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06311092 * DESIANA TRI MULYATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN PER LEMBAR SAHAM
PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Inti pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
faktorfaktor independen seperti Current Ratio (CR), Total Assets Turn Over (TATO), Return
On Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), Dividen Per Share tahun sebelumnya
(DPS-1), Earning Per Share (EPS), dan Size mempengaruhi Dividen Per Share perusahaan
Makanan dan Minuman, serta faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Dividen Per
Share.
Penentuan sampel dengan cara purposive sampling terhadap perusahaan Manufaktur
dengan subsektor Makanan dan Minuman dengan periode tahun dari 2004-2008, jenis
datanya berupa data sekunder. Pengujian penelitian ini menggunakan model analisis
persamaan Regresi Linier Berganda, persamaan Regresi Linier Berganda dilakukan setelah
lulus terbebas dari uji Asumsi Klasik. Penelitian ini menggunakan program SPSS versi 13.0.
Hasil penelitian ini secara parsial yang signifikan mempengaruhi Dividen Per Share adalah
Dividen Per Share tahun sebelumnya dengan nilai 0.000
Sedangkan secara simultan Current Ratio (CR), Total Assets Turn Over (TATO), Return On
Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), Dividen Per Share tahun sebelumnya (DPS-
1), Earning Per Share (EPS), dan Size mempengaruhi Dividen Per Share perusahaan
Makanan dan Minuman, yaitu dengan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05.
Ketujuh variabel tersebut memberikan koefisien determinasi (R²) sebesar 96.9 % terhadap
Dividen Per Share, artinya besar kecilnya Dividen Per Share Perusahaan Makanan dan
Minuman dipengaruhi oleh Current Ratio (CR), Total Assets Turn Over (TATO), Return On
Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), Dividen Per Share tahun sebelumnya (DPS-
1), Earning Per Share (EPS), dan Size sebesar 96.9 %, sedangkan sisanya yaitu 3.1 %
dipengaruhi faktor lain selain tujuh variabel tersebut.

05311453 * IRMAWATI
ANALISIS PENGARUH INDEKS CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NIALAI
PERUSAHAAN , Dosen : ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks corporate

govenance terhadap nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin‟s Q dan return saham.
Penelitian ini menggunakan 49 sampel perusahaan yang masuk dalam kriteria yang telah
ditentukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan anaisis
regresi berganda. Pengolahan data menggunakan program komputer SPSS ver. 11,5. Hasil
pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa indeks corporate governance tidak

berpengaruh signifikan terhaadap nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin‟s Q,
sedangkan hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa indeks corporate
governance berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.

Kata kunci : corporate governance, Tobin‟s Q, dan return saham.

05311444 * DINI PRATIWI
ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DEVIDEN DALAM PERSPEKTIF
MASALAH AGENSI , Dosen : ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan yang terjadi antara
kepemilikan manajerial, kepemilikan perusahaan, kebijakan hutang dan kebijakan dividen
dalam perspektif masalah agensi. Pengujian hipotesis menggunakan analisia regresi
berganda.Tiga puluh lima perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadikan
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sampel dalam penelitian ini selama periode 2003-2007 Hasil penelitian ini adalah adanya
hubunngan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kepemilikan perusahaan.
Hipotesis lainnya terbukti negative tetapi tidak signifikan.

06311103 * NAMIRA SHADRINA ISFANDIANI
PENGARUH AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI,
Dosen : ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham
atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan
pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.
Dalam penelitian ini berisi tentang pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan
yang melakukan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Berbagai penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh akuisisi terhadap kinerja
keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi, dan hasil dari penelitian-penelitian tersebut
berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa penelitian yang hasilnya tidak
ada perbedaan yang signifikan, tetapi ada juga penelitian yang hasilnya terdapat perbedaan
yang signifikan.
Hasil dari peneltitian ini yang menggunakan sampel empat belas buah perusahaan yang
melakukan akuisisi antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia menunjukkan bahwa ada tidak ada pengaruh akuisisi terhadap kinerja
keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. Penggunaan uji beda dua rata-rata dengan
Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa akuisisi tidak memberikan perbedaan yang
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Hal itu
menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang melakukan penggabungan belum
tentu menaikkan pendapatan karena akuisisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
menjadi perusahaan yang sehat.
Kata kunci : Akuisisi

06311140 * RUSHARWATI
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NIALAI PERUSAHAAN STUDI
KASUS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFATAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIO , Dosen : ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji mengenai pengaruh struktur
kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu
variabel dependent  dan independent. Variabel dependent adalah nilai perusahaan,
sedangkan variabel independent  adalah institusional ownership, manajerial ownership dan
variabel kontrol yaitu growth, size, dan risk. Penelitian ini mengunakan data sekunder dan
populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  kategori makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2003 – 2007.
 Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik, Uji Normalitas, Uji
Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis (Pengaruh) atau dengan menggunakan analisis regresi
(Ordinary Least Square). Berdasarkan Hasil analisis regresi diketahui bahwa dari variabel
independent yaitu IOWN, INST memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap
TobinQ sedangkan untuk variabel kontrol yaitu Growth, Size dan Risk. Diketahui bahwa
Growth dan Risk  tidak signifikan terhadap TobinQ sedangkan untuk Size berpengaruh
signifikan terhadap tobinQ. Sehingga kedua hipotesis yang diajukan tidak terbukti walaupun
dari data statistik dapat dilihat bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional
menunjukkan hubungan positif terhadap nilai perusahaan.
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06311162 * DESIANI PUJIASTUTI
PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI SEBELUM DAN
SETELAH AKUISISI DENGAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) , Dosen :
ABDUL MOIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Dalam era persaingan global, perusahaan manufaktur maupun jasa sangat
membutuhkan suatu perencanaan strategis yang tepat agar dapat berhasil secara kompetitif
dengan para pesaingnya. Salah satunya adalah dengan menyusun perencanaan jangka
panjang. Perencanaan jangka panjang yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan
akhir-akhir ini adalah akuisisi.  Setiap keputusan yang diambil oleh manajer, seperti halnya
keputusan akuisisi harus betul-betul untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu
memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraan para pengandang dana, bukan untuk
kepentingan manajer sendiri. Dalam teori keuangan modern, memaksimalkan kekayaan
pemegang saham diangggap sebagai kriteria rasional untuk investasi dan keputusan
finansial yang dibuat oleh para manajer. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penilaian
tentang kinerja untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Ada dua alasan yang mendasari
dilakukannya suatu penelitian, yang pertama untuk mengetahui bagaimana prestasi
perusahaan sebelum melakukan akuisisi dan setelah melakukan akuisisi dalam mencapai
tujuannya, dan yang kedua untuk memberikan informasi yang benar dan akurat untuk
menarik para investor agar menanamkan modalnya pada perusahaan.  Analisa EVA
(Economic Value Added) dapat menjadi alternatif yang dapat dipakai sebagai alat ukur untuk
penilaian kinerja suatu perusahaan. Karena analisa EVA dilandasi konsep yang menekankan
bahwa dalam pengukuran laba suatu perusahaan, pihak manajemen harus
mempertimbangkan secara tepat harapan-harapan penyandang dana (pemegang saham dan
kreditur). EVA merupakan keuntungan operasional setelah pajak (after tax operating
income) dikurangi dengan total biaya modal (total cost of capital) dan seluruh modal yang
dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut.  Penelitian dilakukan pada perusahaan-
perusahaan publik yang terdaftar di BEJ, yang melakukan akuisisi pada tahun 2001-2002.
Data yang digunakan meliputi Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan
pengakuisisi selama lima tahun sebelum melakukan akuisisi dan lima tahun setelah
melakukan akuisisi, yaitu antara tahun 1996-2007.  Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, terlihat bahwa nilai EVA yang dihasilkan mengalami fluktuasi yang bervariasi.
Nilai EVA sebelum dan sesudah melakukan akuisisi terjadi penurunan dan peningkatan yang
tidak stabil dari tahun ke tahun. Salah satu perusahaan yang dianalisis mengalami
penurunan nilai EVA setelah melakukan akuisisi, sebagian mengalami peningkatan nilai EVA,
dan sebagian lagi pada saat dilakukannya akuisisi mengalami penurunan nilai EVA, namun
setelah beberapa tahun kemudian nilai EVA pada waktu yang relatif singkat karena
keputusan akuisisi merupakan keputusan jangka panjang.

04311155 * MUHAMMAD KHADAFI ALFIAN FIRQI
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANTUL , Dosen :
ACHMAD SOBIRIN, DR., MBA, AK
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap
Prestasi Kerja Karyawan Sekretariat Daerah Tingkat II Bantul. Penelitian ini dilakukan di
kantor sekretariat Kabupaten Bantul Propinsi Dearah IstimewaYogyakarta. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui kualitas gaya kepemimpinan dan seberapa besar motivasi
karyawan serta bagaimana tingkat prestasi kerja yang dipengaruhi dua faktor tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik dan deskriptif. Hal ini bertujuan agar
penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat, sehingga dapat diberikan tindak lanjut
dengan tepat.
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Populasi yang diteliti adalah karyawan yang bekerja di kantor sekretariatKabupaten Bantul
sebanyak 265 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden dengan metode
purposive sampling. Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linear
berganda yang digunakan untuk mengujihipotesis mengenai pengaruh gaya kepemimpinan
dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. Penilaian statistik dilakukan dengan
menggunakan instrumentkuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan
komputer program SPSS12.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh
positif yang signifikan terhadap prestasi kerja karywan.
Kata kunci : Kepemimpinan, Motivasi, Prestasi Kerja.

99311197 * ISTNAINI ZULAIKHA R
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK SABUN LIFEBUOY TERHADAP KEPUTUSAN
BELI KONSUMEN JOGJAKARTA , Dosen : AGUS ABDURRAHMAN, DRS., MM.
Abstraksi : Pengaruh  ekuitas  merek   sabun Lifebuoy  terhadap  keputusan  beli
konsumen Jogjakarta. Penelitian  ini merupakan suatu studi  mengenai  produk merek
Lifebuoy, dimana merek produk dinilai ekuitasnya berdasarkan persepsi konsumen dan tentu
saja  pengaruh  terhadap keputusan beli  konsumen Alasan mengapa  mengambil tema ini
adalah karena Produk merek Lifebuoy telah hadir di pasar dunia selama 110   tahun.   Di
Indonesia,   lisensi   merek   Lifebuoy   dimiliki   oleh   perusahaan Unilever   Indonesia.
Posisi  merek   Lifebuoy   di   Indonesia sangat   baik   dengan terpilihnya  merek   ini
sebagai  best  brand  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh majalah SWA.
ekuitas   merek   merupakan   salah   satu   alat   strategi   perusahaan   untuk
memenangkan persaingan pasar, Darmadi Durianto, Sugiarto, Lie Joko Budiman,
menyebutkan  manfaat dari  kuatnya   ekuitas  merek   produk,  yaitu   perusahaan memiliki
daya   tarik   yang   kuat   bagi   konsumen   untuk  mengkonsumsi produk, sehingga
keuntungan perusahaan dapat  diraih secara berkesinambungan,  ekuitas merek   yang kuat
juga   akan  membentuk   landasan  merek   yang   kuat   sehingga mampu
mengembangkan keberadaan merek pada persaingan dalam jangka waktu yang lama.
Reputasi  yang  tinggi  sebuah merek dibangun dalam  jangka waktu yang lama   sehingga
memunculkan suatu   nilai   tambahan   pada  merek,   dan   Aaker menyebut   nilai
tersebut  adalah   ekuitas   merek (brand   equity).Aaker   (1991) membagi ekuitas merek
menjadi beberapa elemen, yaitu kesadaran merek (brand awareness),   persepsi   kualitas
(perceived quality),   asosiasi   merek   (brand association), loyalitas merek (brand loyalty)
dan asset merek lainnya.
Dalam  penelitian   ini,   peneliti  melakukan   penyebaran   kuisioner   terhadap konsumen
merek Lifebuoy yang berisi pertanyaan dengan skala likert, mengenai kelima elemen ekuitas
merek Lifebuoy dan tanggapannya  mengenai  keputusan beli. Alternatif jawaban yang
disediakan adalah Sangat Yakin dengan skor lima, Yakin dengan skor empat, Ragu-ragu
dengan skor tiga, Tidak Yakin dengan skor dua, Sangat  tidak Yakin   dengan   skor   satu.
Jawaban   responden   yang   sudah diperoleh   kemudian   dianalisis   dengan program
komputer   SPSS 15.00   for windows   dan   LISREL   8.8   student   for  windows,   dengan
analisis  Structural  Equation Modeling (SEM).
Hasil   pengujian menyatakan,   bahwa   dari   empat   elemen   ekuitas  merek Lifebuoy
yang diukur yakni kesadarn merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived
quality), asosiasi  merek   (brand association),   dan   loyalitas  merek (brand Loyalty),
hanya elemen loyalitas merek yang memberikan pengaruh positif terhadap keputusan beli
konsumen Jogjakarta.
Kata kunci : Ekuitas Merek, Keputuan Beli, Structural Equation Modeling
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05311188 * SANNY TANUWIJAYA
ANALISIS PENGARUH KINERJA LAYANAN AKADEMIK TERHADAP KEPUASAN
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA , Dosen :
AKHMAD MUHADI, DRS., M.SI
Abstraksi : -

06311101 * AFRIDA RULIANA
PENAGUH SISTEM KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PT.(PERSERO) ANGKASA PURA I BANDAR UDARA ADISUTJIPTO YOGYAKARTA ,
Dosen : AKHMAD MUHADI, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem kompensasi yang
meliputi: sistem kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung dan
kompensasi non finansial baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap
produktivitas kerja karyawan serta untuk mengetahui sistem kompensasi yang mempunyai
pengaruh paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan PT (Persero) Angkasa Pura
I Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta.Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat)
yaitu variabel kompensasi finansial langsung (X 1), kompensasi finansial tidak langsung (X
2), kompensasi non finansial (X3) dan produktivitas kerja (Y). Data penelitian ini diperoleh
dari 136 karyawan pada PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta.
Berdasarkan penelitian akan dilakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis
kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Penelitian
dilakukan dengan metode kuesioner yang selanjutnya di olah menggunakan bantuan
komputer progam SPSS versi 15.00. Dari hasil analisis dapat disimpulkan terdapat
hubungan yang signifikan antara sistem kompensasi dan produktivtas kerja karyawan PT
(Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan
hasil F hitung lebih besar dari F tabel (15,132>2,66). Variabel yang paling berpengaruh
terhadap produktivitas kerja karyawan adalah variabel kompensasi finansial  langsung, hal
ini dibuktikan dari  t hitung variabel kompensasi finansial langsung paling besar dibanding
variabel  kompensasi finansial tidak langsung dan kompensasi non finansial, yaitu sebesar
3,922.  Kata kunci : Sistem kompensasi finansial langsung, Sistem kompensasi finansial
tidak langsung, Sistem kompensasi non finansial dan produktivitas kerja.

05311432 * MUHAMMAD ADI KUSTANTYO
PENGARUH DISIPLIN KERJA (SIKAP DAN PRILAKU) TERHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA , Dosen :
AKHMAD MUHADI, DRS., M.SI
Abstraksi : Pembinaan disiplin kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui
peraturan-peraturan yang berlaku bertujuan agar para karyawan disiplin, karena dengan
adanya dorongan yang benar-benar terpancar dari diri sendiri maka karyawan dengan suka
rela mematuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku tanpa paksaan.
Tujuan dibuatnya aturan-aturan yang mengikat yaitu untuk membentuk sikap disiplin,
tanggung jawab dan etika kerja dilingkungan suatu organisasi perusahaan kearah
terwujudnya hubungan kerja yang selaras dan dinamis.
Dengan demikian jelaslah bahwa disiplin kerja karyawan sangatlah penting bagi prestasi
kerja karyawan pada perusahaan. Khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia. Berangkat dari pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut dalam suatu penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap
Prestasi Kerja Karyawan Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia”.
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun
bersama-sama sikap dan perilaku terhadap prestasi kerja karyawan Fakultas Ekonomi
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Universitas Islam Indonesia. 2) Untuk mengetahui pengaruh yang dominan antara sikap dan
prilaku terhadap prestasi kerja karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara variabel sikap (X1) dan variabel perilaku (X2)
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja
karyawan (Y). Dari hasil penelitian juga didapatkan hasil unsur disiplin prilaku mempunyai
pengaruh yang paling dominan terhadap prestasi kerja.
Besarnya koefisien determinasi (R2) = 0,187 dan setelah disesuaikan menjadi adjust R
square sebesar 0,169 menunjukkan bahwa sikap dan perilaku secara bersama-sama
memberikan kontribusi/sumbangan sebesar 16,9% terhadap perubahan prestasi kerja,
sedangkan sisanya sebesar 83,1% merupakan sumbangan/kontribusi variabel lain yang
tidak diamati dalam penelitian ini.
Kata kunci : sikap, perilaku, dan prestasi kerja

02311267 * YOSLAN KURNIAWAN
PENGARUH FAKTOR - FAKTOR KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN D.I.YOGYAKARTA (LPP TVRI
D.I.YOGYAKARTA) , Dosen : AKHMAD MUHADI, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun D. I.
Yogyakarta (LPP TVRI D. I. YOGYAKARTA) dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor karir
Terhadap Prestsi Kerja Karyawan LPP TVRI D.I. YOGYAKARTA.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh factor-faktor karir
terhadap prestasi kerja karyawan LPP TVRI D.I. YOGYAKARTA, dan faktor manakah yang
berpengaruh dominan terhadap prestasi kerja karyawan dan sejauh mana faktor karir
terhadap prestasi kerja karyawan tersebut jika dilihat dari keempat atribut yang menjadi
variabel penelitian. Keempat variabel yang dimaksud adalah Keefektifan Karir, Tahapan
Karir, Jalur Karir, Perencanaan dan Pengembangan Karir yang nantinya keempat atribut ini
dijadikan sebagai Variabel Independen (variabel bebas), sedangkan sebagi variabel
Dependen (variabel terikat), adalah Prestasi Kerja, dengan cara mencari informasi yang
telah diberikan karyawan LPP TVRI D.I. YOGYAKARTA, sebagai responden dari penelitian ini.
Sampel Responden dalam penelitian ini sebanyak 96 Orang yang merupakan Karyawan LPP
D.I. YOGYAKARTA.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
positif faktor karir yang terdiri dari keefektifan karir, tahapan karir, jalur karir, serta
perencanaan dan pengembangan karir terhadap prestasi kerja karyawan Lembaga Penyiaran
Publik TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta.
Berdasarkan hasil uji determinasi berganda menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat
yaitu sebesar 54,1% variabel independent (keefektifan karir, tahapan karir, jalur karir serta
Perencanaan dan pengembangan karir ) terhadap prestasi kerja karyawan Lembaga
Penyiaran Publik TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta dan berdasarkan hasil uji signifikansi
menunjukkan bahwa Sig F < 0,05 sehingga pengaruh variabel independent terhadap
prestasi kerja adalah signifikan.
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
signifikan sebesar 12,8% faktor keefektifan karir terhadap prestasi kerja karyawan, terdapat
pengaruh signifikan sebesar 15,3% tahapan karir terhadap prestasi kerja karyawan,
terdapat pengaruh signifikan sebesar 5,3% jalur karir terhadap prestasi kerja karyawan, dan
terdapat pengaruh signifikan sebesar 24,5% perencanaan dan pengembangan karir
terhadap prestasi kerja karyawan.
Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengembangan karir merupakan variabel
dominan yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan.
Kata Kunci: faktor karir, prestasi kerja, Uji t dan Uji F
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03311381 * ZAINAL ARIFIN
ANALISIS BRAND ASSOCIATION TERHADAP MEREK SURAT KABAR HARIAN KOMPAS
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Aspek pemasaran dalam perkembangannya saat ini tidak hanya mengarah
pada fungsi produk saja, namun akan lebih fokus pada pertempuran merek.
Produk atau jasa yang sukses selalu memiliki merek yang kuat atau dominan di pasar.
Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, akan sepenuhnya menyadari
bahwa merek menjadi identitas diri dari perusahaan dan menjadi added value dalam
menjual produknya. Merek identik dengan produk bersangkutan dan cenderung lebih
penting dibandingkan dengan produknya sendiri. Semakin positif dan kuat asosiasi yang
dimiliki, semakin kuat citra/image merek yang dimiliki oleh merek.
Kabupaten Sleman berpeluang menjadi pasar potensional bagi Surat Kabar Harian Kompas
sebab Kabupaten Sleman memiliki wilayah yang luas, padat penduduk, aktivitas kegiatan
ekonomi, pendapatan daerah dan pendidikannya tinggi.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 100 responden (orang yang berdomisili di
Kabupaten Sleman yang mengenal atau membaca/membeli Surat Kabar Harian Kompas).
Pengukuran asosiasi merek (brand association) menggunakan alat analisis uji Cochran
(SPSS versi 12.0).
Hasil penelitian: Dengan menggunakan taraf signifikansi (
asosiasi yang diujikan, terdapat 9 asosiasi yang menghasilkan taraf signifikansi lebih besar
dari 5% (p > 0,05) setelah melalui 12 tahap pengujian, sehingga Hipotesis pertama (Ho)
diterima, artinya, terdapat asosiasi pada merek Surat Kabar Harian Kompas yang
mempunyai proporsi jawaban “ya” yang sama, atau saling berhubungan membentuk brand
image Surat Kabar Harian Kompas. Ke-9 asosiasi tersebut yaitu: (1) Beritanya berkualitas,
penuh analisa, menyajikan data dan fakta. (2) Koran Kompas isinya lengkap dan bervariasi.
(3) Lebih tebal dan banyak halaman dibandingkan surat kabar lainnya. (4) Berita/artikel
Kompas santun dan tidak menimbulkan kesan sensasional. (5) Surat kabar berskala nasional
dan hampir setiap daerah pasti ada. (6) Koran referensi untuk mencari lowongan pekerjaan.
(7) Kompas memberikan halaman/perhatian khusus untuk berita daerah bersangkutan
(daerah penyebaran Kompas). (8) Aktual dan terpercaya, setiap materi berita diulas dengan
tajam dan bahasa yang indah tanpa mengurangi substansi isi berita, dan (9) Kompas lebih
matang, proporsional dan netral/tidak memihak (beragam unsur dan kepentingan terwakili
serta tidak menjadi corong pemerintah, meskipun tidak sekritis surat kabar lain).
Kata kunci : merek, asosiasi merek (brand association)

04311419 * DWI ERNAWATI
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS JASA KARTU SELULER
PRABAYAR IM3 (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Atas Kualitas Jasa Kartu
Seluler Prabayar Im3. (Studi Kasus Pada Mahasiswa FE UII).
Penelitian dilakukan di FE UII yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepuasan konsumen menurut kinerja dan harapan yang diberikan oleh kartu seluler
prabayar Im3. serta mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pengguna jasa kartu seluler
prabayar Im3 berdasarkan karakteristik konsumen. Sehingga dapat diidentifikasi langkah-
langkah perbaikan melalui peningkatan kualitas pelayanan.
Subyek penelitian ini adalah pengguna/pelanggan kartu seluler prabayar Im3 Sedang obyek
penelitiannya adalah kinerja dan harapan yang diberikan  kartu seluler prabayar Im3 oleh.
Dalam penelitian ini data diperoleh melalui data primer, dengan menyebar kuesioner kepada
sebagian pengguna/pelanggan kartu seluler prabayar Im3 sebanyak 96 responden.
Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis data untuk menjawab seluruh
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permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model
yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis
statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa
angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS 15.  metode
statistik yang digunakan adalah uji beda wilcoxon dan kruskal wallis. Sedangkan analisis
deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-
variabel penelitian yang berpedoman pada hasil analisis kuantitatif.
Dari Analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa  sebagian besar konsumen belum merasa
puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh jasa Kartu Seluler Pra Bayar Im3 di FE
UII. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar gap antara kinerja dan harapan nilainya
negatif, yang menunjukkan bahwa kinerja pada Kartu Seluler Pra Bayar Im3 belum sesuai
dengan harapan konsumen. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa
“Tingkat kepuasan konsumen menurut kinerja dan harapan yang diberikan oleh kartu seluler
prabayar IM3 masih rendah” Dapat Diterima.
Pada pengujian kruskal wallis menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan
kepuasan konsumen pada seluruh atribut yang tergabung dalam lima dimensi kualitas
pelayanan (daya tanggap, bukti langsung, keandalan, jaminan, dan empati) pada kartu
seluler prabayar Im3 Artinya baik laki-laki maupun perempuan telah memperoleh kepuasan
yang sama pada seluruh atribut setelah mereka menggunakan jasa kartu seluler prabayar
Im3. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Tidak ada perbedaan
tingkat kepuasan pengguna produk kartu seluler prabayar IM3 berdasarkan karakteristik
konsumen” Dapat Diterima.

05311276 * PRITHA ARIESTY
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA BIRO
PERJALANAN BORNEO TOUR & TRAVEL DI YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS.,
MBA.
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  “Analisis  Kepuasan  Konsumen  Terhadap  Kualitas
Pelayanan  Jasa  Biro  Perjalanan  Borneo  Tour  &  Travel  Di  Yogyakarta”. Penelitian  ini
dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan antara harapan
konsumen dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh Borneo Tour & Travel.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui angket dengan mengambil
sampel  sebanyak  100  responden  dengan  menggunakan  teknik convenience sampling.
Alat analisis yang digunakan dalam pengujian ini untuk menghitung tingkat kepuasan
konsumen, digunakan Uji Peringkat Wilcoxon. Dan untuk  menjelaskan  ada  tidaknya
perbedaan  kepuasan  konsumen,  digunakan Analisis Ragam Krausal-Wallis.
Berdasarkan  uji  Wilcoxon  dapat  diketahui  bahwa  penilaian  responden terhadap kinerja
pada atribut “pelayanan cepat” merupakan atribut yang dinilai paling tinggi (4,32) oleh
responden. Sedangkan dari harapan responden, atribut “perhatian  khusus  tour  leader”
memiliki  nilai  paling  tinggi  (4,42).  Dapat dijelaskan bahwa sebagian besar atribut terjadi
perbedaan yang signifikan antara harapan dengan kinerja yang diberikan oleh jasa biro
perjalanan Borneo Tour & Travel. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas atribut dibawah
taraf signifikansi (0,05).
Perbedaan kepuasan konsumen jika dilihat  dari karakteristik konsumen, menunjukkan
bahwa  berdasarkan  jenis  kelamin,  jenis  pekerjaan,  dan  tingkat pendapatan terdapat
perbedaan kepuasan konsumen. Hal  ini dibuktikan dengan ditinjau  berdasarkan  jenis
kelamin,  pria  memperoleh  kepuasan  tertinggi  pada atribut “ketepatan tujuan wisata” (-
0,33). Sedangkan wanita pada atribut “hotel yang nyaman” (-0,40). Berdasarkan jenis
pekerjaan, dimana kelompok karyawan memiliki  kepuasan  terendah  (-2,05)  pada  atribut
“perhatian  khusus  tour leader”dan kelompok pelajar  memiliki  kepuasan tertinggi  (-0,93).
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Begitu juga berdasarkan tingkat  pendapatan,  dimana pada atribut “biaya sesuai
pelayanan” merupakan  kepuasan  tertinggi  (0,57)  bagi  yang  berpendapatan  >3,5jt  dan
merupakan kepuasan terendah (-1,29) bagi yang berpendapatan Rp 750rbu-1,5jt.
Jika dilihat dari hasil uji beda dengan taraf signifikansi 5%, berdasarkan jenis kelamin
terdapat dua atribut yang memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu “ketepatan tujuan
wisata” (0,014) dan “sopir hati-hati” (0,020). Berdasarkan jenis pekerjaan terdapat  satu
atribut yang memiliki  perbedaan yang signifikan, yaitu “perhatian khusus tour leader”
(0,001). Berdasarkan tingkat pendapatan terdapat dua atribut yang memiliki perbedaan
signifikan, yaitu “biaya sesuai pelayanan” (0.00) dan “keramahan karyawan” (0,026).
Kata kunci : Kepuasan konsumen, kualitas pelayanan jasa

05311429 * ADES SUHARTINI
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DALAM BERBELANJA DI SUPERMARKET
CARREFOUR YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi tingkat kepuasan konsumen
terhadap Supermarket Carrefour di Yogyakarta, mengetahui Dimensi manakah yang
dominan memberikan sumbangan terhadap kepuasan konsumen serta mengetahui
mengetahui perbedaan tingkat kepuasan konsumen yang dilihat dari karakteristik konsumen
yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang sedang atau
pernah melakukan pembelian di Supermarket Carrefour. Sampel penelitian ini adalah 96
konsumen yang melakukan pembelian di Supermarket Carrefour dan dianggap telah cukup
mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan “Purposive
Sampling”, yaitu metode
pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yaitu telah melakukan pembelian di
Supermarket Carrefour Yogyakarta minimal 3 kali dalam 1 tahun terakhir dan tidak
memasukkan responden yang masih anak-anak. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis
Gap, Analisis Diagram Kartesius dan Analisis Kruskal Wallis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari Analisis Gap yaitu sebesar -0,14
dan jika digambarkan dalam kategori kepuasan berada pada posisi tidak puas. Berdasarkan
hasil analisis Kruskall Wallis menunjukkan bahwa bahwa terdapat perbedaan kepuasan
konsumen pada atribut memberikan jaminan produk berdasarkan jenis kelamin, atribut
pakaian pramuniaga yang rapi dan atribut memberi jaminan produk berdasarkan tingkat
usia. Perbedaan kepuasan secara signifikan juga terjadi pada atribut harga terjangkau dan
pelayanan cepat berdasarkan tingkat pendidikan, atribut rasa bangga berdasarkan
pekerjaan, serta atribut merasa puas di lingkungan sosial dan pelayanan tepat waktu
berdasarkan tingkat pendapatan konsumen. Sedangkan untuk atribut lainnya tidak terdapat
perbedaan yang signifikan berdasarkan karkateristik responden
Kata Kunci : Kepuasan

07311392 * BONITA EKA SAPUTRI
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITAS LAYANAN INTERNET
SPEEDY TIME BASED DI YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mengetahui tingkat kepuasan konsumen
terhadap kualitas pelayanan internet Speedy Time Based di Yogyakarta, (2) mengetahui
dimensi yang dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta (3) mengetahui
mengetahui perbedaan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik konsumen,
yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.
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Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini adalah seluruh konsumen yang sedang atau
pernah memakai layanan Internet Speedy Time Based di Yogyakarta.
Sampel penelitian ini adalah 96 konsumen. Teknik penarikan sampel menggunakan
“Purposive Sampling”, yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yaitu telah
berlangganan layanan internet Speedy Time Based di Yogyakarta dan tidak memasukkan
responden yang masih anak-anak. Alat analisis yang digunakan
adalah Analisis gap, Analisis Diagram Kartesius  dan Analisis Kruskal wallis.
Berdasarkan analisis Gap maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata gap sebesar -0,28. Nilai
ini termasuk dalam kategori tidak  puas. Hal ini karena nilai gap ini berada pada rentang -2
sampai dengan -0,01. Sedangkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap setiap atribut,
menunjukkan bahwa hanya atribut “pelayanan yang sopan” dan “pelayanan yang cepat”
yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan Speedy. Sedang untuk atribut
lainnya pelanggan belum memperoleh kepuasan.
Kata kunci : kepuasan pelanggan

03311312 * SALMAH
ANALISIS PENGARUH FAKTOR BUDAYA DAN KELOMPOK ACUAN/REFERENSI
TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN BERBELANJA DI DISTRO (DISTRIBUTION
STORE) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh faktor budaya dan
kelompok acuan/referensi terhadap keputusan pembelian di Distro. Selain itu juga ingin
menjelaskan pengaruh yang dominan antara faktor budaya dan kelompok acuan/referensi
terhadap keputusan pembelian di Distro. Faktor budaya dilihat dari variabel status sosial,
simbol kepribadian dan simbol gaya hidup. Sedangkan kelompok acuan/referensi dilihat dari
pengalaman keluarga, pengaruh kelompok dan rekomendasi teman.
Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Dengan uji hipotesis
menggunakan koefisisen determinasi yang didukung oleh uji F dan uji t untuk mengetahui
pengaruh faktor budaya dan kelompok acuan/referensi terhadap keputusan pembelian.
Populasi penelitian merupakan orang yang pernah membeli atau berbelanja di Distro dengan
jumlah sempel 96 orang. Data yang didapat dari penyebaran kuesioner terhadap responden
yang sudah pernah membeli produk.
Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan ada pengaruh positif faktor budaya
dan kelompok acuan/referensi terhadap keputusan pembelian di Distro. Secara parsial
variabel faktor budaya tidak memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian,
sedangkan kelompok acuan/referensi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan
pembelian.
Key word : Keputusan pembelian, Faktor Budaya, Kelompok Acuan/Referensi

06311025 * YOESPIE DIAN A.A
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN TENTANG MARKETING MIX TERHADAP
MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO
(MHS FE UPN YOGYA) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Motivasi  pembelian konsumen terhadap suatu produk diperkirakan tidak jauh
dari  pengaruh  strategi  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  salah satunya
dalam hal  persepsi  konsumen terhadap marketing mix pada pembelian konsumen. Dalam
persaingan yang begitu ketat  seperti  saat  ini,  maka produsen dituntut banyak melakukan
riset  terhadap konsumen sehingga perusahaan dapat mengetahui  persepsi  konsumen
terhadap variable marketing mix manakah yang mempengaruhi  persepsi  konsumen dalam
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melakukan pembelian sehingga dapat mencapai  sasaran  atau  target  penjualan  yang
ditetapkan  oleh  perusahaan.  Hal tersebut terjadi pada penjualan Sepeda Motor YAMAHA
MIO.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  mengangkat  judul  “  Analisis Pengaruh Persepsi
Konsumen Tentang Marketing Mix Terhadap Motivasi Konsumen  Dalam  Membeli  Produk
Sepeda  Motor  YAMAHA  MIO”. Penelitian ini  dilatarbelakangi  oleh kemajuan IPTEK yang
berkembang secara kontinyu  yang  mempengaruhi  inovasi  sepeda  motor  Yamaha  MIO
dalam perkembangannya,  diantaranya  meliputi  Marketing  Mix  yang  diterapkan  yang
mempengaruhi  motivasi  konsumen dalam melakukan pembelian.  Dalam hal  ini suatu
persepsi  konsumen  terhadap  marketing  mix  mempunyai  peran  dalam motivasi
konsumen untuk melakukan pembelian pada sepeda motor Yamaha Mio.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhi konsumen dalam
membeli  sepeda motor Yamaha.  Variabel  dalam penelitian ini terdiri  dari  4 (empat)
variabel  yaitu variabel  Produk (X 1),  Harga (X 2),  Promosi (X 3),  Distribusi  (X 4)  dan
variabel  motivasi  Pembelian  (Y).Selain  itu  untuk mengetahui  faktor  variable  marketing
mix  yang  paling  dominant  dalam mempengaruhi  Motivasi  beli  konsumen Serta
Mengetahui apakah ada pengaruh persepsi  konsumen  terhadap  atribut  marketing  mix
pada  motivasi  konsumen dalam membeli  produk sepeda motor  Yamaha  Mio.  Data dalam
penelitian ini diperoleh dari  100 responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi  UPN Veteran
Yogyakarta yang menggunakan sepeda motor Yamaha.
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  0,219,  Harga  (X 2)  sebesar  0,363, Promosi  (X3)  sebesar  0,133
dan  Distribusi  (X)  sebesar  0,241  dengan  nilai konstanta  sebesar  0,758.  Dengan
demikian  dapat  diketahui  bahwa  terdapat 4.....

05311021 * T. MUHAMMAD NASIR
ANALISIS PENGARUH PRODUK, HARGA, LOKASI, DAN KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA TOKO FAJAR DI SLEMAN , Dosen : AL
HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Lokasi, dan Kualitas
Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Toko Fajar di Sleman.
Penelitan ini membahas tentang pengaruh positif dari kinerja produk, harga, lokasi, dan
kualitas pelayanan yang telah diberikan Toko Fajar untuk menciptakan kepuasan
konsumennya.
Populasi yang diteliti adalah semua konsumen yang sedang berbelanja atau pernah
berbelanja di Toko Fajar, Sleman. Sampel yang digunakan adalah 96 orang. Teknik sampling
yang digunakan adalah sampling nonprobalita dengan accidential sampling, yaitu peneliti
dapat memilih siapa saja yang ditemui untuk dijadikan responden.
Variabel penelitian adalah produk, lokasi, harga, dan kualitas pelayanan sebagai variabel
independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data
dan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, analisis uji asumsi
klasik, analisis determinasi, dan analisis determinasi parsial. Pengujian hipotesis
mengunakan uji t dan uji statistik F.
Sedangkan, untuk mengukur validitas dan realibilitas digunakan rumus Product Moment dan
Spearsman Brown Coefficient. Selanjutnya dalam melakukan pengolahan data digunakan
alat bantu yaitu program olah data SPSS. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa variabel
produk, harga, lokasi, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap terciptanya
kepuasan konsumen, namun pada nilai signifikansi uji t dapat diketahui bahwa hanya
terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu variabel harga dan kualitas
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pelayanan. Dengan uji determinasi parsial dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan
merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap
kepuasan konsumen. Sedangkan, produk merupakan variabel yang paling kecil pengaruhnya
terhadap kepuasan konsumen Toko Fajar.
Kata Kunci : produk, harga, lokasi, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen.

05311472 * ARIF MAKMUN
ANALISIS PENGARUH SERVICE QUALITY, SWITCHING BARRIER, DAN VOICE
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA RESTORAN TAMAN PRINGSEWU
YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta merupakan salah satu dari Pringsewu
Restaurant Group yang berpusat di Purwokerto, Jawa Tengah.
Restoran taman ini perpaduan antara rumah makan yang sebagian besar perlengkapanya
berupa bambu dengan dilengkapi taman yang asri, kesan santai akan sangat terasa begitu
memasuki restoran ini. Restoran ini bisa berkembang dan tetap bertahan di dalam
persaingan industri jasa rumah makan yang kian ketat seperti saat ini salah satunya
dikarenakan restoran ini memiliki banyak konsumen yang loyal.
Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor kualitas
layanan, rintangan peralihan dan penanganan keluhan, dimana ketiganya merupakan faktor-
faktor yang dinilai paling menonjol pada restoran ini.
Dari ketiga faktor tersebut, penulis menganalisa apakah ketiganya memiliki pengaruh secara
parsial dan bersama-sama, dan manakah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap
loyalitas konsumen di Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta.
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan sumber data
berupa data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan
metode kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience
sampling. Selanjutnya data dianalisis dengan model regresi linier berganda menggunakan
bantuan program aplikasi SPSS for windows versi 12.0.
Dari analisis tersebut didapatkan hasil bahwa Restoran Taman Pringsewu telah berhasil
menggabungkan faktor-faktor kualitas layanan, rintangan peralihan dan penanganan
keluhan sebagai daya tarik dalam membangun loyalitas konsumennya, karena terbukti
mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap
keputusan konsumen untuk loyal terhadap restoran ini. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa
faktor kualitas layanan memberikan sumbangan terbesar terhadap loyalitas konsumen di
Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta.

03311442 * YOKE AGUSTINA
ANALISIS PERSEPSI NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT
BANTUL JL.KH WAHID HASYIM PALPABANG BANTUL TERHADAP PRODUK SIMPAN
BRI , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hubungan antara karakter
nasabah BRI Unit Bantul dengan persepsi nasabah BRI Unit Bantul terhadap produk
simpanan BRI Unit Bantul . Lebih jauh, bagaimana persepsi nasabah BRI Unit Bantul pada
tiap-tiap karakternya juga dijelaskan. Karakter nasabah yang diteliti adalah jenis kelamin,
yaitu laki- laki dan perempuan, serta pekerjaan, yang meliputi PNS, TNI/POLRI, dan
Wiraswasta.
Populasi penelitian ini adalah nasabah BRI Unit Bantul dengan jumlah sampel sebanyak 96
responden. Teknik sampling dari penelitian ini menggunakan metode convinience sampling.
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Data didapat dari penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria karakter
yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan alat analisis Mean untuk menganalisa persepsi nasabah
terhadap produk simpanan dan uji Kruskal Wallis untuk menganalisa perbedaan persepsi
dengan karakter nasabah.
Hasil penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap produk simpanan yang dilakukan
dengan analisis Mean menunjukkan bahwa persepsi nasabah BRI Unit Bantul adalah baik.
Dari hasil uji Kruskal Wallis mengenai persepsi terhadap jenis kelamin terdapat perbedaan
yang signifikan yakni pada atribut layanan info saldo dengan ATM bersama membantu
nasabah, sedangkan mengenai persepsi terhadap pekerjaan terdapat beberapa atribut yang
menunjukkan perbedaan yang signifikan diantaranya kemudahan syarat menjadi anggota,
layanan SMS Banking pulsa isi ulang dan pembayaran tagihan membantu nasabah, layanan
info saldo dengan ATM Bersama membantu nasabah, potongan biaya rekening perawatan
dirasa memberatkan, potongan biaya administrasi ATM dirasa memberatkan, dan potongan
biaya transaksi rekening Non BRI memberatkan nasabah.
Keyword: Produk simpanan BRI, persepsi nasabah, karakter nasabah

05311300 * NUNKI MILAWATI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA HOTEL SAHID
YOGYAKARTA. , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus
Pada Bank BRI Syariah, Yogyakarta). Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah, Yogyakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah setelah menerima
jasa pelayanan Bank BRI Syariah dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan
nasabah Bank BRI Syariah 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 versi
11.5. Populasi yang diteliti adalah nasabah Bank BRI Syariah tahun 2009, yang sedang
melakukan transaksi di Bank BRI Syariah. Sampel yang digunakan 96 orang. Metode
statistik yang digunakan adalah uji Gap dan peringkat bertanda Wilcoxon dan uji beda
jenjang Kruskal-Wallis. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dari 34 indikator yang ditawarkan
Bank BRI Syariah terdapat lima indikator yang terbukti dapat memberikan kepuasan kepada
nasabah walaupun tidak secara signifikan, yaitu indikator tidak ada pembayaran bunga baik
untuk tabungan maupun pinjaman, menerapkan ketentuan pembagian keuntungan
investasi, menyediakan layanan penarikan kas dengan hak istimewa, menetapkan tarif
layanan yang rendah, dan menyediakan ketentuan konsultasi keuangan. Artinya nilai kinerja
pada kelima indikator tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan harapan konsumen.
Kepuasan tertinggi ada pada indikator tidak ada pembayaran bunga baik untuk tabungan
maupun pinjaman dengan gap sebesar 0,05. Sedangkan kepuasan terendah terjadi pada
indikator menyediakan area parkir yang memadai dengan gap sebesar -0,52. Pada
pengujian Kruskall Wallis terdapat 17 indikator menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan terhadap kepuasan nasabah berdasarkan karakteristik konsumen.

05311142 * YELZA AGUNG CANDRA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT FOTO COPY DI FOTO COPY
"KAMPUS" YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
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Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Sikap Konsumen Terhadap Atribut Foto
Copy Kampus Yogyakarta.“ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mendapat kejelasan siapa sajakah segmentasi pasar foto copy Kampus Yogyakarta ditinjau
dari karakteristik demografi, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat penghasilan, dan
juga untuk mengetahui dan menganalisis manfaat apa sajakah yang dijadikan alasan oleh
konsumen untuk membeli di foto copy Kampus Yogyakarta. Variabel manfaat yang
digunakan pada penelitian ini adalah lokasi, fasilitas dan teknologi , pelayanan, Harga dan
produk. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience
sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, teknik pengumpulan datanya
adalah dengan kuesioner. Data diolah dan dianalisis menggunakan alat analisis fishbein.
Pengujian pada fishbein untuk mengetahui sikap konsumen terhadap foto copy Kampus dan
untuk mengetahui atribut mana yang paling dipercaya konsumen. Sedangkan untuk
mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, dan juga dalam uji data
maka rumus product moment dan Cronbach Alpha menjadi pilihan dengan menggunakan
alat bantu SPSS For Windows 12.0
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik responden yang dominan adalah dari
kalangan pelajar dan mahasiswa, berpenghasilan Antara Rp 500.001,- s/d Rp 1.000.000,-.
Dari hasil penelitian diketahui habwa sikap konsumen berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap atribut foto copy Kampus. Manfaat penelitian ini dapat dipakai sebagai
informasi dalam usaha untuk meningkatkan volume penjualan melalui perilaku konsumen.
Kata kunci : sikap konsumen.

07311139 * GITA NOVERUCA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT PRODUK MINUMAN ISOTONIK
POCARI SWEAT , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap atribut
yang dimiliki Pocari Sweat dan mengidentifikasikan pengaruh sikap terhadap atribut produk
yang diantaranya atribut harga, merek, kemasan, rasa, minuman yang menyegarkan, aman
dikonsumsi, dan prestise terhadap sikap konsumen minuman isotonik Pocari Sweat.
Selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh yang dominan terhadap sikap konsumen. Sikap
dilihat dari variabel keyakinan terhadap perilaku dan evaluasi konsumen, tiap-tiap variabel
sikap keyakinan tersebut terdiri dari 7 atribut. Penelitian ini penulis menggunakan metode
multiatribut attitude Fishbein. Agar ingin mengetahui pengaruh atribut harga, merek,
kemasan, rasa, minuman yang menyegarkan, aman dikonsumsi, dan prestise terhadap
sikap konsumen Pocari Sweat, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda. Dengan
uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi ganda dan parsial yang didukung oleh uji
Fdan uji t.
Populasi penelitian merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia dengan jumlah sampel 96 orang. Data yang didapat dari penyebaran angket
terhadap responden yang sudah pernah membeli dan mengkonsumsi produk minuman
isotonik Pocari Sweat.
Hasil penelitian dengan analisis regresi baik uji F maupun uji t menunjukkan ada pengaruh
positif atribut harga, merek, kemasan, rasa, minuman yang menyegarkan, aman dikonsumsi
dan prestise terhadap sikap konsumen minuman isotonik Pocari Sweat. Atribut yang
memiliki pengaruh dominan terhadap sikap konsumen Pocari Sweat adalah atribut minuman
yang menyegarkan.
Key word : sikap, atribut produk Pocari Sweat
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05311127 * SIDI MOCHAMMAD AFFAN
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP JASA HOTEL DUTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Persaingan dalam dunia bisnis saat ini semakin ketat. Ini menyebabkan
perusahaan bisnis masa kini harus benar – benar memikirkan strategi pemasarannya. Untuk
menetapkan strategi pemasaran, maka perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan mereka. Dalam hal ini, penulis mencoba
untuk meneliti bagaimana sikap konsumen pengaruh atribut hotel terhadap sikap pengguna
jasa hotel Duta Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan sikap pengguna jasa hotel Duta
Yogyakarta terhadap atribut hotel. Sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap prilaku dan
evaluasi konsumen, tiap-tiap variabel sikap tersebut terdiri dari 8 atribut.
Penelitian ini menggunakan teori Multiattibute Attitude Model, dalam metode analisis data,
penulis menggunakan analisis Fishbein, Hasil penelitian analisis Fishbein atribut terhadap
sikap pengguna jasa hotel Duta Yogyakarta adalah sangat positif. Atribut yang dominan
mempengaruhi sikap pengguna jasa dengan skor tertinggi adalah image hotel
Key word : atribut hotel, sikap pengguna jasa

05311094 * CIK WAN ANGGA PERMANA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KOPI INSTANT INDOCAFE COFFEEMIX DI
KELURAHAN BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : -

05311410 * HANI WIDYASTUTI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KUALITAS JASA PERAWATAN NATASHA
SKIN CARE , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul ”Analisis Sikap Konsumen terhadap Kualitas Jasa
Perawatan Natasha Skin Care”. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap
konsumen terhadap kualitas jasa perawatan Natasha Skin Care dan Untuk mengetahui
perbedaan sikap konsumen berdasarkan usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan
terhadap kualitas jasa perawatan Natasha Skin Care.
  Penelitian ini dilakukan di Natasha Skin Care Center cabang Yogyakarta. Variabel penelitian
ini  terdiri sikap konsumen (umur, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan) dan dimensi
kualitas jasa (reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles). Rumusan
masalah penelitian ini, bagaimana sikap konsumen terhadap kualitas jasa perawatan
Natasha Skin Care dan apakah ada perbedaan  antara sikap konsumen berdasarkan usia,
jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap kualitas jasa perawatan Natasha Skin
Care. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantatif, yang
meliputi indeks sikap (Fishbein) dam uji Kruskal-Wallis. Populasi yang diteliti adalah
konsumen pengguna dan bukan pengguna jasa perawatan Natasha Skin Care Yogyakarta
khususnya konsumen wanita sebanyak 96 orang.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa sikap konsumen
terhadap kualitas jasa perawatan Natasha Skin Care Yogyakarta adalah sangat positif. Hal
ini dibuktikan dari hasil analisis Fishbein dengan indek sikap konsumen sebesar 3,31. Dan
berdasarkan analisis Kruskal-Wallis, yang menganalisis tentang ada tidaknya perbedaan
sikap konsumen berdasarkan usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap
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kualitas jasa perawatan Natasha Skin Care Yogyakarta, diperoleh hasil berdasar usia :
terdapat perbedaan sikap konsumen pada dimensi emphati, sedangkan untuk dimensi yang
lain (reliability, responsiveness, assurance dan tangible) tidak terdapat perbedaan sikap
konsumen. Berdasarkan jenis pekerjaan : secara keseluruhan tidak ada perbedaan sikap
konsumen pada keseluruhan dimensi kualias jasa perawatan Natasha Skin Care Yogyakarta,
berdasar tingkat pendapatan : terdapat perbedaan sikap
konsumen pada dimensi responsiveness, sedangkan pada dimensi yang lain (reliability,
responsiveness,  assurance, emphaty dan tangibles) tidak terdapat perbedaan sikap
konsumen.

02311138 * ERIANTO RAHARJO
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK SEPEDA MOTOR HONDA VARIO DI
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG , Dosen : AL HASIN, DRS.,
MBA.
Abstraksi : Keadaan ekonomi yang belum kondusif dan pesatnya kemajuan teknologi
dalam era globalisasi dewasa ini membuat persaingan bisnis semakin ketat, sehingga
muncul produk-produk baru berteknologi tinggi dari berbagai perusahaan. Hal ini
menyebabkan konsumen lebih kritis dan selektif dalam melakukan pembelian atas produk
yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah kebutuhan akan transportasi yang efisien.
Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dibidang transportasi, PT Astra Honda Motor
meluncurkan produk sepeda motor matic bernama Honda Vario yang notabenenya
diperuntukkan bagi kaum wanita tetapi tidak sedikit pula kaum pria menggunakan produk
tersebut. Seiring dengan banyaknya persaingan maka perusahaan harus dapat
mengevaluasi produknya dengan mengetahui sikap konsumen terhadap produk ini, sehingga
inovasi bisa dilakukan di kemudian hari untuk mendapatkan kepuasan konsumen. Dalam hal
ini penulis mencoba meneliti bagaimana sikap konsumen terhadap atribut sepeda motor
matic Honda Vario dan ada tidaknya perbedaan sikap konsumen berdasarkan
karakteristiknya yaitu gender, usia dan tingkat penghasilan. Adapun penelitian ini dilakukan
di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan
menyebar kuesioner kepada responden yaitu para pengguna sepeda Motor Honda Vario di
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan menggunakan metode
convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden.
Untuk menganalisis sikap konsumen tersebut digunakan model analisis sikap Fishbein dan
uji beda nonparametrik Kruskal Wallis. Dalam analisis sikap Fishbein, pertama-tama yang
harus dilakukan adalah menentukan variabel keyakinan (bi) dan evaluasi (ei) atas atribut-
atribut produk yang digunakan. Variabel-variabel tersebut kemudian dikalikan untuk
memperoleh indeks sikap konsumen yang diukur menggunakan skala Likert 4 ruas.
Kemudian untuk analisis Kruskal Wallis, keputusan dalam menerima atau menolak Ho
dilakukan dengan membandingkan probabilitas dengan batas tingkat signifikansi (α= 0,05).
Jika probabilitas kesalahan lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitas
kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan sikap konsumen
berdasarkan karakteristik responden.
Berdasarkan analisis Fishbein yang dilakukan, diketahui bahwa konsumen mempunyai sikap
yang positif terhadap atribut dari produk sepeda motor Honda Vario.
Sikap konsumen tertinggi dicapai pada atribut kualitas mesin dengan indeks sikap konsumen
sebesar (Ao=2,46) selanjutnya diikuti oleh sikap konsumen terhadap kualitas bahan (2,18),
atribut desain (2,17), keiritan (2,07), harga jual (2,01), warna (2,00), layanan purna jual
(1,69), suku cadang (1,38), ruang bagasi (1,36), kemudahan penggunaan (1,35), harga beli
(1,06) dan bobot (0,25). Sedangkan dari hasil analisis Kruskal Wallis berdasarkan jenis
kelamin dinyatakan ada perbedaan sikap konsumen terhadap atribut desain (0.045), warna
(0,019), dan ruang bagasi (0.034) dari sepeda motor Honda Vario, dan berdasarkan tingkat
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penghasilan konsumen terdapat perbedaan sikap terhadap atribut harga beli (0,010),
sedang berdasarkan usia tidak terdapat perbedaan sikap konsumen.

07311317 * PURWO MARMODO
ANALISIS SIKAP NASABAH TERHADAP ATRIBUT-ATRIBUT LEMBAGA KEUANGAN
BAITUT TAMWIL MUHAMMDIYAH BATURETNO WONOGIRI , Dosen : AL HASIN,
DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh atribut jaminan keamanan
investasi dan transaksi keuangan, kemudahan syarat menjadi anggota/nasabah, sistem bagi
hasil, citra lembaga keuangan di masyarakat, keramahan dan kecepatan pelayanan,
hubungan masyarakat, lokasi yang strategis terhadap sikap nasabah LK BTM Baturetno
Wonogiri. Selain itu juga untuk menjelaskan atribut mana yang paling dominan
mempengaruhi sikap nasabah LK BTM Baturetno Wonogiri. Sikap dilihat dari variabel
keyakinan terhadap prilaku dan evaluasi konsumen, tiap-tiap variabel sikap tersebut terdiri
dari 7 atribut.
Penelitian ini menggunakan teori model multiatribut attitude Fishbein, dalam metode analisis
data, penulis menggunakan analisis Fishbein, agar penulis dapat mengetahui pengaruh
atribut jaminan keamanan investasi dan transaksi keuangan, kemudahan syarat menjadi
anggota/nasabah, sistem bagi hasil, citra lembaga keuangan di masyarakat, keramahan dan
kecepatan pelayanan, hubungan masyarakat, lokasi yang strategis terhadap sikap nasabah
LK BTM Baturetno Wonogiri, 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 nasabah LK BTM Baturetno Wonogiri dengan jumlah sempel 96 orang.
Data yang didapat dari penyebaran angket terhadap responden yang ditemui saat berada di
kantor LK BTM Baturetno Wonogiri Hasil penelitian dengan analisis regresi baik uji F maupun
uji t menunjukkan ada pengaruh positif atribut jaminan keamanan investasi dan transaksi
keuangan, kemudahan syarat menjadi anggota/nasabah, sistem bagi hasil, citra lembaga
keuangan di masyarakat, keramahan dan kecepatan pelayanan, hubungan masyarakat,
lokasi yang strategis terhadap sikap nasabah LK BTM Baturetno Wonogiri. Atribut
yang memiliki pengaruh dominan terhadap sikap nasabah LK BTM Baturetno Wonogiri
adalah atribut lokasi yang strategis
Key word : sikap, atribut produk LK BTM Baturetno Wonogiri

05311004 * GALIH CHANDRA
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT / LEMBAGA
PERKREDITAN KECAMATAN SELAAWI GARUT , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Perbankan di Indonesia pada saat ini berada pada situasi persaingan yang
sangat kompetitif, apalagi dengan situasi ekonomi sosial politik yang cepat berubah. Hal ini
ditandai dengan ketatnya persaingan di industri perbankan dalam bentuk persaingan
pemasaran untuk meraih pangsa pasar. Untuk itu, perlu adaptasi bagi perbankan
menghadapi situasi saat ini, tidak terkecuali PD. Bank Perkreditan Rakyat / Lembaga
Perkreditan Kecamatan Selaawi Garut sebagai bank dan perusahaan milik daerah yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Garut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan perusahaan perbankan, kemudian mencari
alternatif strategi dan akhirnya menyarankan suatu strategi yang tepat bagi PD. Bank
Perkreditan Rakyat / Lembaga Perkreditan Kecamatan Selaawi Garut dalam menghadapi
situasi dan kondisi industri. Alat analisis yang digunakan adalah SWOT.
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa PD. Bank Perkreditan Rakyat / Lembaga Perkreditan
Kecamatan Selaawi Garut saat ini menerapkan strategi S-O (strenght-opportunities), yaitu
menciptakan strategi meraih peluang dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki. Adapun
kekuatan internal yang dimiliki PD. Bank Perkreditan Rakyat / Lembaga Perkreditan
Kecamatan Selaawi Garut, diantaranya adalah : pangsa pasar, posisi kredit, perbankan,
kebijakan suku bunga, lini produk, lokasi, jangkauan distribusi, service, likuiditas. Variabel
eksternal yang menjadi peluang bagi perusahaan adalah : suku bunga, kebijakan suku
bunga, pangsa pasar, edukasi masyarakat, loyalitas nasabah, pertumbuhan industri,
sekuritas, persepsi terhadap merk, demografis.

05311067 * AGUNG ABDULLAH WAHID
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA
PADA BANK BRI CABANG WONOSOBO , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Kualitas
Pelayanan Jasa pada Bank BRI Cabang Wonosobo. Penelitian dilakukan di Bank BRI Cabang
Wonosobo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah
terhadap kualitas pelayanan pada Bank BRI Cabang Wonosobo dan untuk mengetahui
dimensi kualitas
pelayanan yang memerlukan perbaikan. 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 versi 15.0 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 96
responden yang merupakan pengguna jasa pada Bank BRI cabank Wonosobo. Variabel
penelitian terdiri dari variabel Tangiables, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan
Emphaty. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen, peneliti menggunakan metode
survei kepuasan konsumen terhadap
pelayanan jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah kuesioner. Kemudian dilakukan perhitungan dengan
menggunakan metode Importance-Performance Analisys. Analisis ini digunakan untuk
mengetahui seberapa besar perbandingan antara kepentingan konsumen dan kinerja yang
telah diberikan oleh Bank BRI cabang Wonosobo Dalam analisis data yang dilakukan oleh
peneliti diperoleh kesimpulan bahwa konsumen merasa puas terhadap
variabelvariabel:memberi perhatian secara individu dan memahami nasabah secara spesifik.
Sedangkan konsumen merasa tidak puas terhadap variabel-variabel: memiliki peralatan
modern, memiliki fasilitas yang memarik, karyawan berpenampilan rapi, memiliki poster dan
pernyataan menarik, memenuhi janji sesuai yang dijanjikan, menyelesaikan masalah
nasabah, menyelesaikan layanan tepat waktu, memberikan pelayanan yang cepat, memberi
pelayanan dengan cara yang tepat, siap memberi bantuan, tidak merasa sibuk melayani
nasabah, perilaku karyawan yang meyakinkan, merasa aman saat bertransaksi, karyawan
sopan dalam melayani nasabah, memiliki jam operasi sesuai dengan kebutuhan nasabah,
menjalani komunikasi tanpa pilih kasih.

05311457 * ADYTIA DANU WIJAYA
ANALISISPERBEDAAN MOTIVASI DALAM SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO
BERDASARKAN KARAKTERISTIK KONSUMEN DI KOTAMADYA YOGYAKARTA , Dosen
: AL HASIN, DRS., MBA.
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Abstraksi : Penelitian   ini   bertujuan   untuk  mengetahui  motivasi   konsumen   dalam
membeli   produk sepeda  motor   yamaha  mio   serta  mengetahui   variabel yang
memberikan motivasi paling tinggi pada pembelian produk sepeda motor Yamaha Mio di
Yogyakarta.  Metode pengambilan sampel adalah Non Probability Sampling  (sampel tidak
acak) yaitu dengan cara Convenience Sampling. Metode ini dilakukan dengan secara acak
tetapi tetap menggunakan pertimbangan tertentu dan dengan mencari  dan memberikan
angket  untuk diisi, sample penelitian ini adalah 96 orang yang dianggap mewakili populasi
(orang yang memakai dan yang belum memakai sepeda motor Yamaha Mio dikota
Yogyakarta).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik konsumen yang
menggunakan sepeda motor  Yamaha Mio di  Kodya Yogyakarta  sebagian besar konsumen
adalah wanita yaitu sebesar 63 persen, berusia muda yaitu antara 20 – 25 tahun sebesar
39%,  dan memiliki  penghasilan per bulan  lebih dari Rp. 2.000.000 rupiah yaitu sebesar 39
persen.  Hal   ini  menunjukkan  bahwa  profil konsumen yang  menggunakan produk
sepeda motor Yamaha Mio di Kodya Yogyakarta merupakan usia produktif, dengan  tingkat
penghasilan yang  tinggi.
Berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan yang motivasi konsumen terhadap atribut
produk pada Sepeda motor   Yamaha   Mio   di   Kodya   Yogyakarta. Berdasarkan usia
seluruh atribut tidak  terdapat perbedaan motivasi konsumen pada pengguna sepeda motor
Yamaha Mio di Kodya Yogyakarta. Hal ini berarti konsumen yang berusia muda  maupun
tua  telah memiliki  motivasi  yang  sama dalam melakukan pembelian sepeda motor
Yamaha Mio. penghasilan per bulan pada atribut produk dan harga terdapat perbedaan yang
signifikan pada pengguna sepeda motor Yamaha Mio di Kodya Yogyakarta.

05311213 * ERBYANTO ALKA
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA INFORMAL
BERDASARKAN SEGMENTING, TARGETING DAN POSITIONING DI KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Implementasi Stategi Pemasaran Pelaku Usaha-Usaha
Informal Berdasarkan Segmenting, Targeting dan Positioning di Kabupaten Sleman
Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis tentang
perkembangan, prospek dan implementasi strategi pemasaran dengan STP pada pelaku
usaha-usaha informal di Kabupaten Sleman Yogyakarta. scope area di dalam penelitian ini
berlokasi pada jalan Kaliurang dari kilometer empat sampai kilometer empat belas dengan
pembagian kecamatan nya adalah Depok dan Ngaglik. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner, dan interview,
serta dilakukan observasi lapangan guna menambah ke validitasan data. Dan data sekunder
yang di dapatkan melalui internet, buku-buku dan tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi
guna mendukung analisis di dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik “probability sampling” atau lebih tepatnya dengan “stratified random sampling”,
dimana sampelnya adalah para pelaku usaha-usaha informal yang terbagi menjadi dua
ketegori aplikasi usaha (produk konsumsi dan jasa) dengan empat objek fokus penelitian
yaitu warung makan lesehan “pecel lele” dan burjo (produk konsumsi) serta counter voucher
handphone dan laundry (Produk jasa) dengan masa usaha nya lebih dari satu tahun. Sampel
yang diambil sebanyak 30 responden yang terbagi dalam ke empat kategori objek usaha
informal tersebut.
Variabel penelitian adalah segmenting berdasarkan perilaku (penggunaan dan manfaat),
targeting berdasarkan pasar (jumlah pelanggan) dan laba (nominal rupiah), serta
positioning berdasarkan produk (features) dan harga (murah/mahal). Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan observasi dengan teknik analisis
secara deskriptif atau kualitatif. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti,
ternyata perkembangan dan prospek usaha-usaha informal di kabupaten Sleman-
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Yogyakarta, khususnya di jalan Kaliurang menunjukkan kecendrungan yang positif atau baik
di masa mendatang. Dan sudah adanya implementasi STP oleh para pelaku usaha-usaha
informal dalam aplikasi kegiatan usaha mereka, dengan interpretasi dan perlakuan yang
heteregen satu sama lainnya yaitu segmenting yang dipilih adalah segmen pasar
berdasarkan statusnya yaitu umum dan mahasiswa,, targeting yang ditetapkan adalah
segmen pasar umum dan mahasiswa dan positioning yang diterapkan adalah berdasarkan
atribut produk atau jasa, harga dan kualitas, kesemuanya tersebut di atas telah dilakukan
oleh para pelaku usaha-usaha informal di dalam penelitian ini untuk mencapai tujuannya,
yaitu mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya dan mendapatkan laba sebesar-
besarnya serta sekaligus dipergunakan sebagai teknik bertahan di tengah-tengah maraknya
persaingan ke-homogenitasan usaha-usaha informal saat ini

03311215 * TITIN HAPSARI
PENENTUAN PRIORITAS PRODUK TABUNGAN MENURUT PERSEPSI KONSUMEN
DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) ,
Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Dunia Perbankan saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Tidak hanya bank
konvensional tetapi juga bank syariah. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, suatu
perusahaan dalam hal ini bank syariah dan juga bank konvensional juga harus mengetahui
keunggulan produknya menurut persepsi dari konsumen. Salah satu cara untuk menentukan
prioritas produk bisa dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang digunakan untuk merinci
suatu keadaan yang kompleks atau tak berkerangka ke dalam komponen-komponen
tersebut dalam bentuk hirarki, memberi bobot verbal atau numerik pada variabel yang
dianggap penting dan pada akhirnya dilakukan sintesis dari pendapat tersebut untuk
menentukan mana yang memiliki prioritas tertinggi yang keluar sebagai hasil analisis. Dan
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produk tabungan yang menjadi prioritas
konsumen Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dan BNI ’46 Cabang UGM Yogyakarta
dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP).
Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner dan disebar ke 68 responden yang
berasal dari nasabah bank BNI’46 Cabang UGM dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Dari
hasil kuesioner kemudian dilakukan perhitungan rasio konsistensi. Selanjutnya dihitung
bobot prioritas dari masing-masing faktor. Untuk mengetahui bobot prioritas masing-masing
faktor pertimbangan, maka dibuat suatu hierarki sederhana yang terdiri dari empat level
yaitu goal atau tujuan utama, atribut, sub atribut dan alternatif.
Dari hasil pengolahan data diketahui untuk atribut persyaratan yang mudah memiliki bobot
prioritas sebesar 0,3606, atribut pelayanan sebesar 0,3465 dan atribut fasilitas sebesar
0,2929. Sedangkan dari 10 sub atribut yang ada diketahui nilai bobot prioritas sub atribut
kemudahan mencari info sebesar 0,5172, sub atribut kecepatan dan ketepatan transaksi
sebesar 0,5112, sub atribut jaminan keamanan 0,5023, sub atribut transaksi on-line sebesar
0,5351, sub atribut ATM sebesar 0,5240 dan sub atribut BNI card sebesar 0,5418, sub
atribut keramahan pegawai sebesar 0,5692, sub atribut semua lapisan masyarakat sebesar
0,5245, sub atribut pengisian formulir sebesar 0,5040 dan sub atribut fotocopy identitas
sebesar 0,5165.
Dari analisis data responden di Bank BNI Syariah dan BNI’46 UGM dapat disimpulkan bahwa
responden lebih memilih tabungan di Bank BNI’46 UGM dibanding BNI Syariah. Hal itu
dikarenakan 6 sub atribut BNI’46 UGM nilai bobot prioritasnya lebih tinggi dibanding BNI
Syariah. Sedangkan di BNI Syariah, hanya 4 sub atribut yang nilai bobot prioritasnya lebih
tinggi dari BNI’46 UGM.
Kata kunci: Persepsi, AHP, dan Pengambilan Keputusan
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07311390 * DENNY MULYAWAN
PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI SKUTIK HONDA BEAT DI
YOGYAKARTA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atribut produk (kualitas
mesin, layanan purnajual, kenyamanan, harga, dan model) terhadap minat beli skutik
Honda Beat dan seberapa besar total pengaruh atribut produk terhadap minat beli serta
adakah perbedaan minat beli terhadap atribut produk yang dipengaruhi oleh karakteristik
konsumen (usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan).
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh calon konsumen yang
mempunyai minat beli skutik Honda Beat di Kota Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah
96 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan “Purposive Sampling”, yaitu
mengambil sampel dengan kriteria tertentu dari calon konsumen yang mempunyai minat
beli skutik Honda Beat di Kota Yogyakarta dan idak memasukkan responden yang masih
anak-anak. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Linier Berganda, dengan Uji
Serentak F, Uji Parsial t, Koefisien Determinasi,  dan Analisis Kruskal wallis.
Berdasarkan Hasil penelitian analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji
serentak F menunjukkan terdapat pengaruh atribut produk (kualitas mesin, layanan
purnajual, kenyamanan, harga, dan model) terhadap minat beli skutik Honda Beat.
Sedangkan hasil uji t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
menunjukkan nilai probabilitasnya semuanya kurang dari 0.05 yang berarti bahwa terdapat
pengaruh masing-masing variabel yaitu kualitas mesin, layanan purnajual, kenyamanan,
harga, model terhadap minat beli skutik Honda Beat. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan
oleh adjusted R square sebesar 0,394 diartikan bahwa 39,4% minat beli Skutik Honda Beat
dapat dijelaskan oleh variabel kualitas mesin, layanan purnajual, kenyamanan, harga,
model. Dari hasil uji Kruskal Wallis diketahui terdapat perbedaan minat beli berdasarkan
enis kelamin dan usia. Sedangkan untuk karakteristik konsumen berdasarkan pendidikan,
pekerjaan, dan penghasilan diketahui tidak terdapat perbedaan minat beli.
Kata kunci : Atribut produk, minat beli

04311215 * INTAN KUSUMAWARDHANI
PENGARUH IKLAN TELEVISI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK
OPERATOR SELULER PRA BAYAR MERK XL (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE
UII) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam bidang ekonomi dan
perdagangan, maka setaip perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan
lain. Keunggulan bersaing mutlak harus dimiliki oleh stiap perusahaan yang ingin
mempertahankan eksistensi dalam usahanya, keunggulan yang dimiliki perusahaan akan
menjadi kekuatan bagi perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan dalam dunia
bisnis. Perusahaan dengan keunggulan tertentu akan menarik minat konsumen untuk
membeli produk yang ditawarkannya bahkan dapat menjadi tingkat loyalitas yang tinggi
terhadap produk tersebut. Dalam usaha memenangkan persaingan, perusahaan harus
mempunyai strategi pemasaran untuk produknya, salah satunya adalah keputusan dalam
kegiatan promosi khususnya iklan di televisi. Karena jika iklan suatu produk perusahaan
buruk maka keputusan beli oleh konsumen pada produk perusahaan akan menurun.
Maraknya pertumbuhan operator selular akhir-akhir ini mengharuskan perusahaan operator
selular memiliki strategi promosi periklanan yang baik, khususnya pada perusahaan
operator Excelindo sebagai salah satu perusahaan operator selular terkemuka di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok
permasalahannya yaitu apakah variabel-variabel iklan yang meliputi tata suara, model,
dialog dan tampilan gambar berpengaruh secara signifikan terhadap minat konsumen
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membeli produk XL, dan variabel manakah yang paling dominan dari iklan XL di televisi
yang mempengaruhi minat beli konsumen. Lokasi tempat penelitian dilakukan pada
mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, dengan menggunakan 96
sampel. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan
teknik Accidential Sampling. Adapun perhitungan yang dilakukan yaitu dengan alat analisa
regresi berganda analisis determinasi berganda dan parsial, serta uji asumsi klasik. Dari
hasil analisis data yang dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa variabel iklan secara
serentak maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli kosumen pada produk
XL sebesar 71,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian. Sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan
pada minat pembelian konsumen pada produk XL yaitu variabel Model sebesar 24,8%
dibandingkan dengan variabel Tata Suara sebesar 22,4%, Tampilan Gambar 12,6% serta
Dialog 6,7%.
Kata Kunci : Minat Beli, Tata Suara, Model, Dialog, Tampilan Gambar

05311135 * RIYAN YUDHA ADY GUNA
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PD
SPBU PERTAMINA PASTI PAS (STUDI KASUS DI SPBU PERTAMINA PASTI PAS
"AYODYA DI PURWODADI) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  kualitas
pelayanan  jasa  terhadap  kepuasan  konsumen  di  SPBU  Pertamina  Pasti  Pas “AYODYA”.
Sehingga  permasalahan  yang  diangkat  adalah  pengaruh  variabel-variabel  yang
terdapat  dalam  pelayanan  jasa  yang  meliputi,  kehandalan (reliability),    daya  tanggap
(responsiveness),  jaminan  (assurance),  perhatian (emphaty), dan bukti fisik (tangibles)
terhadap kepuasan konsumen.
Populasi penelitian merupakan pelanggan (yang minimal sudah melakukan tiga kali
pembelian) dengan  jumlah sampel 96 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah non-probability sampling dengan accidental sampling sebagai  prosedurnya.  Data
yang  didapat  dikumpulkan  dari  penyebaran  angket
terhadap  96  responden  yang  telah  melakukan  pembelian  minimal  tiga  kali  di SPBU
Pertamina Pasti Pas “AYODYA".
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda, analisis  deskripsi
dan  nilai  indeks  (rata-rata)  dimensi  kepuasan.  Dengan  uji hipotesis menggunakan
koefisisen  determinasi  ganda  dan  koefisisen  determinasi parsial yang didukung oleh uji f
dan uji t.
Hasil  penelitian  dengan  analisis  regresi  linier  berganda  diperoleh persamaan regresi Y=
2,039 + 0,243X1+ 0,584 X2 + 0,428 X3 + 0,024 X4 + 0,858 X5. Dari persamaan tersebut
diketahui nilai konstanta sebesar 2,039. Hal ini berarti bahwa apabila  tidak ada variabel
reliability,  responsiveness, assurance, empathy,
dan  tangibles, maka  besarnya  variabel  kepuasan  konsumen  akan  sebesar  2,039.
Nilai  kepuasan  tertinggi  pada  nilai  indeks  (rata-rata)  menunjukan  bahwa  nilai tertinggi
adalah  dimensi  tangible/bukti  fisik,  yaitu  sebesar  4,09.  Untuk  nilai terendah  adalah
empathy  sebesar  3,73, meskipun dimensi  empathy  nilainya terendah namun konsumen
sudah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Dari hasil uji serentak (f) dapat diketahui nilai signifikansi F sebesar 0,000  lebih kecil  dari
0,05  sehingga Ha  diterima. Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  ada
pengaruh  positif  dari  dimensi  reliability,  responsiveness,  assurance, empathy, dan
tangibles  terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan dari uji parsial (t) menunjukan  nilai
signifikansi  (t)  variabel  tangibles  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  0,05  ini  berarti  Ha
diterima,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ada pengaruh  positif  dan  signifikan
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tangibles  terhadap  kepuasan  konsumen.  Hasil perhitungan  koefisien  determinasi
berganda  R2
diperoleh  nilai  0,60.  Diartikan bahwa 60,7% kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh ke
lima variabel di atas. Sedangkan  sisanya  sebesar  39,3%  dipengaruhi  oleh  atribut  lain
yang  tidak dimasukkan dalam penelitian. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial
(r2) menunjukkan  variable  tangibles  (X5)  memiliki  angka  yang  paling  tinggi,  yaitu
sebesar  0,229  atau  22,9%. Hal  ini menunjukkan  bahwa  variable  tangibles  (X5)
merupakan  variable  yang  paling  dominan  berpengaruh  terhadap  kepuasan konsumen.

05311147 * HADYAN ALUH PRIAMANDA
PENGARUH PROMOSI DENGAN PENGGUNAAN IKLAN HUMOR DI MEDIA ELEKRONIK
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN. (STUDI IKLAN "SAMPOERNA HIJAU" DI
FAK.EKO & HUKUM UII) , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  promosi  dengan
penggunaan  iklan  humor  terhadap  minat  beli  rokok  Sampoerna  hijau.  Sehingga
permasalahan  yang  diangkat  adalah  factor-faktor  yang  terdapat  dalam  iklan  dengan
unsure  humor  yang  meliputi  kemampuan  dialog,  kemampuan  acting  dan  pemeran
iklan  terhadap minat beli konsumen. Tiap-tiap variable  terdiri dari  tiga atribut yang
mewakili variable tersebut.
Populasi  penelitian  merupakan  mahasiswa  perokok  Fakultas  Ekonomi  dan Fakultas
Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  dengan  jumlah  sampel  96  orang.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  non-probability  sampling
dengan convienence sampling sebagai prosedurnya. Data yang didapat dikumpulkan dari
penyebaran  angket  terhadap  96  responden  yang  telah  melihat  iklan  rokok Sampoerna
hijau versi teman tak bisa dibeli.
 Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier  berganda  dan analisis mean
(rata-rata). Dengan uji hipotesis menggunakan koefisisen determinasi ganda dan koefisisen
determinasi parsial yang didukung oleh uji Fdan uji t.
Hasil penelitian dengan analisis regresi  linier berganda di peroleh persamaan regresi  Y=
2,424  +  0,063X1+  0,137X2  +0,370X3  dari  persamaan  tersebut  variable pemeran
iklan  (X3)  mempunyai  nilai  paling  besar  artinya  variabel  pemeran  iklan lebih  besar
pengaruhnya  terhadap  minat  beli  konsumen  rokok  Sampoerna  hijau dengan  nilai
0,370. Hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  berganda  R2 diperoleh
nilai  0,111  diartikan  bahwa  11,1%  minat  beli  dapat  dijelaskan  oleh  variabel
kemampuan dialog, kemampuan akting, pemeran  iklan  . Sedangkan  sisanya  sebesar
88,9% dipengaruhi oleh  atribut  lain  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian. Hasil
perhitungan  koefisien  determinasi  parsial  (r2) menunjukkan  variable  pemeran  iklan
(X3) memiliki angka yang paling  tinggi yaitu sebesar 0,0692, menunjukkan variable
pemeran  iklan  (X3) merupakan variable  yang paling dominan berpengaruh  terhadap
minat beli. Hasil uji F menunjukkan angka 0,003, yang berarti ada pengaruh positif dan
signifikan  secara  serentak  antara  tiga  variable  iklan  humor  dengan minat  beli
konsumen.Sedangkan  hasil  uji  t  menunjukkan  hanya  variable  pemeran  iklan  (X3)
yang berpengaruh  secara positif dengan nilai  0,01. Berdasarkan hasil  analisis mean secara
keseluruhan  konsumen masih menyatakan minat membeli  rokok  Sampoerna Hijau dengan
nilai rata-rata 2,60.

07311395 * NOR KHOLIFAH
PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT BELI NOTEBOOK
TOSHIBA , Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.



24 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan pengaruh sikap dan norma
subyektif terhadap minat beli Notebook Toshiba, selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh
yang dominan antara sikap konsumen dan norma subyektif terhadap minat beli Notebook
Toshiba. Sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap atribut produk dan evaluasi
konsumen, tiap-tiap variabel sikap tersebut terdiri variabel keyakinan dan evaluasi yang
masing-masing terdiri dari 7 atribut.
Sedangkan norma subyektif dilihat dari variabel keyakinan terhadap referen dan motivasi
dari referen, setiap variabel terdiri dari 3 atribut yang sama. 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, selanjutnya uji hipotesis
menggunakan koefisisen determinasi ganda dan parsial yang didukung oleh uji F yaitu uji
serentak pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat beli dan uji t yaitu uji parsial
masing-masing variabel sikap dan norma subyektif terhadap minat beli.
Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh positif sikap
konsumen dan norma subyektif terhadap minat beli notebook Toshiba. Secara parsial
variabel sikap dan norma subyektif menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan sikap
konsumen terhadap minat beli notebook Toshiba. Variabel yang paling dominan
mempengaruhi minat beli yaitu norma subyektif. Sesuai dengan analisis Fishbein sikap
konsumen terhadap Notebook Toshiba positif, sedangkan norma subyektif terhadap
Notebook Toshiba negatif. Secara keseluruhan konsumen menyatakan minat untuk membeli
Notebook Toshiba.
Key word : Minat Beli, Sikap, Norma Subyektif

05311023 * PITRA AMALIASARI
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP STRATEGI PEMASARAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS SEKOLAH TINGGI  AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA, Dosen : AL HASIN, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Strategi Pemasaran
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga”.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap strategi
pemasaran yang diterapkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STAIN salatiga
dalam rekruitmen mahasiswa. 2) Untuk mengetahui strategi yang sebaiknya digunakan oleh
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STAIN Salatiga untuk rekruitmen mahasiswa baru.
Teori pemasaran jasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola diferesiensi
jasa dan mengelola kualitas jasa. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah wawancara dan angket. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis kuantitatif.
Berdasarkan analisis data kualitatif, peneliti menemukan bahwa dari sisi pengelolaan
diferiesiensi jasa, program studi Pendidikan Bahasa Inggris telah mampu memberikan
tawaran yang cukup baik dari sisi penyediaan ruang kuliah dan beasiswa. Dari sisi
penyajian, peneliti menemukan bahwa program studi Pendidikan Bahasa Inggris telah
memberikan penyajian yang memadai baik dari sisi performa dosen, strategi dan penyajian
materi, komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa. responden memiliki kesan yang rapi,
inovatif, kolaboratif, akomodatif, dan menyenangkan. Hanya sebagian kecil dosen yang
kurang rapi.
Selanjutnya untuk pengelolaan kualitas jasa peneliti menemukan bahwa sebagian besar
responden sepakat bahwa dosen belum memberikan layanan perkulian yang baik serta
belum konsisten. Meski demikian layanan administrasi tidak berbelitbelit. Disamping itu
dosen belum memberikan kemudahan dalam konsultasi, meskipun tidak memihak. Dan yang
terakhir dosen telah memberikan layanan administrasi perkuliahan dan evaluasi yang baik
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kepada mahasiswa. Berdasarkan analisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kalkulasi
mean statistik tentang pengelolaan diferiesiensi jasa peneliti menemukan bahwa MX1 lebih
besar daripada MX2. Sesuai dengan hasil hitungan tersebut MX1 sebesar 11,566 dan MX2
sebesar 6,433. Selisih skore MX1 dengan MX2 sebesar 5,133 yang diperoleh dari MX1 - MX2
(11,566-6,433). Dari hasil kalkulasi mean mengelola kualitas jasa, MY1 lebih kecil daripada
MY2. MY1 sebesar 6,00 dan MY2 sebesar 9,00. Itu artinya MY1 < MY2. Selisih antara
responden yang menjawab ya dengan tidak sebesar 3,00 yang diperoleh dari MY1 - MY2
(6,00-9,00= -3,00).
Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris telah melakukan deferesiensi jasa dengan baik dan perlu melakukan
perbaikan pengelolaan kualitas jasa. Artinya pengelolaan kualitas jasa masih harus
ditingkatkan.
Strategi pemasaran yang sebaiknya digunakan adalah mengelola diferesiensi jasa, sedang
strategi mengelola kualitas jasa perlu diperbaiki.

04311374 * AGUNG WIDHY SANTOSO
ANALISIS DAYA TARIK IKLAN MIE SEDAP DI TELEVISI , Dosen : ALBARI, DRS.,
M.SI.
Abstraksi : Tuntutan zaman membuat pemasaran saat ini membutuhkan lebih dari
pengembangan produk berkualitas atau memberikan harga yang lebih murah dari pada
kompetitornya agar produknya laku di pasar. Saat ini dibutuhkan cara pengenalan suatu
produk yang mampu memberikan awareness dan pencitraan yang baik melalui media
periklanan. Media yang sering dijadikan pilihan oleh para pemasar produsen besar adalah
media televisi, namun penggunaan media ini tidak menjamin bahwa produk yang diiklankan
dapat diperkenalkan dengan baik atau bahkan informasi yang ingin disampaikan tidak efektif
dikarenakan Kendala-kendala seperti media clutter,zipping-zapping, maka daripada itu yang
dibutuhkan saat ini adalah iklan-iklan yang memiliki daya tarik yang tinggi tanpa melupakan
tujuan dari pembuatan iklan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya daya tarik iklan produk mie Sedap di
media televisi serta mengetahui atribut-atribut pada sebuah iklan yang memiliki pengaruh
paling besar terhadap daya tarik suatu iklan di media televisi.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket. Intrumen
pengumpulan data menggunakan sumber data eksternal berupa data primer (sebanyak 96
buah), yang diperoleh setelah melakukan uji validitas dan realibilitas terhadap angket
pendahulu sebanyak 30 buah. Pengolahan data melalui program SPSS 12.0 for windows,
dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian atas pengujian dan analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa iklan ini
memiliki daya tarik cukup/biasa walaupun belum tergolong suatu iklan yang memiliki daya
tarik yang tinggi.

01311537 * M. OCKTA RISYA PUTRA
ANALISIS KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA TENAGA PENJUAL KARTU SELULER
PASCA BAYAR XPLOR DARI PT. EXCELCOMINDO DI KOTA YOGYAKRTA , Dosen :
ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian berjudul ”Analisis Kepercayaan Konsumen Pada Tenaga Penjual
Kartu Seluler Pasca Bayar Xplor 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
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dari kepercayaan pada perusahaan terhadap kepercayaan konsumen pada tenaga penjual
kartu seluler pasca bayar Xplor, serta mencari variabel independen yang paling berpengaruh
terhadap kepercayaan konsumen pada tenaga penjual kartu seluler pasca bayar Xplor.
Penelitian ini membahas tentang arti penting kepercayaan konsumen, yaitu bagaimanakah
untuk dapat membuat konsumen merasa percaya dan loyal kepada tenaga penjual.
Objek yang diteliti adalah konsumen yang pernah ditawari oleh tenaga penjual kartu seluler
pasca bayar Xplor. 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 tenaga penjual kartu
seluler pasca bayar Xplor 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 tenaga penjual kartu seluler pasca bayar Xplor. Selain itu ditemukan bahwa
variabel keahlian tenaga penjual merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap
kepercayaan konsumen pada tenaga penjual kartu seluler pasca bayar Xplor.
Kata Kunci: kepercayaan konsumen pada tenaga penjual, Uji t dan Uji F

04311311 * MU'ARIFAH
ANALISIS KONSUMEN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PONDOK
PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat Judul “Analisis Minat Konsumen Terhadap Lembaga
Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Munawwir Krayak Yogyakarta”. Adapun penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap lembaga
Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Munawwir Krayak Yogyakarta”.
Pengambilan sampel dalam penelitian inio menggunakan metode convenience sampling.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden, teknik pengumpulan datanya adalah
dengan koesioner dan wawancara. Variabel penelitianya adalah Sikap Konsumen(X1),
Norma subyektif (X2), dan Mnat (Y) Data diolah dan dianalis menggunakan analisis model
Fishein dan analisis linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan Uji t dengan
taraf signifikasi sebesar 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur
dalam penelitian ini maka rumus product moment dan Cronbach Alpha menjadi pilihan.
Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS for windows 12.0
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan model Fishbein, sikap konsumen
menunjukkan pengaruh positif terhadap minat memilih Lembaga Pendidikan Islam Pondok
Pesantren Al-Munawwir Krayak Yogyakarta dengan indeks 16,56. Sedang norma subyektif
terhadap lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Munawwir Krayak Yogyakarta
adalah dengan indeks 12,77. Analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, uji F
menghasilkan sig sebesar 0,000 yang berarti sikap dan norma subyektif secara bersama-
bersama berpengaruh terhadap minat. Uji t menghasilkan 0,000 untuk sikap yang artinya
sikap berpengaruh signifikasi terhadap minat beli sedangkan norma subyektif tidak
berpengaruh secara signifikasi terhadap minat dengan sig sebesar 0,091 > 0,05. sikap
sebagai variabel dominan yang mempengaruhi minat dengan r2 sebesar 0,377.
Kunci: Sikap, Norma subyektif, Minat.
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05311486 * DIAN PURNAMASARI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT SOFT DAN HARD JASA PERGURUAN TINGGI
SWASTA BERLATAR BELAKANG KEAGAMAAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN
LOYALITAS MAHASISWA DI YOGYA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh atribut soft dan
hard jasa PTS terhadap kepercayaan dan loyalitas mahasiswa-nya, dan berapa besar
pengaruh masing-masing serta untuk menjelaskan adanya perbedaan penilaian mahasiswa
masing-masing PTS pada variabel atribut soft dan hard jasa, kepercayaan dan loyalitas
mahasiswa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasinya adalah
mahasiswa UAJY, UII, dan UMY. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap mahasiswa yang sedang menempuh
perkuliahan. Sampel yang digunakan sebanyak 105 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi
berganda, determinasi parsial, kruskall Wallis, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
multikolonieritas, uji heteroskesdastisitas, uji normalitas dan uji linearitas.
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas hubungan dan Kesamaan
Karakteristik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Kinerja Unggul,
sedangkan variabel yang paling berpengaruh adalah Kualitas Hubungan.
Variabel Kesamaan Karakteristik dan Persepsi Kinerja Unggul berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepercayaan, sedangkan variabel yang paling berpengaruh adalah
Kesamaan karakteristik. Variabel Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Loyalitas. Terdapat perbedaan yang signifikan pada indikator kedua Kualitas Hubungan dari
ketiga PTS.
Kata kunci: Kualitas hubungan, kesamaan karakteristik, atmosfir lingkungan, Persepsi
kinerja yang unggul, Kepercayaan, Loyalitas.

05311166 * HAPSARI YULI WIDOWATI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT SOFT DAN HARD JASA PERGURUAN TINGGI
SWASTA YANG BERLATAR BELAKANG NASIONAL THDP KEPERCAYAAN DAN
LOYALITAS MAHASISWA DI YOGYA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Atribut Soft dan Hard Jasa Perguruan
Tinggi Swasta Yang Berlatar Belakang Nasional Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas
Mahasiswa di Yogyakarta.” Secara garis besar dalam penelitian ini membahas mengenai
pengaruh atribut soft dan hard jasa PTS terhadap kepercayaan dan loyalitas mahasiswa.
Penelitian ini dilakukan pada tiga perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang memiliki latar
belakang nasional diantaranya yaitu Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”,
Universitas Sanjanawiyata Tamansiswa (UST), dan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY).
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 105 orang; yang diperoleh secara convenience
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dangan menggunakan kuesioner yang telah
diuji validitas dan reliabilitasnya. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi
sederhana; analisis regresi linier berganda; uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi : uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linieritas.
Hasil penelinitian ini menunjukkan : 1. Kualitas Hubungan dan Kesamaan Karakteristik
berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul (F=8.927; p=0,000<0,05).
Kualitas Hubungan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Persepsi
Kinerja yang Unggul (b1=0,123; p=0,272>0,05).
Kesamaan Karakteristik tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
persepsi kinerja yang unggul (b2=0,045; p=0,660>0,05). 2. Kualitas Hubungan dan
Atmosfir Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul
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(F=14.900; p=0,000<0,05). Kualitas Hubungan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul (b1=0,367;p=0,000<0,05). Atmosfir lingkungan
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kinerja yang unggul (b2=-0,382;
p=0,002<0,05). 3. Kesamaan Karakteristik dan Atmosfir Lingkungan berpengaruh signifikan
terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul (F=10.040; p=0,000<0,05). Kesamaan Karakteristik
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul
(b1=0,223;p=0,000<0,05). Atmosfir Lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap
persepsi kinerja yang unggul (b2=-0,152; p=0,080>0,05). 4. Kualitas Hubungan dan
Kesamaan Karakteristik berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan (F=125.012;
p=0,000<0,05). Kualitas Hubungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepercayaan mahasiswa (b1=-0,400; p=0,000<0,05). Kesamaan Karakteristik tidak
memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa (b2=-
0,106; p=0,194>0,05). 5. Kesamaan Karakteristik dan Atmosfir Lingkungan berpengaruh
signifikan terhadap Kepercayaan mahasiswa (F=187.273; p=0,000<0,05). Kesamaan
Karakteristik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa
(b1=-0,213; p=0,000<0,05).Atmosfir lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepercayaan mahasiswa (b2=-0,475; p=0,002<0,05). 6. Persepsi kinerja yang
unggul dan Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas mahasiswa
(F=35.366;p=0,000<0,05). Persepsi kinerja yang unggul tidak memiliki pengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa (b1=0,241; p=0,257>0,05).
Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mahasiswa (b2=-
1,264; p=0,000<0,05). 7. Kualitas Hubungan, Kesamaan Karakteristik, dan Atmosfir
Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Kinerja yang Unggul (F=9.843;
p=0,000<0,05). Kualitas Hubungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
Persepsi Kinerja yang Unggul (b1=0,381; p=0,005<0,05).
Kesamaan Karakteristik tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
persepsi kinerja yang unggul (b2=-0,012; p=0,902>0,05). Atmosfir Lingkungan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kinerja yang unggul (b3=-0,331;
p=0,002<0,05). 8. Kualitas Hubungan, Kesamaan Karakteristik, dan Atmosfir Lingkungan
berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan mahasiswa (F=123.994; p=0,000<0,05).
Kualitas Hubungan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kepercayaan mahasiswa (b1=-0,047; p=0,627>0,05).
Kesamaan Karakteristik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan
mahasiswa (b2=-0,184; p=0,011<0,05). Atmosfir Lingkungan memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa (b3=-0,453;p=0,000<0,05).

06311305 * KAHARUDDIN HI. ABDULRRAZAK
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITASLAYANAN TERHADAP LOYALITAS
PENABUNG BANK MANDIRI CABANG UGM YOGYAKARTA DG TINGKAT KEPUASAN
SBG INTERVENING VARIABLE , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Hubungan kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas customer dalam sektor
jasa perbankan mempunyai keterkaitan yang bias, demikian beberapa peneliti berpendapat.
Kualitas layanan dapat berpengaruh positif secara langsung terhadap loyalitas nasabah,
namun demikian loyalitas nasabah juga dapat dipengaruhi oleh  kualitas  layanan dan
kepuasan nasabah sebagai perantara.
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dimensi kualitas layanan
terhadap loyalitas nasabah penabung, serta mengetahui pengaruh tingkat kepuasan sebagai
intervening variable antara kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah penabung. Penelitian
ini juga bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat persepsi kualitas layanan,
kepuasan, dan loyalitas berdasarkan karakteristik nasabah penabung.
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Objek penelitian adalah Bank Mandiri cabang UGM Yogyakarta, dengan populasi nasabah
penabung dan jumlah sampel ditentukan sebanyak 96 responden. Metode convenience
sampling digunakan untuk mengambil sampel penelitian dengan cara mendatangi langsung
responden yang sedang melakukan antrian transaksi. Penelitian ini menggunakan alat
analisis uji Regresi Linear dan uji K-Kruskal Wallis.
Hasil penelitian menunjukan dimensi kualitas layanan berpengaruh positif signifikan secara
simultan terhadap kepuasan nasabah penabung. Namun dari hasil Uji T diketahui dimensi-
dimensi kualitas layanan tidak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap
kepuasan nasabah penabung. Dari 5 dimensi kualitas layanan yang digunakan dalam
penelitian, diketahui hanya dimensi core service (jasa inti) yang berpengaruh positif
signifikan secara parsial terhadap loyalitas nasabah penabung. Hasil uji signifikansi parsial
pada analisis regresi linear berganda menunjukkan loyalitas nasabah penabung hanya
dipengaruhi secara positif signifikan dari kualitas layanan. Hasil analisis ini sekaligus
menyimpulkan bahwa kepuasan nasabah penabung bukan variabel intervening (perantara).
Uji K-Krukal Wallis membuktikan terdapat perbedaan tingkat loyalitas nasabah penabung
berdasarkan karakteristik, namun tidak terdapat perbedaan persepsi kualitas layanan dan
kepuasan nasabah penabung berdasarkan karakteristik nasabah penabung Bank Mandiri
cabang UGM Yogyakarta.
 Keyword: kualitas layanan, kepuasan nasabah penabung, loyalitas nasabah
penabung, karakteristik nasabah penabung.

06311089 * OKKY DINA HASANAH
ANALISIS PENGARUH INTERAKSI PERSONAL, ASPEK FISIK, dan KERAGAMAN
PILIHAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN TOKO BAWEAN DI
SURAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Interaksi Personal, Aspek Fisik, dan
Keragaman Pilihan Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko Bawean di Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif interaksi personal, aspek fisik,
dan  keragaman pilihan produk serta mencari variabel yang paling kuat berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada pelanggan Toko Bawean. Populasinya ialah seluruh pelanggan di
lokasi Toko Bawean Surakarta, sedangkan pengambilan sampel dengan menggunakan
teknik convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap pelanggan yang telah selesai
melakukan transaksi pembelian pada toko tersebut. Sampel yang digunakan sebanyak 96
orang responden.
 Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi
berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinearitas,
heterokedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji t
dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F variabel aspek fisik
dan keragaman pilihan produk berpengaruh signifikan tehadap kepuasan pelanggan Toko
Bawean Surakarta. Dalam hal ini aspek fisik merupakan faktor yang paling memiliki
pengaruh dominan terhadap kepuasan yang dirasakan pelanggan.
Kata kunci: Interaksi Personal, Aspek Fisik, Keragaman Pilihan Produk, Kepuasan Pelanggan.

06311107 * VIRANDA AJENG MARISKA
ANALISIS PENGARUH INTRAKSI ANTAR PELANGGAN TERHADAP KEPUASAN,
LOYALITAS DAN WORD OF MOUTH SALON JHONNY ANDREAN YOGYAKARTA ,
Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
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Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Interaksi Antar Pelanggan Terhadap
Kepuasan, Loyalitas dan Word of Mouth Salon Jhonny Andrean di Yogyakarta. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan pengaruh positif interaksi antar pelanggan terhadap kepuasan,
loyalitas dan word of mouth serta mencari variabel yang paling kuat berpengaruh Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang
dibagikan kepada pelanggan Salon Jhonny Andrean. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap pelanggan
yang telah atau baru saja selesai menerima pelayanan jasa. Sampel yang digunakan
sebanyak 96 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis
regresi berganda, determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang
terdiri dari multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji F variabel interaksi
antar pelanggan berpengaruh signifikan tehadap kepuasan pelanggan pada perusahaan.
Dalam hal ini interaksi antar pelanggan merupakan faktor yang paling menentukan besar
kecilnya kepuasan yang dirasakan pelanggan. Variabel kepuasan pada perusahaan
berpengaruh signifikan tehadap loyalitas pada perusahaan. Dalam hal ini kepuasan pada
perusahaan merupakan faktor yang paling menentukan besar kecilnya loyalitas yang
dirasakan pelanggan. Selain itu variabel loyalitas pada perusahaan berpengaruh signifikan
tehadap word of mouth. Dalam hal ini loyalitas pada perusahaan merupakan faktor yang
paling menentukan besar kecilnya word of mouth.

05311116 * MIRDAL MUTHAHARI
ANALISIS PENGARUH KINERJA MUSIK, LINGKUNGAN FISIK, DAN PENONTON
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM PERTUNJUKKAN MUSIK , Dosen :
ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Musik, Lingkungan Fisik, dan
Penonton Terhadap Kepuasan konsumen dalam Pertunjukan Musik”. Penelitian ini dilakukan
di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh
kemampuan musik, penampilan musisi, sound musik, tampilan panggung, fsilitas, dan
interaksi penonton terhadap kepuasan konsumen secara serempak dan parsial dan faktor
yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Varaibel penelitian ini adalah kemampuan musik, penampilan musisi, dan sound musik yang
termasuk dalam kinerja musik, tampilan panggung, dan fasilitas yang termasuk dalam
lingkungan fisik, serta interaksi penonton yang termasuk dalam penonton sebagai variabel
independent dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen.
Populasi dalam penelitian ini adalah setiap orang yang datang pada pertunjukan musik di
Stadion Kridosono. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Convenience Sampling
dimana sampelnya adalah sebagian penonton yang datang menonton pertunjukan musik di
stadion kridosono. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi
berganda, dan determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas,
heteroskesdasitisitas, normalitas, dan linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan
uji t dengan taraf signifikan 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan musik, penampilan musisi, sound
musik, dan fasilitas berpengaruh secara parsial dan berpengaruh secara serempak terhadap
kepuasan konsumen dalam pertunjukan musik, sedangkan variabel yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen adalah variabel fasilitas.
Kata kunci: Kepuasan konsumen, Musik, Seni Pertunjukan, Entertainment
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04311181 * WINDRIAS MARIO ROZA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA DAN PERSEPSI NILAI TERHADAP KEPUASAN
DAN LOYALITAS KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN XL BEBAS , Dosen : ALBARI,
DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa dan Persepsi
Nilai Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen dalam Penggunaan XL Bebas”. Tujuan dari
penelitian ini untuk menetapkan pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan
konsumen, persepsi nilai terhadap kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen terhadap
loyalitas konsumen.
Metode yang dipakai untuk mengukur tingkat layanan suatu perusahaan adalah metode
yang dikembangkan oleh Parasuraman, yang lebih sering dikenal dengan Service Quality
atau Kualitas Jasa. Yaitu terdiri dari lima dimensi yang sering berhubungan, antara lain:
Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance dan Emphaty.
Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling yaitu
suatu metode yang menarik anggota populasi berdasarkan kemudahannya di lokasi
penelitian atau ketersediaan anggota populasi tertentu saja. Populasi yang penelitian disini
adalah para pengguna kartu XL Bebas dan sedang menggunakan jasa XL bebas. Penulis juga
menyebarkan kepada 96 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Regresi Linier Berganda yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh dimensi kualitas
jasa dengan keseluruhan kualitas jasa, persepsi nilai terhadap kepuasan dan loyalitas
konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara
kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen, persepsi nilai terhadap kepuasan konsumen dan
kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen.
Disarankan XL Bebas dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan
melalui inovasi produk, fitur yang lengkap, memberi perhatian kepada pelanggan, serta
memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan kemampuan beli konsumen.
Keyword: kualitas jasa, persepsi nilai, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen

05311357 * ARIS KRISTANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TARAKAN KALIMANTAN TIMUR ,
Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul analisis pengaruh kualitas jasa dan kepuasan terhadap
loyalitas nasabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarakan Kalimantan Timur Tujuan
penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh positif Kualitas Jasa terhadap Loyalitas Nasabah
serta mencari variabel yang paling berpengaruh tarhadap Kepuasan dan terhadap Loyalitas
Nasabah Tabungan di Bank Rakyat Indonesia cabang Tarakan Kalimantan Timur.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuisioner
yang dibagikan kepada nasabah tabungan Bank Rakyat Indonesia pengambilan sampel
dengan menggunakan teknik convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap
nasabah yang telah atau baru saja selesai melakukan transaksi perbankan. sampel yang
digunakan adalah 96 orang responden.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner
diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.0. Sedangkan
populasi yang diteliti adalah nasabah Bank BRI cabang Tarakan Kalimantan Timur, dan
sampel yang digunakan 96 orang.
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Metode pengujian statistik dilakukan 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.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Jasa berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepuasan dan terhadap Loyalitas Nasabah. Sedangkan dimensi yang
paling berpengaruh terhadap Kepuasan adalah dimensi Emphaty dan dimensi yang paling
berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah adalah dimensi Responsiveness. Selain itu variabel
Kepuasan dan Kualitas Jasa juga berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah, dalam
hal ini Kualitas Jasa merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya Loyalitas Nasabah.
Kata Kunci : Kualitas Jasa, Kepuasan dan Loyalitas Nasabah

04311385 * MUHAMAD SAIFUDIN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
NASABAH PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIK DI TIRO KOTA YOGYAKARTA ,
Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan dan
Loyalitas Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Yogyakarta. Penelitian ini
dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Yogyakarta yg berlokasi di Jalan Cik Di Tiro
Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas jasa yang
diberikan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Yogyakarta dan seberapa besar tingkat
kepuasan serta loyalitas 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 nasabah penabung Bank Syariah Mandiri Cabang Kota
Yogyakarta. Sampel 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 dan loyalitas nasabah. Penilaian statistik dilakukan dengan
menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan
komputer program SPSS14.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kelima dimensi yaitu realibility, responsiveness,
assurance, empaty, dan tangible berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan dan
loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Yogyakarta. Sedangkan dimensi yang
paling berpengaruh adalah responsiveness.
Kata kunci : Kualitas Jasa, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen.

04311089 * WAHYU FERRY KURNIAWAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN VILLA
ARJUNA KALIURANG YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap
Kepuasan Konsumen Villa Arjuna Kaliurang Yogyakarta”. Secara garis besar membahas
mengenai pengaruh positif kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen yang diberikan oleh
Villa Arjuna Kaliurang Yogyakarta.
Populasi yang diteliti adalah seluruh tamu yang menginap di Villa Arjuna 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. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner.
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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
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 Arjuna Kaliurang
Yogyakarta. Berdasarkan rata - rata penilaian konsumen pada variabel kualitas jasa
menunjukkan penilaian yang baik
yaitu dengan rata - rata sebesar  2,83 (baik), dan penilaian pada variabel kepuasan dengan
rata – rata total sebesar 2,86 (puas), sedangkan dimensi yang paling dominan dalam
mempengaruhi kepuasan konsumen adalah dimensi tangible.
Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan

05311315 * YUDHA PRADITYA K.
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS MELALUI MEDIATOR
KEPUASAN PADA NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANTUL
YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa terhadap loyalitas melalui
mediator kepuasan pada nasabah Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul Yogyakarta. Tujuan
penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas jasa terhadap kepuasan dan
loyalitas konsumen serta mencari variabel yang paling kuat berpengaruh dalam membentuk
kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Rakyat Indonesia cabang Bantul Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner
diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 14.0. Sedangkan
populasi yang diteliti adalah nasabah Bank BRI Bantul Yogyakarta., dan sampel yang
digunakan 96 orang.
Metode pengujian statistik dilakukan 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, variabel kualitas jasa yang terdiri dari
reliability, responsiveness, assurance, emphati dan tangibles secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini kualitas jasa
merupakan faktor yang paling menentukan besar kecilnya kepuasan yang dirasakan oleh
nasabah. Selain itu secara bersama-sama variabel kepuasan dan kualitas jasa berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dalam hal ini kualitas jasa merupakan faktor yang
menentukan besar kecilnya loyalitas konsumen.
Kata kunci : kualitas jasa, kepuasan, loyalitas.

06311377 * TISYA CESARIA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA, HARGA DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN "MOVIE BOX" DI YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS.,
M.SI.
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Jasa,  Harga  Dan  Citra
Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen “Movie Box” di Yogyakarta. Tujuan penelitian  ini
untuk menjelaskan  pengaruh  positif  kualitas  jasa,  harga  dan  citra perusahaan terhadap
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kepuasan konsumen serta mencari variabel yang paling kuat berpengaruh dalam
membentuk kepuasan konsumen “Movie Box” di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan  agar
penelitian  yang  dihasilkan  lebih  akurat,  sehingga  dapat  dicari solusi  yang  tepat.
Metode  deskriptif  dilakukan  dengan menggunakan  instrumen kuesioner, selanjutnya
kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program  SPSS  versi  15.0.
Sedangkan  populasi  yang  diteliti  adalah  konsumen “Movie Box” di Yogyakarta. Sampel
yang digunakan 96 orang.
Metode  pengujian  statistik dilakukan  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, secara  bersama-
sama  variabel  kualitas  jasa  dan  harga  berpengaruh  signifikan terhadap kepuasan
konsumen. Dalam hal  ini kualitas  jasa merupakan faktor yang paling  menentukan  besar
kecilnya  kepuasan  yang  dirasakan  oleh  konsumen.
Selain  itu  secara  bersama-sama  variabel  kualitas  jasa,  harga  berpengaruh signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen. Dalam  hal  ini  kualitas  jasa merupakan faktor yang
menentukan besar kecilnya kepuasan konsumen.
Kata Kunci : Kualitas Jasa, Harga, Citra Perusahaan, Kepuasan Konsumen.

04311224 * MUHAMMAD FAJAR FADHILLAH
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP
KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN COFFEE SHOP "BREAK COFFEE AND BOOK"
DI YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa, Kualitas Produk, Dan
Harga Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Coffee Shop “Break Coffee and Book” di
Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh positif kualitas jasa, kualitas
produk, dan harga terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen serta mencari variabel yang
paling kuat berpengaruh dalam membentuk kepuasan dan loyalitas konsumen coffee shop
“Break Coffee and Book” di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner
diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 15.0. Sedangkan
populasi yang diteliti adalah konsumen coffee shop “Break Coffee and Book” di Yogyakarta.
Sampel yang digunakan 96 orang.
Metode pengujian statistik dilakukan 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, secara bersama-
sama variabel kualitas jasa, kualitas produk, dan harga, berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen. Dalam hal ini kualitas jasa merupakan faktor yang paling menentukan
besar kecilnya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selain itu secara bersama-sama
variabel kepuasan konsumen, kualitas jasa, kualitas produk, dan harga berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dalam hal ini kepuasan konsumen merupakan faktor
yang menentukan besar kecilnya loyalitas konsumen.
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05311321 * MUAMMAR WALI SIAM RIZAL SYUKUR
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN COFFE SHOP "GUBOEK KOPI" DI
YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini ditujukan untuk managanalisis pengaruh kualitas ppelayanan,
kualitas produk dan harga terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen coffee shop “guboek
kopi” di yogyakarta. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk menjelaskan pengaruh positif
kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. (2) untuk
menjelaskan pengruh positif kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan kepuasan
konsumen terhadap loyalitas konsumen. (3) Untuk menjelaskan variable yang paling kuat
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Sample yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 96 responden, teknik pengambilan sampel ditentukan dengan
convenience sampling.
Hipotesis penelitian model 1 adalah Ho : tidak ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan,
kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Ha :  Ada pengaruh positif dari
kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis
penelitian model 2 adalah Ho : tidak ada pengaruh positif dari kualitas pelayanan, kualitas
produk, harga dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Ha : Ada pengaruh
positif dari kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan kepuasan konsumen terhadap
loyalitas konsumen.
Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif,
analisis regresi linier berganda, uji F, uji T dengan menggunakan taraf signifikasi 5%, uji
asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji nomalitas, uji linieritas),
koefisiensi determinasi berganda, serta koefisiensi determinasi parsial, dengan
menggunakan program spss versi 14.
Hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama variable kualitas
pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada coffee shop
“guboek kopi” dengan F hitung sebesar 116,264 dan Sig F sebesar 0,000. Dan ada pengaruh
secara bersama-sama variable kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, kepuasan
konsumen terhadap loyalitas konsumen coffee shop “guboek kopi” dengan F hitung 42,410
dan Sig F sebesar 0,000. Serta hasil koefisiensi determinasi parsial, variabel kualitas
pelayanan sebesar 5,4% merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan
konsumen dalam pembelian produk di coffe shop “guboek kopi”.  Kata Kunci : Kualitas
Pelayanan, Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas konsumen

06311366 * EMMA MALIYANA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN "OUTLET BIRU" DI
YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan
dan Harga Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Outlet Biru di Yogyakarta” ini
bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif kualitas produk, kualitas pelayanan
dan harga terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh positif kualitas produk, kualitas
pelayanan, harga dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen serta untuk
memngetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel dependen
tersebut di Outlet biru Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan statistik. Hal ini bertujuan agar penelitian
yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Metode deskriptif
dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner diolah menggunakan
bantuan komputer melalui program SPSS versi 15.0 . Sedangkan populasi yang diteliti
adalah konsumen Outlet Biru di yogyakarta. Sampel yang digunakan 96 orang. Objek yang
diteliti adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian di Outlet Biru.
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Metode pengujian statistik dengan menggunakan Analisis Regresi linier berganda dengan
taraf signifikansi ( ½ α ) dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji F, uji t, uji
asumsi klasik, uji determinasi ganda dan uji determinasi parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji F dan uji t, secara bersama-
sama variabel kualitas produk,  kualitas pelayanan dan harga berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini Harga merupakan faktor yang paling
menentukan besar kecilnya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selain itu secara
bersama-sama variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan kepuasan
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Dalam hal ini kualitas produk
merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya loyalitas konsumen.
Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan, Loyalitas
05311157 * OCTRIA PUTRIANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN PADA OUTLET WAROENG STEAK
AND SHAKE …. , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi in berjdul “ Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan
Harga Terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen Pada Outlet Waroeng Steak
and Shake Di Jl Demangan Yogyakarta “. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh
kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen.
Selain itu, yang akan diteliti adalah variabel yang paling kuat mempengaruhi kepuasan dan
loyalitas konsumen.
Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik convinience sampling yaitu
setiap orang yang sedang membeli di outlet Warorng Steak and Shake. Sampel yang
digunakan adalah sebanyak 96 orang responden.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan langsung
kepada konsumen yang sedang membeli produk Waroeng Steak and Shake. Variabel
penelitiannya meliputi kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga sebagai variabel bebas
atas kepuasan dan loyalitas konsumen. Serta kepuasan konsumen sebagai variabel bebas
bagi loyalitas konsumen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi
berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas
dan linieritas, determinasi berganda dan determinasi parsial. Pengujian hipotesis
menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sedangkan untuk
mengukur validitas dan reliabilitas, alat ukur yang digunakan adalah rumus product moment
dan Alpha Cronbach. Dan untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu yaitu
program SPSS 14.0.
Kata Kunci : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas
Konsumen

05311335 * KARTIKA DEWI PRASASTI
ANALISIS PENGARUH SOFT ATRIBUT DAN HARD STRIBUT TERHADAP LOYALITAS
PELANGGAN RATU SALON DAN TRADISIONAL SPA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Soft Atribut dan Hard Atribut Terhadap
Loyalitas Pelanggan Ratu Salon dan Tradisional Spa. Penelitian ini bertujuan untuk
menetapkan 1.) Pengaruh variabel kualitas hubungan, atmosfir lingkungan, dan kesamaan
karakteristik terhadap persepsi kinerja yang unggul, 2.) Pengaruh variabel kualitas
hubungan, persepsi kinerja yang unggul dan kesamaan karakteristik terhadap kepercayaan,
dan 3.) Pengaruh variabel persepsi kinerja yang unggul dan kepercayaan terhadap variabel
loyalitas pelanggan Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada
pelanggan Ratu Salon & Tradisional Spa, yang menjadi populasi adalah seluruh pelanggan
potong rambut Ratu Salon dan Tradisional Spa,dengan jumlah sampel sebanyak 106 orang
dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya.
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode statistik. Teknik analisis
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner
diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi 16.0. Metode pengujian
statistik dilakukan untuk menguji hipotesis dengan Regresi Linier Berganda dengan taraf
signifikansi 0,05, uji t, uji F, uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linearitas, serta uji determinasi berganda dan uji
determinasi parsial.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pada model regresi pertama, yaitu adanya
pengaruh variabel kualitas hubungan, atmosfir lingkungan dan kesamaan karakteristik
terhadap persepsi kinerja yang unggul. Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif
terhadap variabel persepsi kinerja yang unggul.
Variabel yang memiliki determinasi parsial paling besar yaitu variabel kualitas hubungan
yang berarti jika variabel kualitas hubungan ini memiliki pengaruh paling dominan terhadap
persepsi kinerja yang unggul dibanding kedua variabel lainnya. Pada model regresi ke dua,
yaitu adanya pengaruh variabel kualitas hubungan, persepsi kinerja yang unggul dan
kesamaan karakteristik terhadap kepercayaan, hanya variabel kualitas hubungan yang
memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan. Pada model regresi ke tiga, yaitu adanya
pengaruh variabel persepsi kineja yang unggul dan kepercayaan terhadap loyalitas
pelanggan, hanya variabel kepercayaan yang memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas
pelanggan.
Kata kunci : soft atribut, hard atribut, dan loyalitas.

05311373 * YUNITA LUTHFIANA
ANALISIS POLA KOMUNIKASI ORANG TUA DAN ANAK TENTANG KONSUMSI DAN
PERIKLANAN TV DI KECAMATAN UMBULHARJO, YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI,
DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana orang tua di kecamatan
Umbulharjo berkomunikasi dengan anak-anak mengenai konsumsi dan periklanan televisi.
Sebuah penelitian terhadap 1665 orang tua yang mempunyai anak dengan usia 6 sampai 14
tahun sebelumnya telah dilakukan di Beijing, Nanjing dan Chengdu pada bulan Desember
2001 hingga Maret 2002. Penelitian ini menggunakan tipe pola komunikasi keluarga dari
Moore dan Moschi’s, yang menggolongkan orang tua menjadi empat tipe, yaitu Laissez-faire,
Protective, Pluralistic dan Consensual. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai populasi
adalah para orang tua di Kecamatan Umbulhajo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini
yaitu sebanyak 96 responden, kriteria sampel yang diambil yaitu responden yang yang
mempunyai anak dengan usia 6 hingga 14 tahun dan sering atau setidaknya pernah
mendampingi anak ketika menonton televisi, khususnya yang berhubungan dengan iklan
televisi. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis one sample t-test, paired
sample t-test, statistik non parametrik yaitu dengan analisis crosstabulation dan chi-square
serta kruskal wallis. Pengujian data menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan
menggunakan rumus product moment dan Koefisien Cronbach Alpha. Selanjutnya, dalam
menguji hasil penelitian digunakan alat bantu berupa program olah data SPSS version 10.
Hasil menunjukkan bahwa orang tua di kecamatan Umbulharjo lebih menyukai komunikasi
yang berorientasi sosial daripada komunikasi yang berorientasi konsep.
Tipe Laissez-Faire dan Protective lebih disukai orang tua ketika berkomunikasi dengan anak-
anak mereka. Pola komunikasi keluarga yang berbeda antara orang tua dengan karakteristik
demografi juga terdapat perbedaan. Orang tua di kecamatan Umbulharjo yang
berpendidikan tinggi menyukai pendampingan yang bersifat Laissez Faire dan Protective.
Tipe Laissez Faire dan Protective lebih disukai dalam hal menonton TV bersama anak. Orang
tua Pluralistic dan Consensual berdiskusi dengan anak tentang iklan televisi lebih sering
daripada orang tua Protective dan Laissez-Faire. Orang tua Laissez Faire dan Pluralistic
memberikan pengamatan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap anak-anak
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mereka dalam menyikapi iklan televisi daripada orang tua Protective dan Consensual. Orang
tua Protective dan Consensual memberikan pengontrolan yang begitu besar pada acara TV
anak daripada orang tua Pluralistic dan Laissez-Faire. Implikasi untuk pemasar dan
Pengiklan telah di diskusikan.

02311319 * ROSYIDRA SISWANTI WALIE
ANALISIS SIKAP KONSUMEN PADA KUALITAS PEALAYANAN TOKO BUKU DISKON
TOGA MAS YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Judul skripsi ini adalah “Analisis Sikap Konsumen Pada Kualitas Pelayanan
Toko Buku Diskon Togamas Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis untuk mengukur sikap konsumen
pada kualitas pelayanan Toko Buku Diskon Togamas Yogyakarta, yaitu dengan
menggunakan Analisis Indeks Sikap Fishbein, dan mengetahui ada tidaknya perbedaan sikap
konsumen berdasarkan karakteristik konsumen dengan menggunakan Analisis Kruskall-
Wallis.
Lokasi penelitian dibagi dalam 3 lokasi, yaitu Toko Buku Diskon Togamas Gejayan, Togamas
D'Gale, dan Togamas Ujo. Dengan variabel penelitian 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu
reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), empathy
(empati), dan tangible (bukti fisik), dan dengan karakteristik responden seperti jenis
kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Populasi penelitian ini adalah
konsumen yang ditemui di Toko Buku Diskon Togamas Yogyakarta, dan mengambil 96
responden sebagai sampel dengan menggunakan teknik non probability sampling model
convinience sampling.
Hasil penelitian menunjukkan sikap konsumen adalah netral, dengan ratarata total sebesar
0,581. Sikap responden tertinggi pada atribut mengutamakan kepentingan konsumen dan
atribut perhatian kepada seluruh konsumen tanpa melihat statusnya, yaitu sebesar 0,823.
Sementara sikap responden terendah pada atribut area parkir yang luas, yaitu sebesar
0,021. Dan hasil dari analisis KruskallWallis menunjukkan adanya perbedaan sikap yang
signifikan pada atribut pelayanan Toko Buku Diskon Togamas Yogyakarta, yaitu pada atribut
kecepatan dalam mencarikan buku berdasarkan usia dan pekerjaan responden.
Kata kunci: sikap konsumen, kualitas pelayanan, analisis indeks sikap.

05311403 * NOVIA SARI TUNGGAL D.N.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN IKLAN MELALUI SMS PADA
PELANGGAN KARTU GSM PRABAYAR XL DI YOGYAKARTA , Dosen : ALBARI, DRS.,
M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Iklan
Melalui SMS pada Pelanggan Kartu GSM prabayar XL di Yogyakarta”. Secara garis besar
membahas mengenai pengaruh kegunaan (utility), kondisi (context), pengaturan (control),
pengorbanan (sacrifice), dan kepercayaan (trust) terhadap penerimaan iklan melalui SMS
pada pelanggan kartu GSM prabayar XL. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
instrumen kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui
program SPSS 15.0
Populasi yang diteliti adalah pelanggan kartu GSM prabayar XL yang pernah menerima iklan
melalui SMS dan pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik accidintal
sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Variabel penelitian yang
digunakan adalah kegunaan, kondisi, pengaturan, pengorbanan, kepercayaan dan
penerimaan. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda,
analisis determinasi berganda, analisis determinasi parsial dan uji rata-rata butir pada setiap
variabel serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdastisitas,
normalitas dan linieritas. Uji ini digunakan agar model regresi yang dihasilkan tidak bias.
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t dengan taraf sig 5%. Sedangkan
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untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini
menggunakan kuesioner, maka ditentukan dari nilai Corrected Item Total Correlation dan
Cronbach Alpha. Adapun nilai rata-rata masing-masing dimensi tertinggi ada pada dimensi
kondisi dengan persepsi sebesar 3,14 sedangkan rata-rata terendah ada pada dimensi
pengorbanan dengan persepsi sebasar 2,37.
Berdasarkan hasil uji penelitian menunjukkan bahwa, variabel kegunaan dan kepercayaan
berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan yang mampu menjelaskan 46,5%
variabel penerimaan, artinya semakin tinggi nilai variabel kegunaan dan kepercayaan maka
semakin besar pengaruhnya terhadap penerimaan.

05311442 * DENY ANRIANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP KONSUMEN TERHADAP IKLAN TEH
BOTOL SOSRO , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Konsumen
terhadap Iklan Teh Botol Sosro”. Penelitian dilakukan di Jl.Pawirokuat condong catur-
yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh
sikap konsumen terhadap iklan Teh Botol Sosro dan mendeskripsikan perbedaan signifikan
antara sikap konsumen terhadap iklan Teh Botol Sosro berdasarkan karakteristik konsumen.
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik.
Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi
yang tepat. Metode statistik dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner,
selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS versi
15.00.
Populasi yang diteliti adalah konsumen yang pernah melihat Iklan Teh Botol Sosro di
Yogyakarta dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 orang responden. Variabel
penelitian yang digunakan adalah Kehidupan lebih baik, Penurunan biaya barang, Kerusakan
moral, Dorongan yang tidak diinginkan, Informasi produk, Peran sosial dan citra, Hedonis
kesenangan, Kebaikan bagi perekonomian, Kepalsuan tidak logis, Kerusakan nilai,
Materialisme sebagai variable bebas dan kebaikan bagi perekonomian, Kerusakan nilai, dan
Sikap terhadap iklan 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, linearitas, 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 0,05, sedangkan untuk
mengukur validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan kuesioner, maka ditentukan
dari nilai Corrected Item Total Correlation dan Cronbach Alpha.
Berdasarkan hasil uji, terdapat empat variabel yang terbukti secara signifikan.
dua variabel berpengaruh terhadap variabel kerusakan nilai yaitu variabel kepalsuan tidak
logis dan materialisme sebesar 97,0%, artinya semakin tinggi nilai dari variabel kepalsuan
tidak logis dan materialisme maka semakin besar pengaruhnya terhadap kerusakan nilai dan
dua variabel berpengaruh dengan sikap konsumen terhadap iklan Teh Botol Sosro yaitu
variabel peran sosial dan citra serta variabel kebaikan bagi perekonomian sebesar 39,3%,
artinya semakin tinggi nilai variabel peran sosial dan citra serta variabel kebaikan bagi
perekonomian maka semakin besar pengaruhnya dengan sikap konsumen terhadap iklan
Teh Botol Sosro.
Kata kunci : Kehidupan lebih baik, Peran sosial dan citra, Kebaikan bagi perekonomian,
Kepalsuan tidak logis, Kerusakan nilai, Materialisme dan Sikap terhadap iklan.
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06311090 * UTIA OCTARIA
KOMPARASIPENILAIANATRIBUTKEPUASANPELANGGANANTRNATASHASIKINCARE,LA
RISSASKIN&HAIRTREATMENT&LONDONBEAUTY CNTREDGNMENGGUNAKANAHP ,
Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Komparasi Penilaian Atribut Kepuasan pelanggan
antara NATASHA skin care, Larissa skin care & hair treatment dan London Beauty Centre di
Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan Analythichal Hierarchy Process (AHP)”.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menetapkan urutan peringkat pada NATASHA skin care,
Larissa  skin care  & hair treatment dan London Beauty Centre berdasarkan  customer to
customer interaction, service atmospherics, satisfaction with the service provider dan
satisfaction with the firm secara satu per satu dan keseluruhan.
Dalam pengambilan sample, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling  yaitu
setiap konsumen yang pernah menggunakan jasa perawatan di ketiga  skincare,  yang
berada pada salah satu dari ketiga  skin care pada waktu peneliti sedang meambagikan
kuisioner. Terdapat dua macam kuesioner yang akan disebarkan dalam dua  tahap. Pada
tahap  pertama, peneliti menyebar sebanyak 30 Kuesioner kepada responden yang berguna
untuk menentukan peringkat  skincare  yang dijadikan subyek penelitian berdasarkan
keseluruhan atribut variabel. Selanjutnya, peneliti menyebar 96 kuesioner yang digunakan
untuk  kepentingan analisis data.
Metode pengolahan data menggunakan  Analytichal Hierarchy Process adalah metodologi
umum yang berguna untuk memecahkan masalah masalah pengambilan keputusan dari
berbagai kriteria yang kompleks. Dalam penelitian ini AHP berguna untuk menentukan
peringkat pada NATASHA skin care, Larissa skin care & hair treatment dan London Beauty
Centre.
Berdasarkan hasil penelitian dan analsis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut : (1) Secara keseluruhan dapat ditetapkan bahwa NATASHA
skincare  berada pada peringkat pertama, diikuti London Beauty Centre pada peringkat
kedua dan Larissa  skincare  & hair treatment pada peringkat ketiga. (2) Dapat ditetapkan
bahwa variabel kepuasan terhadap perusahaan memiliki prioritas nilai rata-rata paling
tinggi, kemudian diikuti oleh variabel suasana jasa, variabel kepuasan terhadap provider
jasa dan prioritas nilai rata-rata terendah adalah variabel interaksi antar pelanggan. (3)
Dapat ditetapkan bahwa prioritas bobot lebih memiliki pengaruh besar terhadap hasil yang
akan diperoleh dibandingkan dengan prioritas nilai. Oleh karena itu diharapkan perusahaan
skincare dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan pelanggan pada saat pelanggan
tersebut memilih sebuah skincare dan perusahaan skincare  dapat memperbaiki
kelemahannya dibandingkan perusahaan  skincare yang lain, dengan demikian baik
pelanggan, calon pelanggan dan perusahaan skincare sama-sama diuntungkan.
Kata Kunci :  Customer to customer interaction, Service atmospherics, Satisfaction with the
service provider dan Satisfaction with the firm.

05311208 * FERRINA DIAN SEPTIANA
PENGARUH ATRIBUT SOFT DAN HARD JASA PERGURUAN TINGGI SWASTA
BERLATAR BELAKANG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI THDP KEPERCAYAAN DAN
LOYALITAS MHS DI YOGYA , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini untuk menegrtahui bagaimana pengaruh atribut soft dan hard
jasa Perguruan Tinggi Swasta berlatar belakang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
terhadap kepercayaan dan loyalitas mahasiswa di Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini
adalah PTS yang bersangkutan, yaitu STIE Mitra Indonesia, STIE Widya Wiwaha, dan STIE
dengan pengambilan sampel mahasiswa manajemen yang sedang menjalani perkuliahan di



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 41

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

PTS tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience
sampling dengan jumlah responden sebanyak 105.
Variabel penelitian yaitu atribut soft dan hard jasa, kepercayaan, dan loyalitas Atribut soft
dan hard jasa terdiri dari kualitas hubungan, kesamaan karakteristik, atmosfer lingkungan,
persepsi kinerja yang unggul, kepercayaan, dan loyalitas. Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda, uji t, uji F, uji asumsi klasik,
koefisien determinasi berganda, dan koefisien determinasi parsial, sedangkan untuk
perbedaan atribut berdasarkan masing-masing PTS menggunakan uji Kruskal-wallis dibantu
menggunakan software SPSS 12. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa variabel atmosfer
lingkungan berpengaruh positif terhadap variabel persepsi kinerja yang unggul, kualitas
hubungan, kesamaan karakteristik, dan persepsi kinerja yang unggul secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap variabel kepercayaan, dan variabel kepercayaan berpengaruh
positif terhadap variabel loyalitas. Pada hasil penelitian uji beda didapat bahwa berdasarkan
masing-masing PTS terdapat perbedaan terhadap atribut kesamaan karakteristik, atmosfer
lingkungan, dan loyalitas.
Kata kunci: kualitas hubungan, kesamaan karakteristik, atmosfer lingkungan, persepsi
kinerja yang unggul, kepercayaan, dan loyalitas
05311025 * SITI FATIMAH
PENGARUH LAYANAN CALL CENTER PT TELKOM TERHADAP MINAT PELANGGAN
UNTUK MENGHUBUNGI KEMBALI , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Pengaruh Layanan Call Center PT. Telkomsel Tehadap
Minat Pelanggan Untuk Menghubungi Kembali”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menetapkan adanya pengaruh layanan call center PT. Telkomsel tehadap minat pelanggan
untuk menghubungi kembali secara serempak maupun parsial.
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah semua mahasiswa yang ditemui di
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan masih aktif pada periode
2004-2007, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik convenience
sampling yaitu pengambilan sampel responden dari sampel atau orang atau pelanggan yang
pernah menggunakan layanan call center yang ditemui. Sampel yang digunakan awalnya 96
responden, tetapi karena dengan data tersebut pengujian validitas dan reliabilitas tidak
reliabel, maka peneliti menambah sampel sampai reliabel, yaitu sejumlah 100 orang
responden. Penulis menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner.
Variabel penelitian yang digunakan adalah Perhatian, pemahaman, tanggapan, kepuasan,
kepercayaan sebagai variabel bebas, dan minat pelanggan untuk menghubungi kembali
sebagai variabel terikat.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda,
determinasi berganda, determinasi parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari
multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji linearitas. Uji ini dilakukan agar
model regresi yang digunakan tidak bias. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan Uji t
dengan taraf signifikansi 0,05, sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas,
penelitian ini menggunakan kuesioner, maka ditentukan dari nilai Corrected Item Total
Correlation dan Cronbach Alpha. Untuk
menguji hasil penelitian, peneliti menggunakan alat bantu yaitu program SPSS 15.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis dari regresi linier berganda model I
terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman dan tanggapan terhadap kepuasan
pelanggan pada layanan call center PT. Telkomsel Yogyakarta baik secara serempak maupun
parsial, hasil analisis dari regresi linier berganda model II menunjukkan bahwa tanggapan
dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan
pelanggan baik secara serempak maupun parsial, sedangkan pada regresi linier berganda
model III menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan pelanggan
baik secara serempak maupun secara parsial terhadap minat pelanggan untuk menghubungi
kembali.
Kata kunci : perhatian, pemahaman, tanggapan, kepuasan, kepercayaan dan minat
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05311409 * RAMADHONIAH
PENGARUH PERTUKARAN SOSIAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA SALON
K-SEE , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pertukaran Sosial Terhadap Loyalitas
Konsumen Pada Salon K-see”. Penelitian dilakukan di jl.Anggajaya 1 yakni salon K-see.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh pertukaran sosial
(ketakterpisahan, tanggungjawab yang dibagi, respon emosional) terhadap loyalitas
konsumen pada layanan jasa salon K-see. Penelitian ini dilakukan dengan metode statistik.
Hal ini bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi
yang tepat.
Populasi yang diteliti adalah konsumen atau pelanggan salon K-see. Dalam pengambilan
sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling yaitu setiap orang yang
berada di salon K-see dan telah mengalami pengalaman dengan produk dan pelayanan jasa
salon K-see tersebut. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Variabel
penelitian yang digunakan adalah ketakterpisahan, pembagian tanggung jawab, dan respon
emosional sebagai variabel terikat dan tanggung jawab yang dibagi, respon emosional, dan
loyalitas layanan sebagai variabel bebas. Metode statistik dilakukan dengan menggunakan
instrument kuesioner, selanjutnya kuesioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui
program SPSS versi 15.00. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis
regresi sederhana, determinasi ganda, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari
heteroskedastisitas, normalitas dan uji linearitas data. Uji ini dilakukan agar model regresi
yang digunakan tidak bias. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan taraf signifikansi
0,05, sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan
kuesioner, maka ditentukan dari nilai Corrected Item Total Correlation dan Cronbach Alpha.
Berdasarkan hasil uji, terdapat satu variabel yang terbukti secara signifikan yaitu variabel
tanggungjawab yang dibagi berpengaruh terhadap respon emosional sebesar 3,4%, yang
artinya semakin tinggi nilai tanggungjawab yang dibagi maka semakin besar pengaruhnya
terhadap respon emosional.
Kata Kunci : Pemasaran jasa dan loyalitas konsumen

05311388 * RISMAWATI
PENGARUH SEARCH COSTS, SWICTHING COSTS, KEPUASAN KONSUMEN DAN
BRAND REPUTATION TERHADAP LOYALITAS AFEKTIF DAN LOYALITAS KONATIF
NASABAH INTERNET BANK , Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh search costs, switching
costs, kepuasan konsumen dan brand reputation terhadap loyalitas afektif dan loyalitas
konatif Nasabah Internet Banking Mandiri. Masing – masing variabel search sosts, switching
costs, dan kepuasan konsumen terdiri dari 2 atribut. Sedangkan variabel brand reputation
terdiri dari 3 atribut.
Penulis menggunakan metode analisis uji rata–rata dan regresi linier berganda serta regresi
linier sederhana, agar penulis dapat mengetahui pengaruh search costs, switching costs,
kepuasan konsumen dan brand reputation terhadap loyalitas afektif dan loyalitas konatif
Nasabah Internet Banking Mandiri. Dengan menggunakan uji hipotesis koefisisen
determinasi ganda yang didukung oleh uji Fdan uji t.
Populasi penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
dengan jumlah sampel 96 orang. Data yang didapat dari penyebaran angket terhadap
responden yang pernah melakukan transaksi Internet Banking Mandiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kepuasan konsumen yang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap loyalitas afektif. Sedangkan variable lain tidak berpengaruh
dan tidak signifikan, baik pengaruh variabel search costs, switching costs dan brand
reputation terhadap loyalitas afektif maupun pengaruh variabel search costs, switching costs
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dan brand reputation terhadap loyalitas konatif, serta pengaruh variabel loyalitas afektif
terhadap loyalitas konatif.
Key word : Search Costs, Switching Costs, Kepuasan Konsumen, Brand Reputation, Loyalitas
Afektif, Loyalitas Konatif

05311182 * AKBAR ILHAM JAMRONI
PERAN KEPUASAN DAN FAKTOR DEMOGRAFI DALAM MEMBANGUN LOYALITAS TOKO
(STUDI EMPIRIS PADA TOKO ADI KEMBAR WATES KULON PROGO) , Dosen :
ALBARI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Peran Kepuasan dan Faktor Demografi dalam
Membangun Loyalitas Toko (Studi Empiris pada Toko Adi Kembar Wates Kulon Progo)”.
Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kepuasan pengalaman berbelanja
konsumen dan faktor demografi (jenis kelamin, ukuran rumah tangga, umur, pendapatan,
dan jarak tempat tinggal) terhadap loyalitas konatif Toko Adi Kembar Wates Kulon Progo.
Selain itu juga membahas tentang pengaruh loyalitas konatif terhadap loyalitas tindakan
konsumen.
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu
setiap orang yang sesaat setelah berbelanja dan telah mengalami pengalaman berbelanja di
toko Adi Kembar tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota
sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah
dengan kuesioner.
Variabel penelitiannya adalah kepuasan pengalaman berbelanja sebagai variabel bebas atas
loyalitas konatif, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, umur, pendapatan dan jarak sebagai
variabel dummy atas loyalitas konatif. Variabel loyalitas konatif sebagai variabel variabel
terikat dari kepuasan pengalaman berbelanja, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, umur,
pendapatan dan jarak dan sebagai variabel bebas dari loyalitas tindakan Variabel loyalitas
tindakan yang menjadi variabel terikat bagi loyalitas konatif.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis
determinasi berganda serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas,
heteroskedastisitas, dan uji normalitas data dan linieritas data. Pengujian asumsi klasik
digunakan agar model regresi yang dihasilkan tidak bias.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%. Seluruh proses
pengolahan data menggunakan batuan program SPSS 17.0 for windows.
Hasil perhitungan rata-rata butir kepuasan berbelanja menunjukkan bahwa ratarata butir
kepuasan berbelanja keseluruhan sebesar 3,75, kecepatan berbelanja sebesar 3,77,
efektivitas waktu berbelanja sebesar 3,77 dan efisiensi berbelanja sebesar 3,79. dan skor
rata-rata kepuasan adalah sebesar 3,77. Hasil perhitungan rata-rata butir lotalitas konatif
menunjukkan bahwa rata-rata skor butir niat pembelian ulang konsumen sebesar 4,16,
sedangkan butir niat untuk membeli lebih banyak menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,82.
dan butir keinginan untuk merekomendasikan mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,88.
Rata-rata dari loyalitas konatif adalah sebesar 3,95.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepuasan pengalaman berbelanja dan faktor
demografi (jenis kelamin, ukuran rumah tangga, umur, pendapatan dan jarak) berpengaruh
terhadap loyalitas konatif. Selanjutnya loyalitas konatif menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap loyalitas tindakan.
Kata Kunci : kepuasan, faktor demografi, loyalitas toko.

05311174 * SEPTIAJI JATI KUMARA
STRATEGI PEMASARAN PERUSAHAAN BATIK WARNA ALAM ROSSO YOGYAKARTA ,
Dosen : ALBARI, DRS., M.SI.
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Abstraksi : Batik  memiliki   dua   sisi   sama   penting   yang   saling  melengkapi,
yakni sebagai  aset  budaya  bangsa dan  sebagai  aset   industri  nasional.  Kedua  sisi   ini
sebagai   dasar   orientasi   dalam  pengembangan   batik.  Karena   batik   tanpa   nilai
budaya akan kehilangan  jiwanya dan batik  tanpa sentuhan  industri   tidak dapat memberi
manfaat   yang  maksimal   bagi   pembangunan   ekonomi   bangsa.  Oleh sebab   itu
maka   kedua   sisi   harus   dipandang   sebagai   kesatuan   yang   utuh   dan
komprehensif.
Pada   Skripsi   ini,   penulis   menguraikan   tentang   Strategi   Pemasaran Perusahaan
Batik  Warna   Alam  Rosso   Yogyakarta.   Penulis  mencoba   untuk mengidentifikasi
peluang-ancaman  dan kekuatan-kelemahan  perusahaan Rosso
dan   strategi   yang   paling   tepat   untuk   dilakukan   oleh   perusahaan   dalam
menghadapi persaingan di masa yang akan datang.
Data   penulis   dapatkan   dari   hasil   wawancara   dengan   jajaran   direksi perusahaan
yang   memiliki   wewenang   dalam   mengambil   keputusan   dan wawancara dan
kuesioner kepada 120 konsumen yang berada pada area rumah
produksi   dan   pemasaran   batik   di   jalan  Wonosari,   Centro  Yogyakarta,  Mall
Malioboro dan Solo Grand Mall Solo.
Dari   hasil   analisis   kualitatif,  peluang   perusahaan   batik  Rosso  terdapat pada
variabel   keamanan   lingkungan   sedangkan   ancaman   perusahaan   pada variabel
selera konsumen,  pangsa pasar dan persaingan  tidak sehat.  Kemudian untuk variabel
citra produk dan perusahaan menjadi kekuatan sedangkan variabel kualitas produk dan
team marketing menjadi kelemahan perusahaan.
Untuk menentukan  strategi  yang sebaiknya  digunakan oleh Perusahaan Batik Warna Alam
Rosso, penulis menggunakan metode analisis Matriks Daya Tarik Industri.  Dari  hasil
perhitungan diketahui  bahwa perusahaan berada pada posisi  medium-medium  (2,60;2,53)
sesuai   dengan  matriks   daya   tarik   industri berarti perusahaan sebaiknya melakukan
strategi investasi secara selektif.
Implementasi strategi tersebut antara lain pengembangan karyawan pada bagian   produksi
dan   pemasaran.   Hal   tersebut   dilakukan   agar   dapat mengantisipasi   kelemahan
perusahaan   (dari   sisi   kualitas   produk   dan   team
marketing) serta agar mampu mengantisipasi ancaman dari sisi selera konsumen, pangsa
pasar  dan persaingan  tidak sehat,  disamping  itu perusahaan diharapkan dapat  membuka
kerjasama   dengan   pihak   distributor   dan   lembaga   lembaga keuangan.
Kata kunci   :  perusahaan batik warna alam  rosso,  peluang-ancaman,  kekuatan-
kelemahan, MDTI, Strategi investasi selektif.

05311227 * MEYRA ARIEFKA MAHARANI
PANGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM
PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEJ PADA
TAHUN 2003-2007 , Dosen : ANSARI AMANI, DRS., MM.
Abstraksi : Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahan, aliran kas
perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh
dari laporan keuangan perusahaan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan
keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran
kas dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan ekonomi oleh para pelaku bisnis,
pemerintah dan pihak-pihak lain. Nilai harga pasar suatu saham tergantung kepada
perkiraan dari Expected Return dari arus kas di masa mendatang. Penilaian arus kas ini
merupakan proses dasar, karena laporan keuangan tidak cukup menunjukkan aktivitas
perusahaan di masa mendatang. Namun demikian, beberapa macam analisis profitabilitas
yang didasarkan pada laporan keuangan, merupakan informasi yang berguna bagi manajer.
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Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis berniat untuk mengadakan penelitian
dengan judul: “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan
Makanan dan Minuman Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Pada Tahun 2003-
2007”. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari
laporan keuangan perusahaan industri makanan dan minuman tahun 2003 sampai 2007
yang dipublikasikan oleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD) untuk menghitung
rasio profitabilitas dan harga saham penutupan tahunan perusahaan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan yang paling lengkap
mencatatkan laporan keuangannya dari tahun 2003 sampai 2007 di ICMD dari 20
perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar. Alat analisa yang digunakan
adalah rasio profitabilitas seperti ROI, ROE, EPS dan NPM untuk menguji pengaruhnya dalam
mempredikasi harga saham perusahaan.
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa 1) Variabel ROI, ROE, EPS dan NPM secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. 2)
Variabel ROI, ROE dan NPM tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi harga saham.
3) Variabel EPS berpengaruh positif signifikan dan mempunyai pengaruh yang paling
dominan dalam memprediksi harga saham.
Kata kunci: ROI, ROE, EPS, NPM, harga saham.

01311513 * AGNI WAHYU MAHENDRA
PENGARUH MERGER DAN AKUISISI TERHADAP KINERJA FINANSIAL
PERUSAHAAN(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA
EFEK JAKARTA) , Dosen : ANSARI AMANI, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan : (1) apakah ada perbedaan
antara kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi,
(2) apakah ada perbedaan secara simultan terhadap aspek-aspek kinerja keuangan yang
terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas pada
perusahaan manufaktur antara sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi, dan (3) Apakah
rasio likuiditas akan memberikan kontribusi dominan dalam membedakan kinerja keuangan
perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.
Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang melakukan
Merger dan Akuisisi mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Sampel yang diambil
sebanyak 11 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya sampel
ditentukan berdasarkan pertimbangan peneliti dengan menggunakan kriteria sebagai
berikut: (1) sampel adalah perusahaan yang melakukan Merger dan Akuisisi diantara tahun
2000 s.d. tahun 2002, (2) sampel telah terdaftar di BEJ sebelum tahun 2000, dan (3)
sampel adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun sebelum
Merger dan Akuisisi dan 3 tahun sesudah Merger dan Akuisisi. Model analisis yang digunakan
adalah t samples two paired test dan discriminant analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak ada perbedaan secara nyata terhadap kinerja
keuangan sebelum dan sesudah dilaksanakan Merger dan Akuisisi pada perusahaan
manufaktur, (2) secara simultan tidak ada perbedaan perbedaan secara nyata terhadap
aspek-aspek kinerja keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio
leverage, dan rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur antara sebelun dan sesudah
merger dan akuisisi, (3) variabel yang memberikan kontribusi dominan terhadap perbedaan
kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi adalah
rasio aktivitas yang dalam hal ini diwakili oleh variabel Total Assets Turnover (X5).
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04311383 * MUHAMMAD SAYOGA
ANALISIS KUALITAS LAYANAN MASKAPAI RIAU AIRLINES DENGAN MENGGUNAKAN
METODE SERVQUAL , Dosen : ASMA'I ISHAK, DR., M.BUS
Abstraksi : Menghadapi persaingan yang begitu ketat di bidang jasa penerbangan antara
perusahaan maskapai penerbangan, Maskapai Riau Airlines masih memiliki kelemahan yang
dikeluhkan oleh konsumennya. Ada keluhan yang terkait fasilitas fisik dan ada pula yang
terkait dengan kinerja pelayanan. Maskapai Penerbangan Riau Airlines berkeinginan
memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menyadari
paradigma tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai kualitas
layanan pada Masakapai Penerbangan Riau Airlines. Tujuannya adalah mengetahui
kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen.
Metode yang digunakan untuk penelitian kualitas layanan ini adalah metode Servqual
berdasar lima dimensi kualitas jasa yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance,
Empathy . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Maskapai
Penerbangan Riau Airlines dapat memberikan pelayanan yang cukup baik kepada
konsumennya dimana dimensi Responsiveness dan Assurance merupakan dimensi yang
paling memberikan kepuasan bagi pelanggan Maskapai Penerbangan Riau Airlines. Hal ini
disebabkan kinerja yang dirasakan nilanya lebih besar dari pelayanan yang diharapkan oleh
konsumen ditunjukkan dengan gap Responsiveness 0.29 dan gap Assurance 0.26 disusul
berturut – turut gap Tangible 0.02 (cukup puas) dan gap reliability 0.01 (cukup puas).
sedangkan Empathy menjadi dimensi satu - satunya yang dianggap gagal memberikan
kepuasan kepada konsumen yang ditunjukkan dengan gap – 0.16.
Kata kunci : kinerja pelayanan, harapan konsumen, Tangibel, reliability, responsiveness,
assurance, empathy.

05311349 * DEWI SURYANINGSIH
ANALISIS FINANSIAL DALAM MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Bank Syariah sebagai lembaga intermediary keuangan diharapkan dapat
menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan sistem yang lain ( bank dengan basis
bunga). Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melaui
kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor
perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam
pengambilan keputusan.
Dari laporan keuangan yang terhitung melalui rasio-rasio keuangan, dapat diukur tingkat
kesehatan bank. Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, digunakan
metode CAMEL. Penilaian kinerja keuangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja
keuangan yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,
rentabilitas, serta likuiditas mengalami perkembangan dari tahun ke tahun atau justru
mengalami penurunan. Dalam pembahasannya, penulis tidak mengaitkan aspek manajemen
dalam perhitungan, karena tidak dilakukan penelitian laporan dan data yang digunakan
adalah data sekunder. Dari skor total CAMEL yang dicapai masing-masing bank, dapat
ditentukan kategori tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengetahui perbedaan tingkat
kesehatan antara Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank
Syariah Mega Indonesia (BSMI) digunakan analisis statistik yaitu uji T.
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06311307 * WANTI ASIH
ANALISIS PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS
TUNGGAL PADA 10 PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JII , Dosen :
BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Portofolio adalah kumpulan saham-saham. Sebelum menentukan portofolio
optimal maka terlebih dulu menentukan portofolio efisien, portofolio efisien adalah portofolio
yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat resiko yang pasti atau tertentu,
atau portofolio yang mengandung resiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang
sudah pasti atau tertentu. Sedangkan portofolio optimal adalah saham yang paling baik di
antara saham yang baik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui saham mana
saja yang memenuhi syarat masuk dalam portofolio optimal dari sample yang digunakan
untuk penelitian, dengan menggunkan metode indeks tunggal, dan berapa besarnya proposi
masing-masing saham tersebut. Manfaat
penelitian ini adalah agar bisa dijadikan bahan referensi tambahan bagi investor yang akan
terjun ke pasar modal. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan  sample
sebanyak 10 perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic indeks) terdapat 6 saham
yang masuk dalam pembentukan portofolio optimal

04311494 * EGA ATMOJO
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP
HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BECERAGES YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK JAKARTA , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Perubahan harga saham yang terjadi diantaranya dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya Earning Per Share, Price Earning Ratio, Price to Book Value, Current
Ratio, Total Asset Turn Over, Return On Investment, Return On Equity dan lain-lain.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari faktor fundamental
yang terdiri dari Earning per Share, Price Earning Ratio, Price to Book Value, Current Ratio,
Total Asset Turn Over, Return On Investment, Return On Equity terhadap harga saham pada
perusahaan sektor Food and Beverages 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 Food and Beverages dan
bersumber dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Sample penelitian adalah semua perusahaan Food and Beverages yang listing di BEJ dari
tahun 2003-2006. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria tersebut ada 19 perusahaan.
Hipotesis yang diuji menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.
Hasil pengujian terhadap 19 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program
komputer SPSS 16.0 For Windows menunjukkan bahwa dari uji F dengan taraf signifikan 5%
diperoleh P-value sebesar 0.000, hal ini menunjukkan bahwa semua faktor fundamental
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Sedangkan secara parsial hanya vaiabel EPS dan ROI yang mempunyai pengaruh secara
signifikan terhadap harga saham, dengan nilai P-value EPS sebesar 0.000 dan ROI sebesar
0.004. kemudian dari pengujian koefisien determinasi (R2) didapat nilai sebesar 0.749, hal
ini menunjukkan bahwa EPS, PER, PBV, CR, TATO, ROI dan ROE mempengaruhi harga
saham sebesar 74,9%, sedangkan sisanya sebesar 25,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lainnya.
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05311313 * AJI PRAKOSO WICAKSANA
ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PERBANKAN DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Kinerja dari suatu perbankan salah satunya dapat dinilai dari profitabilitas
yang   diperoleh   dari   beberapa   tahun.   Dengan   melihat   tingkat   profitabilitas
diharapkan para investor dapat  menilai  baik atau buruk kinerja dari  suatu bank dalam
beberapa   periode,   sehingga   para   investor  mau  menanamkan  modalnya melalui
pembelian saham dibank tersebut. Penelitian ini akan menganalisis 3 variabel dari rasio
profitabilitas yaitu: ROI, ROE, NPM  yang diharapkan mempunyai  pengaruh terhadap return
saham suatu perbankan.
Penelitian   ini   merupakan   penelitian   dengan  analisis  time   series. Pengambilan
sampel   adalah  perbankan yang   terdaftar  di  bursa   efek  indonesia serta menyajikan
financial  highlights  selama  3  tahun berturut-turut  dari   tahun 2005-2007, serta harga
saham yang digunakan adalah harga saham closing price perbankan. Dengan menggunakan
metode purposive judgment sampling diperoleh 15 perbankan yang dijadikan sampel.
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   variabel   ROI   angka   P   Value (0,795)>(0,05),
maka   secara parsial   terdapat  pengaruh  secara  signifikan antara ROI terhadap return
saham.  Untuk variabel ROE P Value (0,521)>(0,05), maka secara   parsial   tidak   terdapat
pengaruh   secara   signifikan   antara  ROE  terhadap return saham. Untuk variabel NPM P
Value (0,017)<(0,05), maka secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara NPM
terhadap return saham. Pada uji F,  P Value  (0,036)<(0,05),  maka  secara  simultan
terdapat  pengaruh  signifikan antara ROI, ROE, NPM terhadap return saham.
Saran yang dapat penulis berikan antara lain: keuntungan merupakan salah satu   faktor
yang   dapat   dijadikan   sebagai   alat   ukur   kinerja   suatu   perbankan, sehingga   perlu
ditingkatkan   dengan   harapan   dapat  mempengaruhi     kenaikan return   saham  dari
perbankan,   perlunya   variabel-variabel   lain   dari   rasio-rasio keuangan,   serta   jumlah
bank   dan   tahun   penelitian   yang   diperbanyak   agar diperoleh hasil yang maksimal.
Keywords: Return On Investment, Return On Equity, Net Profit Margin

04311526 * ANDI MUCHSIN
ANALISIS RISIKO TINGKAT KEUANTUNGAN SAHAM INDUSTRI PROPERTI DAN REAL
ESTATE YANG LISTED DI BEJ (PERIODE JULI 2007-JUNI 2008) , Dosen :
BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Risiko dan Tingkat Keuntungan Saham
Industri Properti dan Real Estate yang Listed di BEJ Periode Juli 2007-Juni 2008”. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan saham
industri property dan real estate yang terjadi pada periode Juli 2007-Juni 2008. dimana
dalam penelitian ini, tingkat keuntungan dinyatakan sebagai variable dependen dan risiko
dinyatakan sebagai variable independent. Pengamatan pada penelitian ini dilaksanakan
selama satu tahun, yaitu berawal dari Juli 2007 sampai dengan Juni 2008. dalam penelitian
ini digunakan indeks harga saham gabungan sektoral industri property dan real estate.
Sedangkan harga saham yang digunakan yaitu harga saham mingguan, dengan mengambil
harga saham pada hari rabu.  Hipotesa dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat
hubunganyang positif dan signifikan antara risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan.
Analisis data yang digunakan adalah menghitung besarnya risiko dan tingkat keuntungan
yang diharapkan, kemudian menentukan hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan
dengan menggunakan persamaan regresi.  Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan
bahwa semakin besar risiko yang didapat maka semakin besar pula tingkat keuntungan
yang didapat
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06311280 * RINA SARI QURNIAWATI
EFISIENSI PERBANKAN DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RETURN
SAHAM DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) , Dosen :
BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis
merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. DEA
merupakan salah satu pendekatan cost frontier yang dapat digunakan untuk mengukur
efisiensi perbankan. Pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan Data
Envelopment Analysis (DEA) dan pemrosesanya menggunakan software WDEA dan EViews.
Sampel yang digunakan adalah bank yang listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004-
2008. DEA digunakan untuk mengukur efisiensi bank dari setiap Decision Making Units
(DMUs), yang didapatkan sebagai rasio maksimum bobot outputs dengan bobot inputs.
Pengukuran efisiensi bank menggunakan lima variabel, yaitu dua variabel input dan tiga
variabel output. Variabel input yang digunakan adalah Total Deposits, yang mencakup
simpanan dari customer dan bank lain, dan Interest Expenses. Sedangkan variabel output
yang digunakan adalah Total Loans, yang mencakup pinjaman untuk customer dan bank
lain, Interest Income, dan Non-Interest Income, mencakup fee income, investment income,
dan pendapatan lain termasuk commission, service charges dan fees, guarantee fees, laba
bersih dari penjualan sekuritas investasi, dan foreign exchange profit.
Hasil penelitian efisiensi perbankan dengan menggunakan pendekatan DEA  menunjukkan
bahwa bank di Indonesia sudah banyak yang efisien, dari 16 bank hanya 6 bank yang belum
menvapai skor efisiensi dalam kurun waktu 5 tahun. Sedangkan setelah dilakukan uji regresi
tidak ditemukan adanya pengaruh efisiensi perbankan di Indonesia dengan return saham.
Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan penggunaan variabel yang berbeda. Dalam
peraturan pengitungan kesehatan bank oleh Bank Indonesia, prosentase efisiensi hanya
mendapatkan bobot sekitar lima sampai sepuluh persen. Selain itu investor di Indonesia
masih berorientasi pada short term yang lebih mengutamakan capital gain.

05311200 * DINDY OCTAVIANI
PENGARUH EARNING PER SHARE, RETURN ON EQUITY, DAN DEBT TO EQUITY
RATIO TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Analisis fundamental merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menilai
harga suatu saham suatu perusahaan yang mana dilakukan berdasarkan data keuangan
perusahaan. Variabel yang digunakan dalam melakukan analisis fundamental banyak
ragamnya antara lain dengan menggunakan Earning per share (EPS), Price Earning Ratio,
Book Value, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value, Economic Value Added, Dividen,
Yield, Return on Investment (ROI) atau Return on Equity (ROE). Dalam penelitian ini penulis
hanya menggunakan variabel Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE), dan Debt to
Equity Ratio (DER).
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari beberapa faktor
fundamental yang terdiri dari EPS ( Earning Per Share ), DER ( Debt to Equity Ratio ), dan
ROE ( Return on Equity ) terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang
lainnya adalah untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi harga saham
dari ketiga faktor fundamental tersebut.
Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan dan
bersumber dari ICMD ( Indonesia Capital Market Directory ). Sampel penelitian ini adalah 89
perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling yaitu sampel yang diambil
dengan beberapa kriteria (1) Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2)
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Memiliki laporan keuangan secara lengkap selama periode 2004 – 2006 (3) Memiliki tingkat
laba positif terbesar (4) Data perusahaan sampel tersedia secara lengkap di Indonesia
Capital Market Directory (ICMD).
Dengan menggunakan SPSS 15.00 For Windows, menunjukkan bahwa semua variabel
independent mempunyai pengaruh terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dari koefisien determinasi sebesar 76,9% harga saham dipengaruhi oleh ketiga
variabel tersebut yang terdiri dari Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER),
Return on Equity (ROE). Sedangkan sisanya sebesar 23,1% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.Apabila dilihat secara parsial hanya variabel
Earning Per Share (EPS) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham di
Bursa Efek Indonesia,sementara Debt to Equity Ratio (DER) dan Return on Equity (ROE)
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Keyword : EPS, DER, ROE

04311266 * HIRKAM KAMAJAYA NASRIANTO
PENGARUH EPS, PBV, ROI DAN ROE TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN IMDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG GO PUBLIC YANG
TERDAFTAR DI BEJ 2004 - 2006 , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh EPS, PBV,
ROE, dan ROI terhadap return saham pada perusahaan industri makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data yang digunakan berasal laporan keuangan
masing-masing perusahaan industri makanan dan minuman dan bersumber dari Indonesian
Capital Market Directory (ICMD).
Sample penelitian adalah semua perusahaan industri makanan dan minuman yang listing di
BEJ dari tahun 2004-2006. jumlah seluruh sampel tersebut ada 19 perusahaan. Hipotesis
yang diuji menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t dan uji f.
Hasil pengujian terhadap 19 sampel penelitian yang dilakukan dengan bantuan program
komputer SPSS 13.0 For Windows menunjukkan bahwa variabel EPS berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham, sedangkan PBV, ROI, dan ROE, berpengaruh tidak
signifikan terhadap return saham.

06311313 * DESTIRA ANDRIA
PENGARUH KOMPONEN CAMELS TERHADAP RETURN ON EQUITY  (ROE) PADA BANK
UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini meneliti tentang pengaruh komponen camels terhadap ROE.
Sampel yang digunakan adalah bank swasta nasional devisa yang terdapat di Direktori Bank
Indonesia selama periode 2006-2007, dengan syarat tertentu maka diambil 20 sampel bank.
Faktor yang diduga mempengaruhi ROE pada penelitian ini adalah rasiorasio yang terdapat
dalam model perhitungan camels, yaitu capital (CAR), asset (CAD), management (BOPO),
earning (ROA), liquidity (LDR), sensitivity to market risk. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel CAR dan ROA memiliki pengaruh terhadap ROE, sedangkan
variabel CAD, BOPO, LDR, dan sensitivity to market risk tidak berpengaruh terhadap ROE.

04311442 * APRIANY EMELDA S.
PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN  (PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG LISTING DI BEJ) , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan
Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Listing Di BEJ “. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti bagaimana pengaruh modal kerja yang terdiri dari Net Working Capital Dan Current
Ratio terhadap kinerja keuangan yaitu Return On Equity (ROE). Tujuan yang lainnya untuk
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mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan dari dua
modal kerja tesebut. Data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan
menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dari laporan masing-masing
perusahaan yang bersumber dari Indonesian Capital Market Directory ( ICMD ). Analisis data
yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dianalisis dengan program SPSS for
Windows.
Sampel penelitian adalah perusahaan makanan dan minuman yang listing di BEJ dari tahun
2005- 2006. Jumlah sampel adalah 19 perusahaan. Maka Untuk membuktikan hipotesis diuji
dengan menggunakan uji T dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 % . Hasil
pengujian yang dilakukan terhadap 19 sampel perusahaan makanan dan minuman,
menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Net Working Capital (NWC) berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja keuangan perusahaan yaitu Return On Equity (ROE).
Apabila dilihat secara parsial variabel independen yaitu Current Ratio (CR) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan dalam menentukan perubahan Kinerja keuangan perusahaan yaitu
Return On Equity (ROE). Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula bahwa variabel yang
paling berpengaruh terhadap modal kerja adalah Net Working Capital (NWC).

05311332 * GRENDYARTHA HP
REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT DAN MENURURN DI
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman
dividen meningkat dan menurun di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan
tahun 2007, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 50
perusahaan-tahun terbagi menjadi 28 perusahaan-tahun termasuk dalam kelompok dividen
meningkat dan 22 perusahaan termasuk kelompok dividen menurun. Untuk menguji
hipotesis yang diajukan digunakan One-Sample t Test dengan menggunakan level of
significant sebesar 5 % digunakan untuk melihat apakah pasar beraksi positif dengan
adanya pengumuman dividen naik dan apakah pasar bereaksi negatif terhadap
pengumuman dividen turun di Bursa Efek Indonesia.
Hasil pengujian menyimpulkan bahwa pengumuman kenaikan dividen tunai berpengaruh
secara signifikan positif terhadap Abnormal Return. Hal ini berarti pengumuman kenaikan
dividen direspon oleh investor secara positif sebagai informasi yang baik sehingga harga
saham mengalami peningkatan yang berarti. Dengan demikian pasar modal di Bursa Efek
Indonesia kurang efisien. Sedangkan pada kelompok dividen menurun ditemukan adanya
pengaruh negatif yang signifikan terhadap Abnormal Return. Hal ini berarti bahwa
pengumuman penurunan dividen tunai merupakan informasi yang buruk bagi investor
sehingga harga saham mengalami penurunan.
Kata kumci: rekasi pasar, dividen meningkat, dividen menurun

01311324 * EVRIN KURNIAWAN
ANALISIS EKUIRAS MEREK RUMAH MAKAN CEPAT SAJI (SURVEY PADA KONSUMEN
KENTUCKY FRIED CHICKEN DI YOGYAKARTA) , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
ekuitas merek rumah makan cepat saji pada konsumen KFC, dengan variabel yang diteliti
adalah variabel Brand awarness, brand association, brand loyalty dan perceived quality.
Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling berupa purposive
sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif dan anaslisis kuantitatif dengan
metode analisis data yang digunakan adalah Prosentase untuk mengukur brand awarness,
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uji Cochran untuk brand association, aritmatik mean untuk menguji brand loyalty, dan
diagram Kartesius untuk menguji perceived quality.
Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil brand awarness diketahui bahwa Mc
Donald merupakan merek rumah makan cepat saji yang paling diingat, yang paling dikenal
oleh responden dan yang paling disadari keberadaannya, sedangkan KFC merupakan rumah
makan cepat saji yang paling sering disebut oleh responden. TFC merupakan rumah makan
cepat saji yang paling tidak disadari keberadaannya.
Berdasarkan hasil brand loyalty diketahui bahwa konsumen ragu-ragu untuk melakukan
switcher, konsumen ragu-ragu memilih merek ayam goreng KFC, konsumen setuju akan
mendapatkan kepuasan dari ayam goreng KFC, konsumen ragu-ragu untuk menyukai ayam
goreng KFC, dan konsumen raga-ragu untuk tetap mengkonsumsi produk rumah makan
ayam goreng KFC.
Berdasarkan hasil brand association diketahui bahwa asosiasi yang terbentuk untuk rumah
makan ayam goreng KFC adalah sebagai berikut cita rasa tidak enak, rumah makan yang
tidak peduli dengan kesehatan, kemasan baik, proses memasak lambat, tempat yang enak
untuk makan, iklan inovatif, kualitas ayam goreng rendah, harga yang mahal.
Berdasarkan hasil perceived quality diketahui bahwa pengemasan yang dimiliki berada pada
kuadran I, dengan demikian strategi yang dilakukan adalah dengan membuat pengemasan
lebih menarik dan tidak mudah rusak. Untuk iklan yang inovatif dan kualitas ayam goreng,
dimana ayam goreng KFC telah dapat memenuhi keinginan konsumen dimana keinginan
konsumen tinggi kinerja yang diberikan juga tinggi atau berada pada kuadran II. Cita rasa,
ayam goreng yang peduli kesehatan, proses memasak yang cepat, dan harga yang
terjangkau dapat diketahui terletak pada kuadran III. Tempat yang enak untuk makan
diketahui terletak pada kuadran IV dimana kinerja tinggi tetapi harapan akan variabel ini
oleh konsumen rendah.
Katakunci: Ekuitas Merek, Brand awarness, Brand association, Brand Loyalty dan Percived
Quality

05311277 * MUHAMMAD ANWARI PUTRANTO
ANALISIS KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BRI
SUARIAH, YOGYAKARTA) , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Kepuasan Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus
Pada Bank BRI Syariah, Yogyakarta). Penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah, Yogyakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah setelah menerima
jasa pelayanan Bank BRI Syariah dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan
nasabah Bank BRI Syariah 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 versi
11.5. Populasi yang diteliti adalah nasabah Bank BRI Syariah tahun 2009, yang sedang
melakukan transaksi di Bank BRI Syariah. Sampel yang digunakan 96 orang. Metode
statistik yang digunakan adalah uji Gap dan peringkat bertanda Wilcoxon dan uji beda
jenjang Kruskal-Wallis. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dari 34 indikator yang ditawarkan
Bank BRI Syariah terdapat lima indikator yang terbukti dapat memberikan kepuasan kepada
nasabah walaupun tidak secara signifikan, yaitu indikator tidak ada pembayaran bunga baik
untuk tabungan maupun pinjaman, menerapkan ketentuan pembagian keuntungan
investasi, menyediakan layanan penarikan kas dengan hak istimewa, menetapkan tarif
layanan yang rendah, dan menyediakan ketentuan konsultasi keuangan. Artinya nilai kinerja
pada kelima indikator tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan harapan konsumen.
Kepuasan tertinggi ada pada indikator tidak ada pembayaran bunga baik untuk tabungan
maupun pinjaman dengan gap sebesar 0,05. Sedangkan kepuasan terendah terjadi pada
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indikator menyediakan area parkir yang memadai dengan gap sebesar -0,52. Pada
pengujian Kruskall Wallis terdapat 17 indikator menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan terhadap kepuasan nasabah berdasarkan karakteristik konsumen.

05311425 * GERALDINE TITARINA
ANALISIS PENGARUH KREDIBILITAS CELEBRITY ENDOSER DAN NON CELEBRITY
ENDOSER PADA PRODUK FRESTE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN , Dosen :
BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan dalam
mengkomunikasikan perbedaan produknya  dalam rangka membentuk posisi dalam benak
konsumen adalah dengan cara pengiklanan. Pengiklanan  merupakan bentuk promosi yang
bertujuan dan mempunyai pengaruh terhadap konsumen secara global.
Namun, disisi lain iklan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui perbedaan kredibilitas antara celebrity endorser dan  non celebrity
endorser, mengetahui pengaruh variabel kredibilitas celebrity endorser dan non celebrity
endorser (keahlian, kepercayaan, dan daya tarik), serta mengetahui variabel  yang paling
dominan pengaruhnya terhadap minat beli produk Frestea oleh konsumen.
Dalam penelitian ini menggunakan data primer  dengan memakai teknik convenience
sampling dengan responden sebanyak 96 responden yang  pernah melihat iklan Frestea di
televisi. Alat analisis yang dipakai menggunakan uji peringkat bertanda  wilcoxon, regresi
linier berganda, determinasi berganda, determinasi parsial dan uji asumsi klasik yang terdiri
dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kredibilitas celebrity
endorser dan  non celebrity endorser, serta diketahui bahwa  celebrity endorser memiliki
kredibilitas lebih baik dibanding  non celebrity endorser. Semua variabel kredibilitas
celebrity endorser yang terdiri atas keahlian (expertise), kepercayaan (trustworthiness), dan
daya tarik (attractiveness) berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli konsumen
(purchase intention). Begitu juga pada variabel kredibilitas non celebrity endorser yang
kesemuanya berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli konsumen.
Kata kunci: Kredibilitas endorser, Minat beli konsumen

05311080 * WIRAWAN PRADANA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KARTU
PRABAYAR 3 (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE UII) , Dosen : BUDI ASTUTI,
DRA., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan
Konsumen Kartu Prabayar 3 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FE UII)”. Penelitian ini dilakukan
di Kampus Fakultas Ekonomi UII. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh
kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen secara serempak dan parsial dan dimensi
kualitas jasa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada konsumen Kartu Prabayar 3. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap konsumen
Kartu Prabayar 3 yang telah menggunakan Kartu Prabayar 3. Sampel yang digunakan
sebanyak 96 orang responden.
Varaibel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel
independen dan kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data
dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, dan determinasi
parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdasitisitas,
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normalitas, dan linieritas dan metode kruskal wallis. Pengujian hipotesis menggunakan uji F
dan uji t dengan taraf signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi assurance, reliabilty, responsiveness,
tangible dan empathy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Kartu Prabayar
3, dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah dimensi
reliabilty,tidak ada perbedaan tingkat kepuasan pada karakteristik usia dan karakteristik
pendapatan.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Konsumen

05311151 * APRISTA TRISYANTI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BUS
TRANS JOGJA , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan
Pelanggan Bus Trans Jogja”. Penelitian ini dilakukan di shelter/halte Bus Trans Jogja. Tujuan
penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan
pelanggan secara serempak dan parsial dan dimensi kualitas jasa yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada pelanggan Bus Trans Jogja. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap pelanggan Bus
Trans Jogja yang telah menggunakan Bus Trans Jogja. Sampel yang digunakan sebanyak 96
orang responden.
Varaibel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel
independen dan kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data
dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, dan determinasi
parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdasitisitas,
normalitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf
signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi assurance dan empathy berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan Bus Trans Jogja, sedangkan dimensi yang paling
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah dimensi assurance.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan

05311085 * ARIEF BUDIMAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN LAUNDRY
ZONE , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Laundry Zone merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang jasa
laundry yang saat ini sedang laku di pasaran. Maraknya perkembangan jasa laundryi
menjadikan peta persaingan dalam industri tersebut semakin kuat. Oleh karena itu, Laundry
Zone harus mampu berpikir secara strategis untuk menyediakan kualitas jasa yang baik
untuk memuaskan kebutuhan konsumen.. Kualitas Jasa sebuah unit usaha merupakan salah
satu faktor yang berpengaruh terhadap keinginan membeli atau memakai jasa tersebut.
Kualitas jasa terdiri dari 5 dimensi, diantaranya Tangibles (bukti langsung), Reliability
(keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Emphaty
(perhatian), dimana nantinya diensi-dimensi ini akan berpengaruh terhadap keinginan
membeli konsumen. Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kualitas jasa
terhadap kepuasan konsumen.
Populasi penelitian disini adalah para pengguna jasa Laundry Zone yang ada di jln.palagan.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 55

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

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 Jasa Laundry Zone. Untuk pengumpulan data,
penulis menyebarkan 96 kuesioner kepada responden. Alat analisis yang digunakan yaitu uji
validitas dan realibilitas, regresi berganda, asumsi klasik uji F, uji t, determinasi berganda,
parsial, asumsi normalitas data, dan kruskal-wallis.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen Laundry Zone Yogyakarta. Besarnya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan
konsumen jasa Laundry Zone Yogyakarta, Dimensi tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen Laundry Zone Yogyakarta, Dimensi reliability merupakan dimensi kualitas jasa
yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen jasa Laundry Zone Yogyakarta, dan
Terdapat perbedaan kepuasan konsumen Laundry Zone Yogyakarta berdasarkan pendidikan.
Konsumen pendidikan sarjana mempunyai kepuasan yang lebih tinggi terhadap kualitas
pelayanan di Laundry Zone dibandingkan konsumen dengan pendidikan menengah. Tidak
ada perbedaan kepuasan konsumen Laundry Zone Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin,
usia, pendapatan, dan pekerjaan Saran penulis kepada pihak Laundy Zone, berdasarkan
hasil penelitian dimensi reliability yang paling berpengaruh terhadap kepuasan, maka pihak
manajemen Laundry Zone sebaiknya memberikan perhatian lebih pada dimensi reliability
yaitu meningkatkan konsistensi kerja karyawan dan kemampuan untuk dapat dipercaya
Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan

05311336 * ANNISA MAHARDINI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP POSISI JASA SKIN CARE DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS SKIN CARE LARISSA,NATASHA,LBC) , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA.,
M.SI.
Abstraksi : Saat ini telah banyak bermunculan skin care (perawatan kecantikan kulit)
yang menawarkan berbagai macam produk dan jasa perawatan kecantikan. Hal ini didorong
oleh semakin banyak dan kompleksnya kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal
perawatan kecantikan Masing-masing skin care menawarkan berbagai macam produk dan
jasa perawatan kulit dengan harga yang bersaing, kualitas pelayanan yang beragam,
kemudahan yang beragam, begitu pula dengan faktor emosional yang berbeda-beda
terhadap masing-masing konsumen. Hal ini dengan sendirinya akan menimbulkan
persaingan.
Untuk memenangkan persaingan perlu diterapkan strategi pemasaran yang tepat dan
strategi positioning guna mengetahui posisi produk di benak konsumen diantara produk
pesaing. Inti dari setiap strategi pemasaran yang baik adalah suatu strategi pencapaian
posisi secara tepat. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana posisi Larissa skin
care, Natasha skin care dan LBC skin care dibenak konsumen sehingga dapat diketahui
strategi-strategi apa yang sebaiknya digunakan.
Strategi positioning yang dikomunikasikan oleh masing-masing skin care kepada konsumen
berbeda satu sama lainnya. Untuk mengetahuinya, maka perlu dilakukan penelitian sikap
konsumen terhadap Larissa skin care, Natasha skin care dan LBC skin care yang memiliki
karakteristik dan atribut yang sama, sehingga dapat dilihat posisi skin care tersebut
berdasar persepsi konsumen. Untuk mengetahui sikap konsumen terhadap masing-masing
skin care maka digunakan metode penelitian indeks sikap konsumen. Metode ini akan
mengukur tingkat kepercayaan konsumen tehadap atribut yang ditawarakan dan akan
mengevaluasi atribut yang diukur pada sebuah skala yang dilakukan untuk masing-masing
atribut. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan metode Multidimensional Analysis of
Preference Data (MDPREF) guna mengetahui posisi skin care berdasarkan kedekatan antar
atribut yang dimiliki dalam berbagai dimensi.
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Hasil dari metode indeks sikap konsumen terbesar diperoleh LBC skin care. Sedangkan
berdasarkan metode Multidimensional Analysis of Preference Data (MDPREF) Larissa skin
care dan Natasha  skin care memiliki kedekatan antar atribut yang lebih banyak dibanding
dengan LBC skin care.

03311356 * LIONEL RIFKY
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KETERLIBATAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS MEREK
NOKIA , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh Faktor-Faktor Keterlibatan Produk Terhadap
Loyalitas Merek Nokia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keterlibatan
produk yang terdiri dari faktor interest, pleasure, risk importance, sign dan risk probability
secara parsial dan simultan terhadap loyalitas merek. Lokasi penelitian yang digunakan
untuk penyusunan dan pengambilan data adalah di Fakultas Ekonomi Universitass Islam
Indonesia (FE UII) Yogyakarta. Berdasarkan perspektif pengumpulan data yang dilakukan,
maka penelitian ini termasuk kategori penelitian survei. Perspektif keterlibatan peneliti
mempengaruhi variabel sehingga penelitian ini merupakan penelitian expost facto. Penelitian
ini didasarkan pada pengujian hipotesis (hyphotesis testing) sehingga disebut dengan
penelitian kausal, dan menurut sudut pandang waktu penelitian ini termasuk penelitian
cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengguna Handphone Nokia
di FE UII Yogyakarta. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebesar 100
responden/mahasiswa pengguna Handphone Nokia di FE UII yang mewakili keseluruhan
populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidential
sampling yaitu sampel yang ditemui secara kebetulan di lapangan penelitian. Adapun kriteria
sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengguna Handphone Nokia di FE UII yang
masih aktif serta pernah menggunakan Nokia. Alat analisis data yang digunakan adalah
regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan keterlibatan produk
yang terdiri dari faktor interest, pleasure, risk importance, sign dan risk probability secara
simultan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek Nokia. Besarnya nilai pengaruh
tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi adjusted R2 =0,917 yang menunjukkan
persentase pengaruh keterlibatan merek yang terdiri dari interest, pleasure, risk importance,
sign dan risk probability terhadap perubahan tingkat loyalitas merek sebesar 91,7%.
Variabel lain yang menjelaskan variasi perubahan tingkat loyalitas merek secara total
sebesar 8,3%. Secara parsial faktor interest, pleasure, risk importance, sign dan risk
probability mempengaruhi loyalitas merek Nokia. Dengan demikian semakin tinggi interest,
pleasure, risk importance, sign dan risk probability maka semakin tinggi juga loyalitas
merek.

02311350 * RONALD FREDY
PENGARUH KARAKTERISTIK SALESPERSON, KARATERISTIK KONSUMEN DAN
KARAKTERISTIK ORGANISASI TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA
SALESPERSONS , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik
salespersons, karakteristik konsumen dan karakteristik organisasi terhadap Kepercayaan
pada salesperson, serta mengidentifikasi faktor yang dominan berpengaruh terhadap
Kepercayaan pada salesperson asuransi Bumi Putera di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah atau masyarakat yang
menjadi polis asuransi Bumi Putera untuk jenis asuransi pendidikan minimal periode 2007 di
Kota Yogyakarta.
Sampel penelitian ini adalah 96 nasabah asuransi Bumi Putera yang beroperasi di wilayah
Yogyakarta. Teknik penarikan sampel menggunakan “Purposive Sampling”, yaitu teknik
penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu nasabah yang memiliki polis asuransi



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 57

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

pendidikan Bumi Putera minimal terhitung sejak Januari tahun 2007. Alat analisis yang
digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bersama-sama tenaga penjual, karakteristik konsumen
dan karakteristik organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan pada
Salesperson pada asuransi Bumi Putera Yogyakarta. Sedangkan besarnya pengaruh keenam
variabel bebas tersebut adalah sebesar 65,2% dan sisanya sebesar 34,8% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hasil pengujian secara
parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif karakteristik salesperson terhadap
Kepercayaan pada Salesperson, terdapat pengaruh positif karakteristik konsumen terhadap
Kepercayaan pada Salesperson dan terdapat pengaruh positif karakteristik organisasi
terhadap Kepercayaan pada Salesperson pada perusahaan asuransi Bumi Putera Yogyakarta.
Kata Kunci : Karakteristik Salesperson, Karakteristik Konsumen, Karakteristik Organisasi dan
Kepercayaan Konsumen Pada Salespersons

05311201 * WIDYA INDRIA RESTINIA
PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP, SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERILAKU RAMAH LINGKUNGAN PADA SISWA SLTA SWASTA DI KODYA
YOGYAKARTA , Dosen : BUDI ASTUTI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh pengetahuan lingkungan hidup
terhadap sikap terhadap lingkungan hidup, pengaruh sikap terhadap lingkungan hidup
terhadap perilaku ramah lingkungan dan pengaruh secara serentak pengetahuan lingkungan
hidup dan sikap terhadap lingkungan hidup terhadap perilaku ramah lingkungan.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SLTA swasta di Kodya
Yogyakarta. Sampel penelitian ini diambil dari 3 SMU swasta yaitu SMA Muhammadiyah 3,
SMA Bopkri 1, SMA Budya Wacana yaitu sebanyak 90 siswa. Teknik penarikan sampel
menggunakan “Proporsional Random Sampling”, yaitu metode pengambilan sampel dengan
cara proporsional tujuannya adalah mengambil sampel sebanyak jumlah tertentu secara
proporsional pada masing-masing sekolah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan
adalah Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji t, Koefisien Korelasi Berganda dan
Koefisien Determinasi Parsial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengetahuan lingkungan
hidup terhadap sikap terhadap lingkungan hidup, terdapat pengaruh secara signifikan sikap
terhadap lingkungan hidup terhadap sikap ramah lingkungan dan terdapat pengaruh secara
signifikan pengetahuan lingkungan hidup dan sikap pada lingkungan hidup terhadap perilaku
ramah lingkungan pada siswa SLTA swasta di kodya Yogyakarta
Kata Kunci : Pengetahuan Lingkungan Hidup, Sikap Terhadap Lingkungan Hidup Dan
Perilaku Ramah Lingkungan

05311104 * TRI RAHMAYANTI
ANALISIS KESEHATAN PERUSAHAAN PADA PT. INDOSAT TBK SAN PT.
EXCELCOMINDO TBK , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi, dalam kegiatannya sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor intern maupun ekstern. Dewasa ini perusahaan
yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, khususnya komunikasi melalui jaringan telepon
seluler, terus menerus mengembangkan produknya sehingga dituntut untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitasnya akan produk yang dihasilkan. Tingkat kesehatan bagi suatu
perusahaan dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu meliputi aspek keuangan, aspek administrasi,
dan aspek operasional. Dalam penilaian tingkat kesehatan finansial ini diperlukan penilaian
yang objektif sehingga diperlukan pedoman yang baku. Salah satu pedoman yang dapat
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digunakan adalah SK Mentri BUMN No:KEP-100/ MBU/ 2002 tentang penilaian tingkat
kesehatan BUMN. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan finansial
perusahaan antar perusahaan telekomunikasi yaitu PT Indosat Tbk dan PT Excelcomindo
Pratama Tbk melalui analisa laporan keuangan tahun 2005 hingga 2007.
Untuk mengetahui tingkat kesehatan ini digunakan berbagai macam indikator yaitu :
imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar,
Collection Periods, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aset, Rasio Total Modal Sendiri
terhadap Total Aktiva. Pengumpulan data yang dilakukan adalah data sekunder, dimana
penulis hanya mengolah data yang didapat dari literatur yang ada di BEJ. Setelah melalui
perhitungan dan pemberian skor seperti yang terdapat dalam ketentuan SK Menteri BUMN
No:KEP-100/ MBU/ 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, maka dapat diketahui
peningkatan dan perkembangan tingkat kesehatan finansial perusahaan telekomunikasi
yaitu PT Indosat Tbk dan
PT Excelcomindo Pratama Tbk Kesimpulan akhir yang didapat ialah bahwa tingkat kesehatan
finansial PT Indosat Tbk melalui analisa laporan keuangan tahun 2005 hingga 2007 memiliki
predikat sehat dan mampu mengendalikan kesehatan keuangannya secara stabil.
Sedangkan pada tingkat kesehatan finansial PT Excelcomindo Pratama Tbk melalui analisa
laporan keuangan tahun 2005 hingga 2007 predikat sehat dicapai pada tahun 2006 dan
2007 sedangkan pada tahun 2005 perusahaan masuk dalam predikat kurang sehat.

05311136 * DYAH AJENG IKA PUSPARINI
ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS
TUNGGAL TERHADAP SAHAM - SAHAM YANG TERDAFTAR DI BEI , Dosen : D. AGUS
HARDJITO, DR.
Abstraksi : Manusia melakukan kegiatan investasi pada dasarnya adalah untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang yang penuh dengan ketidakpastian
antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi.
Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menanamkan dananya pada saat
sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
Aktivitas pasar modal pada saat ini banyak memberikan manfaat antara pihak yang
membuat dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas sehingga seorang investor
memiliki alternatif lain dalam mengalokasikan dananya untuk mendapatkan return yang
lebih banyak. Akan tetapi dengan bertambahnya return yang diterima, tentu tidak lepas dari
risiko yang harus ditanggung. Usaha untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh investor
adalah dengan pembentukan portofolio. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat
keuntungan yang diharapkan, nilai deviasi standar dan proporsi masing-masing saham yang
membentuk portofolio optimal, serta portofolio yang mempunyai kinerja paling baik dan
apakah ada perbedaan rata-rata return dan risiko portofolio antara saham Non Perbankan
dan saham yang diambil dari Perusahaan Perbankan.
Penelitian ini menggunakan data saham mingguan untuk meneliti perbedaan return
portofolio optimal dari saham-saham yang diambil secara random maupun non random.
Saham non random dalam penelitian ini menggunakan saham Perbankan, sedangkan saham
random adalah saham Non Perbankan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu
tahun 2006-2007. Metode penelitian yang digunakan adalah Model Indeks Tunggal. Setelah
dilakukan analisis data, maka diperoleh hasil antara lain: dari seluruh saham yang diteliti
terdapat 15 saham Perbankan dan 10 saham Non Perbankan yang terpilih dalam proses
seleksi portofolio optimal. Portofolio saham Perbankan menghasilkan return 0.917 % dengan
risiko sebesar 0.063 %. Sedangkan portofolio dari saham Non Perbankan menghasilkan
return sebesar 1.525 % dengan risiko sebesar 0.152 %. Kinerja portofolio optimal dengan
menggunakan Indeks Sharpe Measure antara kedua saham tersebut diperoleh hasil bahwa
saham Non Perbankan mempunyai kinerja yang paling baik dari Saham Perbankan.
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05311353 * HENDRIK
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM-SAHAM LQ-45 YANG
TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Berinvestasi di sektor keuangan dapat dilakukan dengan membeli saham
yang ada di Bursa Efek Indonesia. Orang tertarik untuk berinvestasi di bursa karena adanya
keterbukaan informasi. Dalam berinvesatasi kita akan mendapatkan dua kemungkinan yaitu
mendapatkan return atau risk, yang baik adalah kita bagaimana mendapatkan return yang
besar dan risk yang kecil yaitu dengan cara membuat portofolio optimal. Portofolio optimal
adalah suatu kombinasi kepemilikan saham dengan tujuan mendapatkan penghasilan, dan
ada beberapa model untuk mencari portofolio optimal salah satunya adalah Model Indeks
Tunggal( Single Index Model). Tingkat keuntungan suatu saham berkorelasi dengan
perubahan pasar.
Penelitian ini dilakukan pada saham LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang
berupa 45 saham, dan diambil pada hari rabu dimana pasar sudah stabil selama tahun
2007. Data di ambil pada penelitian ini adalah metode pustaka. Hasil penelitain menunjukan
ada 4 saham yang memenuhi kreteria membentuk portofolio optimal, yaitu BRPT ( PT. Barito
Pacific Timber Tbk.), SMCB (PT. Holcim Indonesia Tbk.), TINS (PT. Timah Tbk.), KIJA (PT.
Kawasan Industri Jababeka Tbk.). Besarnya proporsi yang layak diinvestasikan pada ke-4
saham tersebut adalah : saham BRPT sebesar 28.6%; pada saham SMCB sebesar 27.9%;
pada saham TINS sebesar 25.2%; dan pada saham KIJA sebesar 18.3%. portofolio yang
optimal itu menjanjikan tingkat pengembalian sebesar 1.09% dan risiko yang harus dihadapi
dari berinvesatasi pada portofolio tersebut adalah 0.114%.
Saran yang dapat penulis berikan antara lain: dengan melihat hasil penelitian ini, investor
dapat membuat pertimbangan investasi dengan memandang return saham dari portofolio
model indek tunggal daripada yang lain. Perlu juga dilakukan penelitain kembali mengenai
permasalahan ini dengan memperlebar periode pengamatan misalnya industry yang lebih
besar seperti manufaktur atau perbankan atau industry lainya, sehingga akan didapatkan
jumlah sample yang lebih besar.
Keyword: Investasi, return, risk, portofolio optimal.

05311438 * NUR AENI WAHYUNI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN
MOTODE CAMEL (STUDI PADA BMI DAN BNI SYARIAH) , Dosen : D. AGUS
HARDJITO, DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja bank
syariah di Indonesia antara BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BNI Syariah (Bank Negara
Indonesia Syariah) dengan menggunakan metode CAMEL dari tahun 2005-2007. Rasio yang
digunakan dalam metode CAMEL adalah KPMM yang mewakili rasio capital (rasio
permodalan), KAP yang mewakili rasio asset quality (rasio kualitas aset), NOM yang
mewakili rasio earning (rasio rentabilitas), dan STM yang mewakili rasio liquidity (rasio
likuiditas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Independent samples
T-test. Hasil dalam penelitian perbandingan antara bank syariah tersebut dengan
menggunakan metode CAMEL, yang ditunjukan dari hasil perhitungan statistik yaitu tidak
adanya perbedaan yang signifikan. Tetapi pada perhitungan descriptive menunjukan bahwa
kinerja BMI relatif lebih baik dibandingkan kinerja BNI Syariah terutama pada 3 rasio yaitu
KAP, NIM dan STM sedangkan BNI syariah relatif lebih baik pada rasio KPMM.
Kata Kunci : perbandingan perbankan, bank syariah, CAMEL dan t-test
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05311148 * RIFKA AMALIA
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL DAN
PERKEMBANGANNYA PADA PT. BANK BNI TBK DAN PT.BANK BCA TBK , Dosen : D.
AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Peranan perbankan sebagai fungsi intermediary sangat berpengaruh dalam
mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pembenahan di sektor perbankan
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah krisis ekonomi dirasa sangat
penting. Dengan mengetahui tingkat kesehatan suatu bank, maka dapat dilihat kondisi
usahanya. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia pada saat ini secara garis besar
didasarkan pada factor CAMEL yaitu Capital Adequacy Ratio (kecukupan modal), asset
quality (kualitas aktiva produktif), manajemen quality (kualitas manajemen), earning
(rentabilitas), dan liquidity (likuiditas).
Skripsi ini mengambil judul ”ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL
DAN PERKEMBANGANNYA PADA PT. BANK BNI Tbk DAN PT. BANK BCA Tbk.” Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan, perkembangan kinerja keuangan dan
perbandingan tingkat kesehatan antara PT. BANK BNI Tbk dan PT. BANK BCA Tbk, dan
mengetahui variable-variabel mana yang dominant mempengaruhi tingkat kesehatan
usahanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode CAMEL, rata-rata
ukur geometric, dan uji parametik T-test.

05311434 * RIZKY WAHYUDI
ANALISIS RISIKO SAHAM DAN TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM-SAHAM INDUSTRI
MAKANAN, MINUMAN, DAN INDUSTRI PROPERTI REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI
BEJ , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara risiko saham
terhadap tingkat keuntungan saham-saham pada industri makanan minuman dan industri
properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 1 Januari – 31
Desember tahun 2005, 2006, dan 2007. Perusahaan pada industri makanan minuman yang
diteliti sebanyak 13 perusahaan, dan pada industri properti real estate sebanyak 27
perusahaan. Tingkat keuntungan saham dihitung dengan menggunakan metode Capital
Asset Pricing Model atau CAPM dimana suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai
acuan suku bunga bebas risiko. Risiko saham dihitung dengan mengukur besarnya risiko
sistematis atau beta. Nilai return masing-masing saham, return pasar, risiko saham, serta
tingkat keuntungan saham dihitung menggunakan program Microsoft Office Excel sedangkan
data dianalisa dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan program
SPSS. Pengujian hipotesis dengan cara uji t dan uji P-Value. Hasil analisis menunjukkan
bahwa ada pengaruh positif signifikan antara risiko saham terhadap tingkat keuntungan
yang diharapkan pada industri makanan minuman dan industri properti real estate.

05311431 * TUTI SRI WAHYUNI
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN INDUSTRI PERBANKAN BUMN SEBELUM
DAN SESUDAH GO PUBLIC DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMELS , Dosen : D.
AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Industri
Perbankan BUMN Sebelum dan Sesudah Go Public Dengan Menggunakan Metode CAMELS”,
dimaksud untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada bank-bank yang telah go
public diantaranya PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan Bank Mandiri
Tbk dengan menggunakan metode CAMELS berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor
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6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran
Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang tata cara penilaian tingkat
kesehatan Bank Umum, menggunakan metode CAMELS.
Data yang digunakan untuk setiap bank adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan
Publikasi Tahunan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Go Public. Pengujian data
dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Tes untuk menguji ada tidaknya perbedaan
kinerja tiap bank BUMN dan uji T Tes untuk menguji ada tidaknya perbedaan kinerja
kelompok Bank BUMN. Menggunakan rasio KPMM, ROA, BDR, dan LDR. Berdasarkan
penelitian dan analisis terhadap data dan informasi tersebut didapatkan suatu kesimpulan
bahwa kinerja keuangan saat sesudah Go Pulic lebih baik dibandingkan saat sebelum Go
Public.

06311296 * WIDYANINGSIH SADDHANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL
ESTATE AND PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2002-2007 , Dosen : D.
AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Faktor fundamental menggambarkan keadaan internal perusahaan yang
dapat dilihat pada data-data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Sehingga bagi
investor faktor fundamental dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
memutuskan saat membeli atau menjual saham agar dapat memperoleh keuntungan yang
diharapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari beberapa faktor
fundamental yang terdiri dari PER, DER, ROI, EPS terhadap harga saham pada beberapa
perusahaan secara simultan dan secara parsial. Tujuan yang lainnya adalah untuk
mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi harga saham dari keempat faktor
fundamental tersebut. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing
perusahaan dan bersumber dari Capital Markrt Directory.
Sampel penelitian ini adalah 30 perusahaan yang diambil dengan metode purposive
sampling yaitu sampel diambil dengan beberapa kriteria: 1) Tercantum dalam perusahaan
yang listing di BEI. 2) Memiliki laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang
lengkap secara berurutan yaitu sejak tahun 2002-2007. 3) Tidak pernah mengalami
kerugian selama tahun penelitian.
Dengan menggunakan program Eviews 4.0, menunjukkan bahwa semua variabel
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Besarnya
pengaruh variabel independen terhadap harga saham sebagai variabel dependen 0.98%
yang berarti bahwa fluktuasi harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel
yang termasuk dalam penelitian ini.
Apabila dilihat secara parsial dari keempat variabel independen yaitu PER,DER,ROI,EPS yang
tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan perubahan harga saham. Berdasarkan
hasil penelitian diketahui pula bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap harga
saham adalah variabel Earning Per Share (EPS).
Kata kunci : Harga saham, Price Earning Ratio (PER) , Debt Equity Ratio (DER) , Return on
Investmen (ROI) , Earning Per Share (EPS).

05311141 * LAELATUL HANIEF
HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DENGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
DAN RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
BEJ) , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : -
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05311288 * ALVIN CITRA ADITIA HANDIANA
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PROYEK PENGAWASAN BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH PT SUCOFINDO , Dosen : D. AGUS HARDJITO,
DR.
Abstraksi : -

05311386 * RANGGA ARYAYOGA
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN
SAHAM , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh EVA dan
Profitabilitas terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang aktif di perdagangan Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2004-2007 dan selalu membagikan deviden selama periode
pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan
menggunakan program SPSS 15.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen Return Saham, sedangkan variabel
independennya adalah Economic Value Added (EVA), Return on Assets (ROA), Return on
Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dan EVA tidak menunjukkan
pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. Hal ini kemungkinan karena beberapa
faktor, yaitu, para pelaku pasar kurang memperhatikan aspek fundamental untuk
melakukan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia, Investor di Indonesia yang ingin
mendapatkan keuntungan yang cepat dalam jangka pendek.
Keywords : Return Saham, Economic Value Added (EVA), Return on Assets (ROA), Return on
Equity (ROE) dan Return on Sales (ROS)

04311290 * BAMBANG JATI KUSUMA
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS PADA
PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM LQ-45 , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor–faktor yang mempengaruhi
Cash Dividend pada perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 di Jakarta Stock Exchange
(JSE).  Data – data yang  telah dikumpulkan antar lain faktor–faktor fundamental yang
meliputi Return On Investment (ROI), Current Ratio, Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning
Per Share (EPS) pada perusahaan LQ-45 di  Jakarta Stock Exchange (JSE) periode tahun
2004 sampai 2007
Dari hasil seleksi sampel diperoleh 10 perusahaan yang tergabung dalam LQ-45   yang
secara   terus  menerus membagikan  dividen selama periode 2004 sampai 2007. Alasannya
adalah peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan  sampel. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian  ini adalah analisis deskriptif, dan uji asumsi klasik
yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskesdastisitas, dan uji auto   korelasi,   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–faktor fundamental (ROI,Current Ratio, DER, dan EPS) secara
bersama-sama dan signifikan mempengaruhi cash dividen sedangkan secara parsial hanya
EPS yang terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap cash dividend.
Sedangkan ROI, Current Ratio, dan DER tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap cash
dividend.
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Kata Kunci : Dividen Kas,  Return On  Investment,  Current  Ratio,  Debt   to Equity Ratio ,
Earning Per Share

05311087 * DHANY MZ
ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN  BANK PEMERINTAH DAN BANK
SWASTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Perbankan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian
sebuah negara. Maju mundurnya perekonomian sebuah negara bergantung bagaimana cara
mengatur dalam pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Dengan adanya
perbankan maka roda perekonomian akan bergerak karena lembaga inilah yang
menyalurkan sebagian uang yang beredar dan digunakan sebagai alat pembayaran maupun
sebagai alat tukar.
Peranan perbankan sebagai fungsi intermediary sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perbaikan disektor perbankan terus dilakukan untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah terjadi krisis moneter. Dengan mengetahui
tingkat kesehatan bank maka akan mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan
bank. Dalam penilaian kesehatan bank di Indonesia didasarkan pada faktor CAMEL yaitu
Capital (Kecukupan Modal), Assets Quality (Kualitas Aktiva Produktif), Management
(manajemen), Earnirng (Rentabilitas) dan Liquidity (Likuiditas). Dalam penelitian ini penulis
menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan
Bank Swasta Dengan Menggunakan Metode CAMEL”. Penelitian ini menggunakan metode
CAMEL yang terdiri dari variabel CAR (Capital), NPL (Assets Quality), ROA dan ROE (Earning)
dan LDR (Liquidity). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai
yang signifikan antara CAR, NPL,ROA, ROE dan LDR Bank Pemerintah dan Bank Swasta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji T atau Independent Sample
Test. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR dan LDR antara Bank
Pemerintah dan Bank Swasta tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan sedangkan
variabel NPL,ROA dan ROE menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai yang signifikan.

07311236 * AGUNG LAKSANA TRI PURNAMA .S
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2006-
2007 , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap
Return saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 2006-
2007. Faktor-faktor yang akan diteliti dan diduga mempengaruhi Return Saham adalah
faktor internal yang meliputi Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Debt to
Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Debt to
Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) terhadap Return
saham maka digunakan alat analisis regresi linier berganda. Dengan uji hipotesis
menggunakan koefisisen determinasi dan parsial yang didukung oleh uji F dan uji t Hasil
penelitian dengan analisis regresi secara serentak menunjukkan ada pengaruh positif Price
Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets
(ROA), Net Profit Margin (NPM) terhadap Return saham. Secara parsial variabel Debt to
Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh
positif, yang lain berpengaruh positif terhadap Return saham
Keywords : Price Earning Ratio, Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Return On Assets,
Net Profit Margin, Return Saham.



64 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

05311143 * VIAN DANI MARHAENITA
ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, TOTAL ASSET TURN OVER, DAN
RETURN ON ASSET TERHADAP RISIKO SISTEMATIS , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh Likuiditas, Leverage, Total
Asset Turn Over, dan  Return On Asset terhadap risiko sistematis ( Beta ).
Penelitian ini menggunakan sample perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 pada tahun
2006 sampai dengan tahun 2007. Dari hasil seleksi sampel diperoleh 34 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.
Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa secara bersama-sama, Likuiditas,  Debt
Ratio, TATO, dan ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap risiko sistematis. Secara
parsial hanya variable ROA yang berpengaruh signifikan dan negatif. Sedangkan variabel
lainnya ( Likuiditas, Debt Ratio, dan TATO ) tidak signifikan pengaruhnya.

05311291 * KARTIKA ASYRIFANI
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN
PERUSAHAAN DAN LEVERAGE RATIO PERUSAHAAN THD YIELD OBLIGASI , Dosen :
KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Ketika perusahaan memutuskan untuk mengambil dana dari luar, perusahaan
perlu menerapkan suatu bentuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance - GCG) yang di dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap
kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai
penyandang dana eksternal. Obligasi merupakan salah satu alternatif cara untuk
memperoleh dana dari luar perusahaan, dan salah satu alternatif bentuk investasi bagi
investor.
Keuntungan yang diharapkan investor dari kepemilikan obligasi adalah yield. Besarnya yield
obligasi ditentukan oleh besarnya tingkat resiko default perusahaan penerbit obligasi.
Semakin tinggi tingkat resiko, semakin besar yield obligasi yang ditawarkan perusahaan.
Tingginya tingkat resiko bisa disebabkan oleh besar kecilnya ukuran perusahaan (diwakili
oleh total asset) dan besar kecilnya leverage ratio (rasio hutang terhadap asset). Penelitian
ini menganalisis mengenai pengaruh penerapan GCG, ukuran perusahaan dan leverage ratio
perusahaan, terhadap yield obligasi. Sampel penelitian adalah obligasi yang diterbitkan oleh
perusahaan yang mengikuti survey GCG tahun 2001-2007. Hasil analisis membuktikan
bahwa penerapan GCG yang diproksikan oleh nilai CGPI berpengaruh negatif signifikan
terhadap yield obligasi dan leverage ratio berpengaruh positif signifikan terhadap yield
obligasi, sedangkan ukuran perusahaan yang diwakili total asset tidak mempengaruhi yield
obligasi.
Kata kunci : yield obligasi, good corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage
ratio.

05311065 * RIFKI AFFAN
ANALISIS PENGARUH PRICE EARNING RATIO, EARNING PER SHARE DAN PRICE TO
BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE
DI BEI… , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
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Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Price Earning
Ratio, Earning Per Share, dan Price to Book Value terhadap harga saham perusahaan
properti dan real estate periode 2005-2007, baik secara simultan ataupun secara parsial.
Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan masing-masing perusahaan dan
bersumber dari Indonesia Capital Market Directory tahun 2008, adapun jumlah perusahaan
yang digunakan untuk sample dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan.
Dengan menggunakan program SPSS 13.0 for Windows, hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga
saham perusahaan property dan real estate periode 2005-2007, besar pengaruhnya adalah
37,1%, artinya adalah variabel PER, EPS, PBV mempunyai kemampuan mempengaruhi
harga saham sebesar 37,1%, sedangkan 62,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar
penelitian ini. Secara parsial dari ketiga variabel independent penelitian, hanya ada satu
variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham yaitu PBV, sedangkan variabel
PER dan EPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham
Kata kunci: Harga saham, Pice Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Price to Book
Value (PBV)

04311384 * YOGA INSAN KURNIA
DIVIDEN DAN PENILAIAN SAHAM , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Penilaian ekuitas, baik dalam konsepsi maupun praktek, memiliki konsep
yang  berdasar  pada  pertukaran  antara  resiko  dengan  return.  Dengan menggunakan
teknik  penilaian  fundamental  untuk  menentukan  nilai  yang diharapkan  dari  ekuitas,
penelitian  ini  mencoba  memberikan  sebuah  sudut pandang baru dalam bagaiman faktor-
faktor ekonomi mempengaruhi nilai aktual dan  yang  diharapkan  dari  ekuitas.  Secara
spesifik,  penelitian  ini  mencoba mengamati bagaimana perubahan kondisi ekonomi bisa
mempengaruhi hubungan antara dividen yang dibayarkan olah 13 perusahaan di Indonesia
dan harga saham mulai  dari  tahun  1993-2004.  Penelitian  ini  mencoba  untuk
menemukan perbedaan dalam bagaimana  investor menilai pembayaran dividen di masa
yang akan  datang  dalam  berbagai  kondisi  perekonomian.  Penelitian  ini memberikan
hasil  sebuah  perspektif  dalam  bagaimana  perubahan  kondisi  ekonomi mempengaruhi
faktor-faktor  yang  menjadi  pokok  dalam  bagaimana  investor melakukan penilaian aset.
Kata kunci :  Dividen, Penilaian Fundamental, Penilaian Saham, Penilaian Ekuitas, Dividend
Discount Model, Gordon Growth Model

01311084 * RARAS LUKITANINGRUM
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO EKUITAS, Dosen : KARTINI, DRA,
M.SI
Abstraksi : Pada penelitian ini penulis menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko
ekuitas. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yang meliputi asset growth, financial
leverage, operating leverage, liquidity, dan size dan variabel terikat yaitu risiko ekuitas
(beta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari bukti empirik apakah asset growth,
financial leverage, operating leverage, liquidity, dan size berpengaruh terhadap risiko
ekuitas (beta).
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang selama dua tahun berturut-turut
termasuk dalam indeks LQ45. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan
menggunakan model regresi berganda, dengan model ini dapat dilihat pengaruh semua
faktor yaitu asset growth, financial leverage, operating leverage, liquidity, dan size baik
bersama-sama maupun parsial terhadap risiko ekuitas (beta). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel size mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan
terhadap risiko ekuitas (beta), sedangkan asset growth, financial leverage, operating
leverage, dan liquidity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko ekuitas (beta).
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04311364 * MUH. FATCHAN PODOMI
PENGARUH HARGA SAHAM DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP TOTAL
KOMPENSASI EKSEKUTIF , Dosen : KARTINI, DRA, M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh harga
saham dan pertumbuhan perusahaan terhadap total kompensasi eksekutif baik secara
simultan maupun parsial. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI yang dipilih secara purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan
untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan
program SPSS 16. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan perusahaan sampel tahun 2002-2007 yang diperoleh dari database Pojok Bursa
Efek Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Dengan model analisis regresi linier berganda, secara simultan Harga Saham dan
Pertumbuhan Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap total kompensasi
eksekutif. Koefisien Determinasi (R2) dari model regresi yang diperoleh adalah sebesar
0,389 atau 38,9%, hal ini menunjukkan bahwa 38,9% keputusan mengenai kebijakan total
kompensasi eksekutif perusahaan ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor harga saham dan
pertumbuhan perusahaan.
Dalam periode waktu penelitian antara tahun 2003-2007 pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI, faktor harga saham dan pertumbuhan perusahaan terbukti mempengaruhi
total kompensasi eksekutif karena kedua hipotesis tersebut diterima. Nilai koefisien regresi
untuk variabel harga saham signifikan, karena p =0,001 < 0,05. Dengan demikian, harga
saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap total kompensasi eksekutif. Besarnya
nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan perusahaan juga signifikan, karena p =
0,009 < 0,05.
Dengan demikian, pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
total kompensasi eksekutif. Apabila harga saham dan pertumbuhan perusahaan mengalami
kenaikan, maka total kompensasi eksekutifnya pun mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila
harga saham dan pertumbuhan perusahaan menurun, maka total kompensasi eksekutifnya
akan menurun.
Kata Kunci: Total Kompensasi Eksekutif, Harga Saham, Pertumbuhan Perusahaan

04311216 * HARDIYOKO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN BANK MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
TERHADAP KEPUASAN NASABAH , Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan Bank
Mandiri Cabang Gejayan Yogyakarta terhadap kepuasan konsumen, variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalh kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, dan tangibles serta tingkat kepuasan pelanggan. Variabel-variabel
tersebut digunakan untuk mengukur Tingkat Kepentingan dan Tingkat Penilaian Konsumen
terhadap Kualitas Pelayann yang diberikan perusahaan.  Penelitian ini dilakukan dengan
menyebar kuesioner kepada 100 konsumen di Bank Mandiri Yogyakarta Cabang Gejayan.
Untuk melihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dilakukan denga
analisis indeks kepuasan konsumen dan analisis diagram kartesius.  Hasil penelitian
menunjukan bahwa tentang kesesuaian antara tingkat kepentingan pelanggan dan kinerja
Bank Mandiri Yogyakarta Cabang Gejayan menunjukan bahwa tingkat kepentingan lebih
besar daripada tingkat penilaian atau dapat dikatakan bahwa Expected service lebih besar
dari pada Perceive service. Hal ini berarti bahwa pelanggan belum merasa puas atas
pelayanan yang diberikan. Adapun faktor-faktor yang sudah memberikan kepuasan kepada
konsumen melalui prosedur pelayanan; kenyamanan ruang tunggu; Teknologi yang sudah
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dimiliki; Nasabah merasakan aman dalam melakukan transaksi; Memberikan pelayanan
tanpa melihat status maupun kedudukan nasabah.
Kata kunci: Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles, Kepuasan
Pelanggan, Analisis Indeks Kepuasan Konsumen, Analisis Diagram Kartesius, Tingkat
Kepentingan (Expected service) dan Tingkat Penilaian (Perceive service).

04311439 * NORMA EDI PRAMONO
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA "CV.ARIPLUS HOME INTERIOR &
ACCESSORIES" YOGYAKARTA , Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pengawasan
produk terhadap tingkat kecacatan produk dalam proses produksi dan untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab terjadinya pada perusahaan yaitu CV. ARI plus  home interior &
accessories Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode
Control Chart yang terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variable kadar air
(MC). Serta P-Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti teksturnya.
Selain itu untuk mengetahui atau menganalisis penyebab terjadinya kerusakan produk dan
untuk mencari pemecahan atas masalah tersebut digunakan Diagram Ishikawa.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, analisa dengan
menggunakan X-Chart yang digunakan untuk mengukur kadar air (MC) yang dihasilkan
dapat dikatakan baik karena kerusakan yang terjadi masih dibawah batas toleransi
kerusakan yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan analisa dengan menggunakan P-Chart
diperoleh hasil bahwa produk yang dihasilkan dinyatakan kurang baik karena jumlah produk
cacat melebihi batas toleransi produk cacat yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan
diagram Ishikawa dapat diketahui pengebab kecacatan produk yang disebabkan oleh
beberapa factor yaitu manusia, Mesin, Bahan Baku, Metode Kerja, dan Lingkungan.

04311260 * ARDIANSYAH
APLIKASI QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT PADA RUMAH SAKIT PT.INCO
SOROWAKO , Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Dalam  era  globalisasi,  kualitas  dan  kepuasan  konsumen  (customers
satisfaction)  merupakan  faktor  terpenting  dalam  mempertahankan  usaha ditengah-
tengah persaingan yang cukup ketat. Oleh karena  itu perusahaan harus mengetahui  apa
yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  konsumen,  serta memperhatikan kualitas produk/jasa
yang dihasilkan agar memiliki keunggulan daya saing.
Rumah  sakit  merupakan  suatu  jasa  layanan  di  bidang  kesehatan  yang sangat
dibutuhkan  masyarakat.  Disamping  itu  harapan  masyarakat  terhadap rumah  sakit
sangat  besar  untuk  perawatan kesehatannya.  Karenanya,  Rumah sakit  dituntut  untuk
selalu memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  sesuai  dengan kebutuhan  dan  keinginan
konsumennya  (pasien).  Penelitian  ini  dilakukan  di Rumah Sakit PT. INCO Sorowako.
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien, penelitian ini  dilakukan
dengan menggunakan  pendekatan Quality  Function  Deployment (QFD).  QFD  nerupakan
suatu  cara  membuat  suara  pelanggan  (Voice  of Customer)  terdengar  oleh
perusahaan.  Dengan  melakukan  penelitian pendahuluan  dengan menyebarkan  kuesioner
untuk  selanjutnya  didapat  atribut keinginan  pelanggan  (customer).  Atribut  VOC  yang
diperoleh  selanjutnya digunakan untuk menentukan parameter  teknis (Voice of Engineer)
perusahaan. Data-data tersebut dianalisa pada matriks rumah kualitas (House of Quality).
Kata kunci: Quality Function Deployment, House of Quality
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02311494 * YANDI SEPTIANSAH
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI PIPA SAMBUNGAN SALURAN
AIR PADA PERUSAHAAN PENGECORAN LOGAM PT. ABADI INDAH BESOLE CEPER
KLATEN , Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
evaluasi pengendalian kualitas produk akhir, dengan variabel yang diteliti adalah variabel
fisik pipa pengecoran dengan bentuk pengujian sebagai berikut Diameter, Panjang, Tebal,
dan Tinggi produk. Teknik penetuan sampel 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 dengan menggunakan metode P-Chart, masing-masing
produk mempunyai interval yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 95%. Pada produk
jenis All Flanged Tee DN 80 mempunyai interval dari hasil penelitian sebesar 94,06%
dengan proporsi kerusakan sebesar 5,94%, sedangkan pada produk jenis All Flanged Tee
DN 100 mempunyai interval dari hasil penelitian sebesar 73,89% dengan proporsi kerusakan
sebesar 26,11%. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan kedua jenis produk
tersebut buruk karena melampaui standar kerusakan produk yang ditetapkan oleh
perusahaan sebesar 5%, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut
disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengalaman pada karyawan baru, dimana dari
jumlah karyawan bagian produksi yang berjumlah 125 karyawan, 5 diantaranya termasuk
karyawan baru, serta adanya kendala mesin yang rusak, contohnya adalah pada saat proses
pengeboran untuk membuat lubang pada produk, mata bornya patah sehingga
menimbulkan gesekan yang dapat merusak permukaan produk atau dapat terjadi
pembesaran lubang yang tidak sesuai dengan standar kualitas produk.
Katakunci: kualitas produk akhir, Pipa

03311351 * AULIA RAHMAN
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PERUSAHAAN BAN PT.GOOD
YEAR INDONESIA BEKASI JAWA BARAT , Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : -

04311446 * TETUKO ANGGONO
PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
PADA RUMAH SAKIT DR. SUTARTO, RUMKIT TK III 04.06.03 DI YOGYAKARTA ,
Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Kepuasan pelanggan yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu layanan
diperkirakan tidak jauh dari pengaruh kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa.
Dalam persaingan yang begitu ketat seperti saat ini, maka perusahaan dituntut banyak
melakukan riset terhadap perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat menentukan
kebijaksanaan dalam memunculkan keunggulan perusahaan yang efektif sehingga dapat
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan.
Dalam menawarkan keunggulan tersebut sebisa mungkin perusahaan jasa memberikan
service excellence. Hal ini mengarah pada kekuatan kualitas. Total nilai suatu jasa hanya
dapat diukur dengan survey kepada konsumen apakah merekah merasa puas atau tidak
dengan jasa yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Dimensi dari kualitas pelayanan
terdiri dari bukti langsung atau fisik (Tangibles), kehandalan (Reliability), daya tanggap
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(Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy).Oleh karena itu penulis
bermaksud untuk mengetahui apakah dimensi-dimensi tersebut memberikan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan layanan jasa yang
diberikan oleh Rumah Sakit Dr. Sutarto, RUMKIT Tk III 04.06.03. di Jogjakarta.
Pertimbangan penulis menggunakan Rumah Sakit Dr. Sutarto, RUMKIT Tk III 04.06.03.
sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu gedung bioskop yang masih berdiri
sampai sekarang. Meskipun perkembangan teknologi dan perkembangan jaman menjadi
pesaing yang sangat dominan. Hal tersebut menjadi pertimbangan penulis melakukan
penelitian pada objek Rumah Sakit Dr. Sutarto, RUMKIT Tk III 04.06.03.di Jogjakarta.
Dalam meneliti masalah tersebut penulis menggunakan penelitian survey (survey research)
dan menggunakan analisis regresi berganda, uji serentak atau uji F, uji secara parsial atau
uji t dan analisis koefisien beta. Berdasarkan hasil kuisoner yang diberikan kepada para
konsumen, guna memperoleh data yang dibutuhkan serta dengan pendekatan ilmu dan alat
analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang positif dari kelima dimensi yaitu
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy terhadap kepuasan
pelanggan. Hal ini dibuktikan lebih lanjut ketika menguji hipotesa melalui hasil uji serentak
atau uji F maupun uji secara parsial atau uji t yang membuktikan bahwa ada pengaruh yang
positif secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Dari hasil analisis pula dapat diketahui bahwa komponen Responsiveness memberikan
pengaruh yang dominan tehadap kepuasan pelanggan. Sedangkan dari hasil analisis
koefisien determinasi berganda didapat bawa kelima dimensi mempunyai hubungan yang
sangat erat dan memberikan pengaruh sebesar 50,7% terhadap kepuasan pelanggan.

04311452 * EKO YUDIYANTO
PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN
PELANGGAN (STUDI PADA GEDUNG BIOSKOP MAGELANG THETRE) DI MAGELANG ,
Dosen : MOCH. NASITO, DRS., MM.
Abstraksi : Kepuasan pelanggan yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu layanan
diperkirakan tidak jauh dari pengaruh kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa.
Dalam persaingan yang begitu ketat seperti saat ini, maka perusahaan dituntut banyak
melakukan riset terhadap perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat menentukan
kebijaksanaan dalam memunculkan keunggulan perusahaan yang efektif sehingga dapat
mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh perusahaan.Dalam menawarkan
keunggulan tersebut sebisa mungkin perusahaan jasa memberikan service excellence. Hal
ini mengarah pada kekuatan kualitas. Total nilai suatu jasa hanya dapat diukur dengan
survey kepada konsumen apakah merekah merasa puas atau tidak dengan jasa yang
diciptakan oleh perusahaan tersebut. Dimensi dari kualitas pelayanan terdiri dari bukti
langsung atau fisik (Tangibles), kehandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness),
jaminan (Assurance), empati (Empathy).Oleh karena itu penulis bermaksud untuk
mengetahui apakah dimensi-dimensi tersebut memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan layanan jasa
yang diberikan oleh perusahaan Gedung Bioskop Magelang Theater di
Magelang.Pertimbangan penulis menggunakan Magelang Theater sebagai objek penelitian
karena merupakan salah satu gedung bioskop yang masih berdiri sampai sekarang.Meskipun
perkembangan teknologi dan perkembangan jaman menjadi pesaing yang sangat dominant.
Hal tersebut menjadi pertimbangan penulis melakukan penelitian pada objek gedung
bioskop Magelang Theater. Dalam meneliti masalah tersebut penulis menggunakan
penelitian survey (survey research) dan menggunakan analisis regresi berganda, uji
serentak atau uji F, uji secara parsial atau uji t dan analisis koefisien beta. Berdasarkan hasil
kuisoner yang diberikan kepada para konsumen, guna memperoleh data yang dibutuhkan
serta dengan pendekatan ilmu dan alat analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada
pengaruh yang positif dari kelima dimensi yaitu Tangibles,
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Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini
dibuktikan lebih lanjut ketika menguji hipotesa melalui hasil uji serentak atau uji F maupun
uji secara parsial atau uji t yang membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif secara
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil analisis pula dapat diketahui bahwa
komponen Responsiveness memberikan pengaruh yang dominan tehadap kepuasan
pelanggan. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi berganda didapat bawa
kelima dimensi mempunyai hubungan yang sangat erat dan memberikan pengaruh sebesar
55,1% terhadap kepuasan pelanggan.

04311316 * UKY SETYA PRATAMA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN PADA
JASA PENGGANTIAN OLI DI TOKO OLI LIMA JAYA PONOROGO , Dosen : MUCHSIN
MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Saat ini di dalam pasar banyak terdapat toko pengecer oli, merek dan harga
oli yang bervariasi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih berusaha untuk
mempertahankan hidup perusahaannya dan mengembangkan strategi pemasaran yang
tepat agar konsumen tetap merasa puas sehingga tetap loyal terhadap perusahaan ditengah
persaingan yang sangat ketat. Dalam jangka panjang kepuasan konsumen akan menjadi
tujuan bagi perencanaan strategik perusahaan yang akan mengembangkan keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kepuasan konsumen antara lain atribut Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance
dan Empaty. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah secara simultan
variabel Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance dan Empaty berpengaruh terhadap
Kepuasan Konsumen pada jasa penggantian oli ditoko oli Lima Jaya Ponorogo dan (2) untuk
mengetahui Apakah secara parsial variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance
dan Empaty berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen pada jasa penggantian oli ditoko oli
Lima Jaya Ponorogo.
Penelitian ini dilaksanakan ditoko Oli Lima Jaya, jln. Sukarno-Hatta no.333, Ponorogo.
Subyek penelitian ini adalah konsumen pengguna jasa penggantian oli ditoko oli Lima Jaya
Ponorogo, sebanyak 100 orang. Obyek yang diteliti meliputi Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Assurance, Empaty dan kepuasan konsumen. Pengumpulan data melalui
penyebaran kuisioner, penganalisaan data menggunakan regresi berganda.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan akan dilakukan analisis kuantitatif. Hasil
penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil yang diperoleh pada hipotesis pertama berdasarkan hasil uji serentak atau uji F,
nilai F tabel dengan df (pembilang) = 5 dan df (penyebut) = 94 diperoleh 2,311 untuk taraf
signifikansi 5%. Sedangkan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (120,503>2,311) atau
jika kita merujuk pada tingkat signifikansi dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji F
adalah 0,000 dan berada dibawah 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
independent Tangibles (X1), Reliability (X2), Responsiveness (X3), Assurance (X4), Empaty
(X5) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen secara bersama-
sama
b. Terdapat pengaruh secara parsial variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness,
Assurance, dan Empaty terhadap Kepuasan Konsumen pada jasa penggantian oli di toko oli
Lima Jaya Ponorogo. Variabel dominan yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen adalah
variabel Assurance, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang paling besar yaitu
0,761 dibanding dengan koefisien regresi variabel yang lainnya.
Kata kunci:Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance,Empaty,Kepuasan konsumen
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04311137 * TOMMY REZA KURNIAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN RUMAH
MAKAN KFC DAN AYAM GORENG SUHARTI DI YOGYAKARTA , Dosen : MUCHSIN
MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Kepuasan konsumen pada pelayanan jenis rumah makan dapat dilihat dari
faktor  responsive,  physical  design  and  apprearance,  food  quality  dan  price.
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor responsive, physical design
and  apprearance,  food  quality  dan  price  yang  berpengaruh  terhadap kepuasan
konsumen KFC Yogyakarta dan rumah makan Ayam Goreng Suharti di Yogyakarta serta
untuk mengetahui perbedaan faktor responsive, physical design and apprearance,  food
quality dan price pada konsumen KFC dan rumah makan Ayam Goreng Suharti di
Yogyakarta.
Lokasi  penelitian  adalah  rumah makan  Ayam Goreng  Suharti  Babarsari dan  KFC
Gedung  BDNI  di  Yogyakarta.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah konsumen KFC
Yogyakarta  dan  rumah makan Ayam Goreng  Suharti  sebanyak 100  responden. Analisis
data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi linier berganda dan analisis
Independent Samples T-Test.
Berdasarkan  analisis  data  diperoleh  kesimpulan  faktor  responsive, physical design and
apprearance,  food quality dan price berpengaruh  signifikan terhadap kepuasan konsumen
KFC Yogyakarta dan  rumah makan Ayam Goreng Suharti  di  Yogyakarta.  Tidak  terdapat
perbedaan  faktor  responsive,  physical design and apprearance,  food quality dan price
pada konsumen KFC dan rumah makan Ayam Goreng  Suharti  di Yogyakarta. Nilai  rerata
menunjukkan  tingkat responsiveness  KFC  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat
responsiveness  rumah makan  Ayam  Goreng  Suharti.  Nilai  rerata  menunjukkan  tingkat
food  quality rumah makan Ayam Goreng Suharti  lebih  tinggi dibandingkan KFC. Nilai
rerata menunjukkan  tingkat  physical  design  and  appereance  KFC  lebih  tinggi
dibandingkan  rumah  makan  Ayam  Goreng  Suharti.  Nilai  rerata  menunjukkan tingkat
price rumah makan Ayam Goreng Suharti lebih tinggi dibandingkan KFC
Kata-kata Kunci:  responsive,  physical  design  and  apprearance,  food  quality, price,
kepuasan konsumen

04311249 * MUHAMMAD AGUS TRIYONO
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN ATAS PEMAKAIAN PRODUK SKUTER MATIC
HONDA VARIO PT ASTRA HONDA MOTOR YOGYAKARTA , Dosen : MUCHSIN
MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen atas Pemakain Produk
Skuter Matic Honda Vario PT Astra Honda Motor Yogyakarta”. Penelitian ditujukan pada
konsumen yang telah memakai Honda Vario. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tingkat kepuasan konsumen setelah menerima kualitas produk Honda Vario yang di produksi
oleh PT Astra Honda Motor dan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pengguna
Honda Vario berdasar 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, selanjutya kuesioer diolah menggunakan bantuan
komputer melalui program SPSS versi 11,5.
Populasi yang diteliti adalah konsumen yang telah memakai produk skuter matic Honda
Vario yang di produksi oleh PT. Astra Honda Motor di Yogyakarta. Sampel yang digunakan
100 responden. Metode statistik yang digunakan adalah Analisis GAP dan uji beda jenjang
Kruskal Wallis. Berdasarkan hasil analisis GAP dapat disimpulkan bahwa rata-rata kosumen
merasa sangat puas atas kualitas produk dari Honda Vario yaitu dengan rata-rata nilai GAP
tertinggi sebesar 0,21.
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Pada pengujian Kruskal Wallis disimpulkan bahwa dari 4 variabel karakteristik responden,
terdapat perbedadaan yang signifikan pada variabel jenis kelamin,dengan nilai probabilitas
dimensi kinerja(fungsi utama) sebesar 0.017<0,05 dan nilai probabilitas dimensi sebesar
0,002<0.05. sedangkan pada variabel usia dengan nilai probabilitas dimensi desain sebesar
0.011<0.05. edangkan pada variabel uang saku dengan nilai probabilitas dimensi reliabilility
sebesar 0,000<0,05 dan nilai probabilitas dimensi daya tahan sebesar 0,033<0,05. Artinya
ada terdapat perbedaan kepuasan konsumen berdasarkan karakteristik konsumen yaitu
berdasarkan variabel jenis kelamin, usia, dan uang saku.

04311444 * YOGA PERMANA DENTA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN POLIKLINIK PRIMADENTA
, Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : -

04311462 * HERDIAN SAPUTRA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PRODUK PEMBIAYAAN PT. BRI SYARIAH CABANG
AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Karakter pelayanan merupakan suatu strategi yang penting bagi keberhasilan
hidup organisasi bisnis. PT BRI Syariah cabang Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai
perusahaan yang bergerak dalam jasa perbankan harus berusaha memahami perilaku
konsumen. Penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan ditentukan oleh lima faktor
atau dimensi yaitu Reliability, Tangble, Responsiveness, Assurance, Empathy. Sehingga
penelitian ini akan meneliti analisis kualitas pelayanan PT BRI Syariah cabang Ahmad Dahlan
Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan sampel nasabah PT BRI Syariah cabang Ahmad Dahlan
Yogyakarta yang berjumlah 96 responden. Menggunakan alat analisis beda rata-rata untuk
menguji hipotesis. Dan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran kualitas pelayanan
serta diagram cartesius, untuk mencari posisi kualitas pelayanan yang harus diperbaiki.
Hasil yang diperoleh dari penelitaian ini adalah bahwa dimensi kualitas yang terdiri dari
Reliability baik, Tangible baik, Responsiveness tidak baik, Assurance baik, dan emphaty
baik.
Uji hipotesis diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas jasa berdasarkan jenis
kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, dan lama menjadi nasabah. Faktor Reliabilitas,
assurance, empathy, tangible merupakan dimensi kualitas PT BRI Syariah cabang Ahmad
Dahlan Yogyakarta yang sudah baik sedangkan Responsiveness masih perlu diperbaiki
Kata kunci = Reliability, Tangible, Responsiveness, Assurance, Empathy.

04311239 * ANDHIKA YUDO ANGGONO
ANALISIS MEREK PADA PRODUK DETERJEN SO KLIN (STUDI KASUS DI
MINOMARTANI, YOGYAKARTA) , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Merek pada Produk Detergen So Klin
(studi kasus di Minomartani, Yogyakarta)”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk Untuk
menguji dan menganalisis penerapan standar sifat memorability, uniqueness,
pronounceability, image, dan ease of recognition pada produk deterjen So Klin.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Dalam kesempatan ini, peneliti akan
menggunakan metode convenience samples (pemilihan sampel berdasarkan kemudahan),
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yaitu metode yang memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah didapatkan
oleh peneliti. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan
datanya adalah dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah memorability (X1),
uniqueness (X2), pronounceability (X3), image (X4), dan Ease of recognition (X5), serta
sikap konsumen terhadap merek So Klin (Y) Data diuji validitasnya dengan menggunakan
korelasi Pearsont ProducMoment, dan untuk menguji tingkat reliabilitasnya dengan
menggunakan Crobachis Alpha dan kemudian data diolah dengan Analisis Fishbein. Peneliti
menggunakan alat bantu SPSS For Windows 11.50
Hasil penelitian ini menunjukan sikap konsumen tertinggi dicapai pada atribut image (X4).
Selanjutnya diikuti oleh sikap konsumen terhadap momorability (X1) , selanjutnya diikuti
oleh variabel uniqueness (X2), kemudian diikuti oleh sifat pronounceability (X3), dan yang
terakhir adalah sifat Ease of recognition (X5). Dari hasil tersebut diketahui bahwa variabel
image (X4) adalah sifat yang paling dominan dari produk detergen So Klin.

05311066 * DEWI KUSUMAWARDHANI
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI COCA-COLA KEMASAN BOTOL
ATAUKAH KEMASAN KALENG , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Motivasi Konsumen Dalam Membeli Coca-Cola Kemasan
Botol Ataukah Kemasan Kaleng”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
atbibut produk yang paling dominan dalam memotivasi konsumen dan mengetahui
perbedaan motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian Coca-Cola kemasan botol
ataukah kemasan botol.
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh konsumen yang akan
mengkonsumsi Coca-Cola kemasan botol dan kemasan kaleng. Sampel penelitian ini adalah
96 konsumen terdiri dari 48 konsumen Coca-Cola kemasan botol dan 48 konsumen Coca-
Cola kemasan kaleng. Penulis menggunakan metode kuesioner. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan teknik convenience sampling yaitu pengambilan populasi
dan sampel. Variabel penelitian yang digunakan adalah harga, rasa, kemasan, ketresediaan,
mudah dibawa, higienis, nutrisi, image dan gengsi.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan motode analisis deskriptif dan metode
analisis statistik dengan Kruskal-Wallis sebagai alat analisisnya. Uji ini dilakukan untuk
mengetahui perbedaan motivasi dalam membeli Coca-Cola kemasan botol ataukah kemasan
kaleng. Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05, sedangkan untuk mengukur
validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan kuesioner, maka ditentukan dari nilai
Corrected Item Total Correlation dan Cronbach Alpha.
Hasil penelitian dari hasil deskriptif berdasarkan variable yang paling memotivasi konsumen
dalam mengkonsumsi Coca-Cola kemasan botol adalah gengsi. Sedangkan dari hasil analisis
deskriptif berdasarkan variable yang paling memotivasi konsumen dalam mengkonsumsi
Coca-Cola kemasan kaleng adalah image. Sedangkan dari penelitian menunjukkan bahwa
hasil analisis dari Kruskal-Wallis terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap
karakteristik responden (jenis kelamin dan pekerjaan) pada pembelian Coca-Cola kemasan
botol secara parsial, sedangkan pada Coca-Cola kaleng menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh positif dan signifikan terhadap karakteristik responden (usia, pendapatan(uang
saku)) pada pembelian Coca-Cola kemasan kaleng.

05311055 * MAYA NUR WIJAYA SEPTI AJI
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK KERAJINAN GERABAH
DI SUBUR CERAMIC KASONGAN,YOGYAKARTA , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR,
DRS., MBA.
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Abstraksi : Penelitian ini dilaksanakan terhadap konsumen dalam membeli kerajinan
gerabah di SUBUR CERAMIC. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana
motivasi yang mendorong konsumen dalam membeli kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC,
dan apakah terdapat perbedaan motivasi konsumen dalam membeli kerajinan gerabah di
SUBUR CERAMIC ditinjau dari karakteristik gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan
tingkat penghasilan. Adapun judul penelitian ini adalah “ ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN
DALAM MEMBELI KERAJINAN GERABAH di SUBUR CERAMIC, KASONGAN.”
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa motivasi apa saja yang mempengaruhi
konsumen untuk membeli produk kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC, dan untuk
menetapkan apakah ada perbedaan motivasi konsumen dalam membeli produk kerajinan
gerabah di SUBUR CERAMIC di tinjau dari karakteristik gender, usia, tingkat pendidikan,
pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Variabel penelitian yang digunakan adalah motivasi
eksternal yang meliputi orang lain, life style, produk, harga, promosi, tempat/lokasi, image,
kualitas pelayanan. Motivasi internal meliputi kepercayaan diri dan prestice. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kuesioner dan sampel yang diambil adalah 100 responden. Data
diperoleh dari hasil jawaban kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah kruskal-
wallis. Kruskal-wallis ini dipergunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan motivasi
konsumen dalam membeli produk kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC.
Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama motivasi yang mendorong konsumen dalam
membeli kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC adalah motivasi eksternal (orang lain, life
style, Produk, harga, Promosi, Tempat/lokasi, Image produk, Kualitas pelayanan) dan
motivasi internal (Kepercayaan diri, Prestice), yang kedua hasil hipotesis tidak terdapat
perbedaan motivasi konsumen dari masing-masing konsumen dalam membeli produk
kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC ditinjau dari karakteristik gender. Sedangkan ditinjau
dari karakteristik usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terdapat perbedaan motivasi
konsumen dalam membeli produk kerajinan gerabah di SUBUR CERAMIC.
Kata Kunci : Motivasi, Motivasi Eksternal, Motivasi Internal.

05311012 * CANGGIH EKO PRASETYO
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, PRODUCT FEATURE, PRICE DAN AFTER SALES
SERVICE TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (STUDI KASUS LAPTOP HP COMPAQ) ,
Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Fokus penelitian ini adalah pengaruh brand image, product feature, price, dan
after sales service terhadap loyalitas kosumen laptop HP Compaq. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pengaruh brand image, product feature, price, dan after sales service
terhadap loyalitas kosumen laptop HP Compaq, dan komponen mana yang paling dominan
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas kosumen tersebut.
Faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen sangat beragam, tetapi dalam penelitian ini
hanya variabel brand image, product feature, price, dan after sales service yang akan
dianalisis.
Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Indonesia dan pengambilan sampel dilakukan
secara accidental dan data dikumpulkan melalui kuesioner kepada sebanyak 96 responden.
Kuesioner disusun dalam bentuk Skala Likert dan data dianalisis dengan menggunakan
analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun bersama-sama brand image,
product feature, dan after sales service berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan
konsumen sedangkan price tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pada
Laptop HP Compaq dan secara parsial dan bersama-sama brand image, product feature,
price dan kepuasan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen sedangkan
after sales service tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pada Laptop HP
Compaq. After sales service mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan
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konsumen sedangkan brand image mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas
konsumen.
Kata Kunci : brand image, product feature, price, after sales service, kepuasan konsumen,
loyalitas konsumen

05311465 * CHRISTINE SISILIA  ANGGRAINI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
KONSUMENPADA BENGKEL PT WAHAN SUMBER BARU YOGYAKARTA , Dosen :
MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap
Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Pada Bengkel PT Wahana Sumber Baru Yogyakarta”.
Secara garis besar, membahas mengenai pengaruh antara kualitas jasa, kepuasan dan
loyalitas konsumen yang diberikan oleh PT Wahana Sumber Baru Yogyakarta.  Populasi yang
diteliti adalah seluruh konsumen yang sedang melakukan servis mobil di PT Wahana Sumber
Baru Yogyakarta. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam
pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik Convenience Sampling, dimana
sampelnya adalah setiap konsumen yang sedang melakukan servis mobil di PT Wahana
Sumber Baru Yogyakarta. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan
kuesioner.  Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda,
analisis uji asumsi klasik dan analisis determinan. Analisis yang digunakan adalah Analisis
Deskriptif dan Analisis Statistik yaitu Uji Instrumen (uji validitas dan reliabilitas), Analisis
Deskriptif (variabel kualitas jasa, kepuasan dan loyalitas konsumen pada bengkel PT
Wahana Sumber Baru Yogyakarta) dan Analisis Regresi Linier Berganda [pengaruh kualitas
jasa terhadap kepuasan konsumen (model 1), uji F, uji t, koefisien determinasi parsial,
pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen (model 2), pengaruh kualitas jasa
terhadap loyalitas konsumen (model 3)], serta Asumsi Klasik (uji multikolonieritas, uji
heterokedasitisitas, uji normalitas, uji linieritas),  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen
di PT Wahana Sumber Baru Yogyakarta. Sedangkan variabel yang paling kuat yang
mempengaruhi kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen adalah assurance / jaminan,
variabel yang paling kuat mempengaruhi kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen adalah
reliability / keandalan.
Kata Kunci : Kualitas jasa, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen.

05311362 * SASMITO UTOMO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN BUS TRAN
JOGJA , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan
Konsumen Bus Trans Jogja”. Penelitian ini dilakukan di shelter/halte Bus Trans Jogja. Tujuan
penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan
konsumen secara serempak dan parsial dan dimensi kualitas jasa yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada konsumen Bus Trans Jogja. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap konsumen Bus
Trans Jogja yang telah menggunakan Bus Trans Jogja. Sampel yang digunakan sebanyak
100 orang responden.
Varaibel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel
independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data
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dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, dan determinasi
parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdasitisitas,
normalitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf
signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability, responsiveness, assurance,
empathy, dan tangible berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Bus Trans
Jogja, sedangkan dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah
dimensi reliability.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Konsumen

05311036 * SHINTA PRATINI R
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KONSUMSI DAGING KERBAU DAN SAPI DI
PROVINSI BANTEN , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Strategi Pemasaran
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga”.
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap strategi
pemasaran yang diterapkan oleh Program Studi Pendidikan Analisis sikap terhadap konsumsi
daging kerbau dan sapi di Provinsi Banten ini sangatlah penting, hal ini disebabkan karena
nantinya penelitian ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar tingkat konsumsi
daging kerbau dan sapi di Provinsi Banten dengan daerah lainnya di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan utuk mengetahui sikap konsumen dalam mengkonsumsi daging kerbau dan sapi
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), biaya (cost) dan budaya (culture). Jenis data yang dikumpulkan adalah
data primer yang akan diperoleh dengan cara menyebar kuesioner. Data jenis ini didapatkan
melalui daftar pertanyaan yang dibagikan untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian
ini populasi adalah masyarakat di Kabupaten Serang, Cilegon dan Kota Tangerang. 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 daging
kerbau maupun sapi dikelompokkan menjadi lima faktor yaitu faktor pertama adalah
frekuensi konsumsi (frequency of consumption), faktor kedua adalah tingkat manfaat yang
dirasakan (utility), faktor ketiga adalah nilai simbolik (symbolic rewards), faktor keempat
adalah biaya (cost) dan faktor kelima adalah budaya (culture). Sikap konsumen dilihat dari
frekuensi keluarga menunjukkan frekuensi konsumsi daging kerbau lebih besar daripada
daging sapi, kandungan gizi/nutrisi daging sapi lebih tinggi daripada kerbau, makanan
daging kerbau lebih menyehatkan daripada sapi, menganggap harga daging kerbau lebih
rendah daripada sapi, dampak negatif yang ditimbulkan dilihat dari kandungan daging
maupun penyakit daging kerbau lebih rendah daripada sapi dan tidak ada faktor budaya
apapun yang melarang untuk mengkonsumsi daging kerbau maupun sapi.
Kata-kata kunci: Frekuensi konsumsi (frequency of consumption), Tingkat manfaat yang
dirasakan (utility), Nilai simbolik (symbolic rewards), Biaya (cost), Budaya (culture)

05311509 * MUHAMMAD ISMAIL
PENGARUH ADVERTISING ATAS EQUITAS MEREK TERHADAP PRODUK TELKOMSEL ,
Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
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Abstraksi : TELKOMSEL sebagai operator seluler alat telekomunikasi pertama yang ada di
Indonesia tentunya sudah memiliki banyak pelangan dan jaringan yang luas yang sudah
lama terbentuk melalui advertising. Akan tetapi Advertising atau iklan yang dilakukan suatu
produk terkadang dapat membuat produk sendiri menjadi tidak laku dan bahkan dapat
menghilangkan nilai-nilai yang ada pada produk yang ditawarkan atau Brand Equity. Untuk
itulah harus adanya suatu perhatian dalam melakukan Advertising atau beriklan agar
nantinya tidak berdampak pada citra produk atau merek.
Dengan adanya hal seperti itu maka, sejauh mana dampak yang ditimbulkan Advertising
terhadap Brand Equity dengan variabelnya: brand awareness, perceived quality, brand
image, dan brand loyality yang dijadikan dalam penelitian ini dengan produknya TELKOMSEL
Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Condongcatur,
Depok, Sleman, Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah penguna alat
telekomunikasi TELKOMSEL. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda,
uji T, Uji F, validitas dan realibilitas.
Hasil dari penelitian ini adalah advertising memiliki pengaruh besar terhadap dimensi brand
equity yaitu: Brand awareness, perceived quality, brand image, dan brand loyality.
Terutama brand awareness dan perceived quality memiliki nilai positif pada produk
TELKOMSEL.
Kata Kunci: Advertising dan Brand Equity

05311345 * SELAMET FIRDAUS
PENGARUH ANAK DALAM KELUARGA PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN
MOBIL KELUARGA , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Dalam perilaku konsumen banyak sekali pengaruh yang mendasar pada
proses pengambilan keputusan baik pengaruh lingkungan ekternal (masyrakat,media
massa, dll) atapun internal (keluarga).
Dari hal diatas objek penelitian yang diambil adalah pengaruh dari internal yaitu keluarga,
karena keluarga sangat mempengaruhi keputusan pembelian terutama pada produk yang
dibeli oleh konsumen berganda yang bertindak sebagai unit keluarga contoh dalam
pembelian mobi.
Dengan adanya konsumen berganda yang bertindak sebagai unit keluarga maka penelitian
ini lebih di spesipikan kepada anak yangmana anak setiap tahun ada sejuta yang lahir dan
ini merupakan new custemer yang sangat besar untuk masuk pasar, dalam usia 8-14 tahun
mereka cukup dewasa untuk memiliki pendapat, dari hasil penelitian terdahulu anak telah
menjadi kelompok yang besar baik sebagai konsumen primer ataupun konsumen sekunder.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keeratan hubungan anak dalam keluarga
serta kontribusi anak dalam keluarga pada pengambilan keputusan pembelian mobil
keluarga.
Untuk mempermudah penelitian ini maka ada dua variabel yang digunaka yaitu variabel
terikat (evaluasi alternatif ; yang diambil dari proses pengambilan keputusan) dan variabel
bebas (tawar-menawar, persuasi, emosional, permintaan; strategi anak dalam
mempengaruhi orang tua). Alat analisis yang digunakan antara lain Regresi Berganda, Uji F,
Uji T, Koefisien Determinan dan Korelasi Persia dengan menggunakan SPSS versi 12 sebagai
alat perhitungannya.
Hasil dari perhitungan menyimpulkan bahwa terdapat keeratan anak dengan keluarga pada
pengambilan keputusan yaitu sebesar 0,691 yang menunjukkan adanya keeratan antara
anak dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Dan besar kontribusi anak dalam
keputusan pembelian yang ditunjukkan dengan 0,478 atau 47,8% yang sisanya 52,2 %
yang dipengaruhi oleh faktor lain.
Kata kunci : Keputusan Pembelian dan Pengaruh Anak
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05311216 * DAKA BINA WARDANA
ANALISIS ALTERNATIF STRATEGI BERSAING PERUSAHAAN DALAM
MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PANGSA PASAR (STUDI KASUS PADA
MAIN DEALER PT.ASTRA INTERNASION , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : -

05311266 * FITRIANA LAILY N
ANALISIS EFEKTIFITAS IKLAN WHITHENING PONDS DI TELEVISI DENGAN
MENGGUNAKAN METODE CDM DI UII EKONOMI , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS.,
MBA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh antara pesan iklan
terhadap pengenalan merek, keyakinan konsumen, dan sikap konsumen. Dan untuk
membuktikan apakah variabel pengenalan merek berpengaruh terhadap keyakinan
konsumen dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Variabel keyakinan dan sikap
konsumen apakah mempunyai pengaruh terhadap keputusan beli konsumen serta apakah
ada pengaruh antara pesan iklan dan pengenalan merek secara bersama-sama
mempengaruhi keyakinan dan sikap konsumen, dan untuk mengetahui keyakinan dan sikap
konsumen secara bersama-sama terhadap niat beli konsumen. Alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dan berganda, untuk uji hipotesisnya
menggunakan uji t dan F statistik serta R square untuk mengetahui seberapa besar
pengaruhnya. Dari hasil penelitian ditemukan sebuah kesimpulan bahwa teori John Howard
memang terbukti bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara setiap
variabel yaitu variabel pesan iklan, pengenalan merk, keyakinan konsumen, sikap
konsumen dan niat beli, bahwasanya ada pengaruh variabel pesan iklan terhadap
pengenalan merk, keyakinan konsumen dan sikap konsumen. Variabel pengenalan merek
juga mempengaruhi terhadap keyakinan konsumen dan sikap konsumen. Sedangkan
variabel keyakinan konsumen dan sikap konsumen akan berakibat terhadap niat beli
konsumen. Variabel pesan iklan dan pengenalan merk secara serempak berpengaruh
terhadap keyakinan dan sikap konsumen dan kemudian variabel keyakinan dan sikap
konsumen secara serempak berpengaruh terhadap niat beli konsumen

05311464 * REZA NURRISMAYANI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMBELIAN
KONSUMEN TERHADAP PRODUK POND'S , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Pembelian Konsumen terhadap Produk POND’S”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat
mengantisipasi pesatnya persaingan yang dihadapi perusahaan produk kecantikan agar
dapat mempertahankan eksistensinya, maka dari itu perlu diadakan penelitian sejauh mana
faktor-faktor perilaku beli konsumen berpengaruh terhadap produk POND’S tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada responden yang pernah menggunakan produk POND’S.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dimana sampelnya
adalah setiap responden yang pernah melakukan pembelian Produk POND’S. Sampel yang
digunakan sebanyak 96 orang responden. Variabel penelitian adalah faktor- faktor yang
mempengaruhi Perilaku Beli Konsumen sebagai variabel independen dan Perilaku Beli
Konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan
analisis regresi beganda, determinasi berganda, dan determinasi parsial serta uji asumsi
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klasik yang terdiri dari multikolonieritas, heterokesdastisitas, dan auto korelasi. Pengujian
hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terdiri dari harga, kualitas,
distribusi dan promosi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap
perilaku beli konsumen pada produk POND’S. Dan di antara faktor-faktor tersebut, faktor
harga merupakan faktor yang mempunyai pengaruh dominan dalam pembelian produk
POND’S.
Kata kunci: Harga, Kualitas, Distribusi, Promosi, Perilaku Pembelian Konsumen

01311446 * RIZKI RAHMANI
ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK MEREK KONSUMEN DENGAN KEPERCAYAAN
TERHADAP MEREK PADA PEMBELIAN MINUMAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS
PADA MAHASISWA… , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Loyalitas merek telah menjadi isu penting dalam pemasaran saat ini.
Kepercayaan terhadap merek menjadi hal yang sangat penting karena merupakan faktor
kunci dalam pengembangan loyalitas merek. Pemasar harus mengerti dengan jelas
mengenai konsep kepercayaan terhadap merek, sehingga dapat mengelola dengan baik
antesenden dari kepercayaan terhadap merek. Penelitian ini memfokuskan pada uji analisis
hubungan Consumer-Brand Characteristic dengan Trust in a Brand pada produk konvenien,
studi pada konsumen minuman teh dalam kemasan yaitu teh botol sosro. Uji analisis
tersebut mencoba untuk mendeteksi faktor-faktor Kemiripan antara konsep diri konsumen
dengan personalitas merek, Kesukaan terhadap merek, Kepuasan terhadap merek,
Pengalaman terhadap merek dan Dukungan teman yang mempengaruhi Kepercayaan
terhadap merek. Studi lebih menekankan pada produk minuman teh dalam kemasan dengan
mengambil sampel mahasiswa UII yang pernah mengkonsumsi sosro untuk menguji 6
variabel dengan menggunakan Purposive Sampling Method. Pengumpulan data dilakukan
dengan meminta responden mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan didesain untuk
mengumpulkan data mengenai karakteristik hubungan konsumen-merek yang mengacu
pada initial model “Consumer’s Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty” yang diteliti
oleh Lau & Lee (1999). Desain kuesioner menggunakan skala likert 5 poin. Replikasi
penelitian ini mengubah setting responden yang sebelumnya adalah konsumen non-durable
goods menjadi lebih menekankan pada konsumen pada minuman merek sosro. Selain itu
peneliti juga mengembangkan hipotesis penelitian dengan tetap mengacu pada model
tersebut.
Penelitian ini menggunakan Hypotesis Testing sebagai desain penelitian. Pengujian
instrument dilakukan dengan melakukan uji faktor analisis dan uji reliabilitas dengan
menggunakan Cronbach Alpha. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi
linear berganda dengan program SPSS 11 dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari model penelitian yang diuji hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap kepercayaan terhadap merek yaitu kepuasan akan merek. Meskipun demikian
keseluruhan variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap
merek.
05311278 * GILANG IMANIAR
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN KARTU PRA BAYAR IM3
INDOSAT DI YOGYAKARTA , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Perkembangan dunia usaha pada saat ini semakin pesat, hal ini ditandai
dengan semakin bertambahnya berbagai macam produk yang ditawarkan oleh banyak
produsen di pasar. Demikian juga terjadi pada bidang Telekomunikasi yang ditandai dengan
berbagai macam jenis produk Telekomunikasi yang ditawarkan, yang semuanya mengarah
pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bagi Indosat merupakan kunci sukses agar
dapat tetap bertahan di tengah persaingan yang begitu ketat.
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Pada skripsi ini, penulis ingin menguraikan tentang analisis kualitas pelayanan dalam
peningkatan kepuasan pelanggan IM3 di Yogyakarta. Yang ingin diungkapkan dari skripsi ini
adalah, bagaimana posisi kinerja IM3 Indosat saat ini dibandingkan dengan harapan
pelanggannya. Selain itu juga ingin menjelaskan tentang strategi apa yang paling tepat
dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kepuasan pelanggannya.
Untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini
digunakan metode analisis diagram kartesius. Penelitian ini didasarkan pada lima dimensi
kualitas pelayanan jasa, yaitu reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan),
assurance (keyakinan), emphaty (empati), dan tangible (berwujud) sebagai variabel yang
akan dinilai atau dipersepsikan oleh konsumen. Variabel-variabel
tersebut kemudian akan menghasilkan mutu atau kualitas dari kinerja yang telah dilakukan
oleh perusahaan dalam memberikan jasa pelayanannya terhadap konsumen. Dengan kata
lain, mutu atau kualitas pelayanan jasa ditentukan oleh kelima dimensi atau variabel
tersebut setelah adanya penilaian dari konsumen. Berdasarkan analisis kepuasan konsumen
menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen belum merasa puas terhadap kualitas
pelayanan yang diberikan oleh jasa Kartu Pra Bayar IM3 Indosat di Yogyakarta. Hal ini dapat
dibuktikan bahwa sebagian besar gap antara kinerja dan harapan nilainya negatif, yang
menunjukkan bahwa kinerja pada Kartu Pra Bayar IM3 Indosat di Yogyakarta belum sesuai
dengan harapan konsumen. Hasil ini membuktikan bahwa kepuasan konsumen dalam
menggunakan Kartu
Pra Bayar iM3 Indosat di Yogyakarta adalah tidak puas .

04311473 * FIRDAUS
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP JASA CAFÉ WARUNG UGD+24
YOGYAKARTA , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Kepuasan konsumen merupakan indikasi dari usaha café untuk dapat terus
menjalankan usahanya. Konsumen yang merasa puas adalah mereka yang merasa bahwa
keinginan yang diharapkan sesuai dengan jasa yang diterimanya. Oleh karena itu
perusahaan café harus mampu memberikan kinerja yang baik agar konsumennya puas dan
akan loyal terhadap perusahaannya akibatrnya perusaahan tersebut akan mampu bersaing
dengan perusahaan lain dan akan mendapatkan laba.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa yg
diberikan oleh Warung UGD+24. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel
sebanyak 100 responden. Variabel penelitian terdiri dari variable tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, dan emphaty. Alat yang digunakan mengumpulkan data adalah
kuesioner. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode importance-
performance analisys. Analisis ini digunakan untk mengetahui seberapa besar perbandingan
antara kepentingan konsumen dan kinerja yang telah diberikan oleh Warung UGD+24
Yogyakarta.
Berdasarkan hasil analisis kepuasan konsumen menunjukan bahwa konsumen belum merasa
puas terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh Warung UGD+24. Hal ini dibuktikan
dengan nilai rata-rata GAP yang negatif dan rata kesesuaian secara total yaitu sebesar 90,5
%, nilainya masih dibawah 100%, yang menunjukan bahwa kinerja pada Warung UGD+24
belum sesuai dengan kepentingan konsumen.
Dalam analisis data yang dilakukan peneliti di peroleh hasil bahwa atribut yang dominan
adalah variable yang berada d kuadran B yaitu menu yang bervariasi, karyawan bersedia
membantu konsumen dan karyawan bersikap sopan dan ramah. Sedangkan dimensi yang
perlu diprioritaskan mempengaruhi kepuasan konsumen adalah dimensi reliability. Dengan
demikian dimensi reliability merupakan dimensi yang paling besar berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen pada Warung UGD+24.
Kata Kunci : Kepuasan Konsumen
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04311033 * BAYU SETIAWAN
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PASTA GIGI SENSODYNE DAN
PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS MEREK , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS.,
MBA
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pasta
Gigi Sensodyne Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Merek. Yang ingin diungkapkan dalam
sripsi ini adalah, bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan pasta gigi Sensodyne yang
terdiri dari variabel-variabel produk, harga, serta kemudahan untuk memperoleh serta untuk
mengetahui hubungan secara parsial dan simultan antara kepuasan pelanggan pasta gigi
Sensodyne dengan loyalitas merek.
Dalam pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling
yaitu sampel atau individu yang tinggal sekitar Kantor Kelurahan Tamanan, warga
perumahan dan warga di dekat tempat tinggal peneliti. Sampel yang digunakan sebanyak
100 responden dan teknik pengumpulan data adalah dengan kuisioner.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, korelasi
berganda, 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.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T dengan taraf Signifikansi 5%. Sedangkan
untuk mengukur validitas dan reliabilitas menggunakan rumus Product Moment dan
Croncbach Alpha karena alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
kuisioner.
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi (R) sebasar 0,550 berarti ada hubungan
yang positif antara kepuasan terhadap loyalitas. Besar koefisien determinasi (R2) sebesar
0,303 hal ini berarti bahwa sebanyak 30,3% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel
produk, harga, dan kemudahan untuk mendapatkan produk. Koefisien korelasi (R) sebesar
0,615 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel kepuasan yang terdiri dari
produk, harga, dan kemudahan untuk mendapatkan produk dengan loyalitas konsumen.
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,378 artinya sebesar 37,8% loyalitas konsumen
dipengaruhi oleh kepuasan.    Kata kunci : Tingkat kepuasan pelanggan terdiri dari variabel
produk, harga, serta kemudahan untuk mendapatkan produk; hubungan secara parsial dan
simultan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas merek.

03311277 * GALIH RAKA SIWI
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO
(SURVEI DI KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH) , Dosen : MURWANTO SIGIT,
DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Minat Konsumen Terhadap Produk
Sepeda Motor Yamaha Mio, (Survei di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah).“ 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



82 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

menjadi pilihan. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu SPSS
For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Yamaha Mio
adalah berjenis kelamin Perempuan sebesar 57,3% dan berusia 20 – 29 tahun sebesar
47,9%. Sedang norma subyektif dan variabel sikap mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap minat sebesar 40,5% dan sisanya 59,5% 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 0,369
dibandingkan dengan Norma Subyektif (SN) yang hanya mempunyai nilai 0,302.
Kata Kunci: Pengaruh Sikap dan Norma subyektif serta variable dominan yang
mempengaruhi produk.

05311048 * ENJANG PRASASTY
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN ROKOK LA.LIHTS PURWOREJO , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Dalam melaksanakan kegiatan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh
jumlah permintaan konsumen dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu harus
diusahakan suatu cara yang tepat untuk dapat mempengaruhi jumlah permintaan konsumen
terhadap suatu produk, agar dapat meningkatkan jumlah penjualannya. Berkaitan dengan
hal tersebut maka haruslah didahului dengan berbagai kegiatan pemasaran, yang meliputi
pengembangan produk yang tepat, menetapkan harga yang kompetitif, mendistribusikan
produk secara efektif, sehingga produk akan terjual dengan cepat. Dengan adanya kegiatan
pemasaran tersebut, perusahaan dapat memperkuat dan mempertahankan posisinya
dipasaran. Posisi perusahaan dipasaran dapat dilihat dengan pangsa pasar ( market share )
yang dikuasainya. Posisi perusahaan juga dapat pula diketahui dari pendapat konsumen
terhadap atribut produk yang dimiliki oleh produk perusahaan. Agar perusahaan dapat
bertahan dipasaran maka bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memberikan
kepuasan kepada konsumennya melalui produk yang dihasilkan dan dipasarkan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, kemasan,
kualitas, rasa terhadap keputusan pembelian rokok L.A Lights baik secara parsial maupun
simultan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan Uji
Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil Analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) dan
parsial variabel kemasan, harga, kualitas dan rasa dapat mempengaruhi variabel keputusan
pembelian rokok L.A Lights. Sadangkan dari empat variabel yang paling dominan terhadap
keputusan pembelian rokok L.A Lights di Purworejo adalah variabel Kualitas. Persamaan
regresi yang terbentuk adalah :  Y = 1,324+ 0,318X1 + (- 0,097X2)+ 0,204X3+ 0,231X4
Besarnya pengaruh keempat variabel tersebut terhadap keputusan pembelian rokok L.A
Lights adalah sebesar 62,7 %.
Kata Kunci : Atribut Produk, Keputusan Pembelian, Uji T dan Uji F.

05311030 * CINDY BUANA WIDYASARI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSANKONSUMEN DALAM
PEMBELIAN ULANG AIR MINERAL AQUA DI KOTA YOGYAKARTA , Dosen :
MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Dalam melaksanakan kegiatannya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi
oleh jumlah permintaan konsumen dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu harus
diusahakan suatu cara yang tepat untuk dapat mempengaruhi jumlah permintaan konsumen
terhadap suatu produk, agar dapat meningkatkan jumlah penjualannya.
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Berkaitan dengan hal tersebut maka haruslah didahului dengan berbagai kegiatan
pemasaran, yang meliputi pengembangan produk yang tepat, menetakan harga yang
kompetitif, mendistribusikan produk secara efektif, sehingga produk akan terjual dengan
cepat. Dengan adanya kegiatan pemasaran tersebut, perusahaan dapat memperkuat dan
mempertahankan posisinya dipasaran. Posisi perusahaan dipasaran dapat dilihat dengan
pangsa pasar ( market share ) yang dikuasainya. Posisi perusahaan juga dapat pula
diketahui dari pendapat konsumen terhadap atribut produk yang dimiliki leh produk
perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dipasaran maka bergantung pada
kemampuan perusahaan dalam memberikan
kepuasan kepada konsumennya melalui produk yang dihasilkan dan dipasarkan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga, kemasan,
kualitas, rasa terhadap keputusan pembelian ulang konsumen pada produk Air Mineral Aqua
baik secara parsial maupun simultan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.
Analisis data menggunakan Uji Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan hasil Analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) dan
parsial variabel kemasan, harga, kualitas dan rasa dapat mempengaruhi variabel keputusan
pembelian ulang produk Air Mineral Aqua.
Sadangkan dari empat variabel yang paling dominan terhadap keputusan pembelian Air
Mineral Aqua di Yogyakarta adalah variabel Kualitas. Persamaan regresi yang terbentuk
adalah : Y = 1,495+ 0,300X1 + (- 0,144X2) + 0,210X3 + 0,222X4
Besarnya pengaruh keempat variabel tersebut terhadap keputusan pembelian ulang adalah
sebesar 62,0 %.
Kata Kunci : Atribut Prduk, Keputusan Pembelian, Uji T dan Uji F.

05311221 * MUHAMMAD ARDIAS FUADY
ANALISIS PENGARUH BRAND (MEREK) DAN ATRIBUT KEMASAN DARI MINUMAN AIR
MINERAL AQUA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN , Dosen :
MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Atribut Brand (Merek) dan Atribut
Kemasan dari Produk Minuman Air Mineral Aqua terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”.
Penelitian ini dilakukan di masyarakat Condongcatur, Sleman. Tujuan penelitian ini untuk
menjelaskan adanya pengaruh atribut brand (merek) dan atribut kemasan terhadap
keputusan pembelian konsumen secara simultan dan parsial dan variabel atribut yang paling
dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan
dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili
populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden.
Variabel penelitian adalah atribut brand (merek) dan atribut kemasan sebagai variabel
independen dan keputusan pembelian konsumen sebagai variabel dependen. Metode
pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis korelasi
ganda dan determinasi ganda serta analisis korelasi parsial dan determinasi parsial.
Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun
uji secara parsial atau uji t membuktikan bahwa ada pengaruh atribut brand (merek) dan
atribut kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari hasil analisis koefisien
determinasi IX parsial pula dapat diketahui bahwa atribut brand (merek) memberikan
pengaruh yang dominan tehadap keputusan pembelian.
Kata kunci: Brand (Merek), Kemasan, Keputusan Pembelian
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05311415 * AGUS SETYAWAN
ANALISIS PENGARUH BRAND AMAGE DAN PACKAGING PRODUK DEODORANT
MEREK REXONA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN , Dosen :
MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Persaingan merek menuntut para produsen untuk terus memperbaiki dan
meningkatkan brand images dan packaging produknya secara berkesinambungan.
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti tentang produk deodorant, karena
begitu banyaknya produsen yang bermain dalam bisnis ini dan mengingat keterbatasan
peneliti maka peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian hanya kepada produk Rexona.
Titik fokus dari penelitian ini adalah bagaimana brand images dan packaging produk
deodorant merek Rexona mampu mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian.
Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah brand images dan packaging
sedangkan untuk variable dependennya adalah keputusan konsumen dalam pembelian.
Objek dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan, sedang
menggunakan, dan pernah membeli Rexona dengan jumlah responden 100 orang. Untuk
mengukur sampai sejauh mana kedua variabel independen itu mempengaruhi keputusan
konsumen dalam pembelian peneliti menggunakan Alat Analisis Regresi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brand Image mempunyai pengaruh signifikan secara
sendiri-sendiri (parsial) terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan dengan koefisien
regresi sebesar 0,238 dengan t-hitung sebesar 4,494 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Packaging juga
mempunyai pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap keputusan
pembelian yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,214 dan t hitung sebesar
2,249 pada tingkat signifikansi 0,027 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar
5% atau 0,05. Variabel brand image dan packaging mempunyai pengaruh signifikan secara
bersama-sama terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan dengan nilai F hitung
sebesar 26,728 pada tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi
sebesar 5% atau 0,05.
Keywords : Brand Image, Packaging, Keputusan Pembelian

05311028 * RIZKI OKTIVIANI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PRODUCT FEATURES DAN HARGA TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN PADA KARTU GSM IM3 , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS.,
MBA
Abstraksi : Dalam penelitian ini, produk yang diteliti adalah Kartu GSM IM3, dan subyek
penelitian ini adalah para pengguna Kartu GSM IM3. Dalam menggunakan produk Kartu
GSM IM3, merek yang mencerminkan kualitas produk yang tinggi, sangatlah membantu
konsumen dalam menentukan keputusan beli.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara Brand
images, Product Features dan harga terhadap loyalitas konsumen (buyer) dan bagaimana
pengaruh ketiga komponen tersebut terhadap loyalitas konsumen dan komponen apa yang
berpengaruh paling kuat terhadap loyalitas konsumen (buyer) dalam menggunakan Kartu
GSM IM3.
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. Dalam
penelitian ini terhadap 2 variabel yaitu independent variabel (variable brand images, product
feature dan harga) dan juga dependent variabel (variabel loyalitas konsumen).
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para responden, dimana
respondennya yaitu yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam
penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Dimana analisis
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kualitatif lebih bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendukung analisa kuantitatif.
Analisa kuantitatif yang menggunakan dalam penelitian ini meliputi analisa regresi
berganda, pengujian hipotesis (T test dan F test), analisa koefisien determinasi berganda
dan analisa koefisien korelasi parsial.
Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa didalam penelitian ini, variable Brand Images, Product Features, dan Harga
mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas Konsumen dan variabel yang paling dominan
mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk Kartu GSM IM3 adalah variabel Harga.

05311443 * IRVAN PRAMONO
ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN PD JASA PELAYANAN PT.INDONSIA SATELITE CORPORATION TBK, DI
KALANGAN MHS UII , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap
Loyalitas Konsumen Pada  Jasa Layanan PT. Indonesia Satellite Corporation (Indosat) Tbk,
Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan dan kepuasan yang diberikan oleh PT.
Indonesia Satellite Corporation (Indosat) Tbk dan seberapa besar tingkat loyalitas konsumen
setelah menggunakan jasa layanan Provider Indosat. 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 pengguna dan yang pernah menggunakan jasa layanan Provider
Indosat. 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 kepercayaan
dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen. Penilaian statistik dilakukan dengan
menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan
komputer program SPSS 16.  Dari hasil penelitian menunjukan bahwa keenam dimensi yaitu
integritas, kebaikan, kompetensi, kepastian, kualitas informasi dan kualitas sistem hanya
tiga dimensi berpengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas, yaitu kebaikan,
kompetensi dan kualitas sistem. Sedangkan yang lainnya yaitu integritas, kepastian dan
kualitas informasi. Sedangkan dimensi yang paling berpengaruh adalah kompetensi.
Kata kunci : Kepercayaan, Kepuasan dan Loyalitas Konsumen.

04311355 * FERRY FERDIAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI
KASUS OWN KAFE YOGYAKARTA) , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan
Konsumen di Own Kafe Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Own Kafe Yogyakarta. Penulis
melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa terhadap
kepuasan konsumen di Own Kafe Yogyakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda dan dengan
menggunakan 5 dimensi pengukuran variable dianataranya : Reliability (keandalan),
Responsiveness (tanggapan) Assurance (Jaminan), Empaty (empati), Tangible (berwujud).
 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 konsumen yang datang mengunjungi Own Kafe. Sample yang
digunakan sebanyak 96 responden dengan metode convenience sampling. Metode
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pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang digunakan
untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dimensi – dimensi  kualitas jasa terhadap
kepuasan konsumen. Penilaian statistik dilakukan dengan menggunakan instrument
kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 16.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kelima dimensi yaitu realibility, responsiveness,
assurance, empaty, dan  tangible berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan
konsumen own kafe yogyakarta. Sedangkan dimensi yang paling berpengaruh adalah
realibility.
Kata kunci : Kualitas jasa dan Kepuasan konsumen.

04311458 * EKO APRIYANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA
KOPERASI USAHA MARTURIA "KOPERASI KUSUMA" YOGYAKARTA , Dosen :
MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan perlu didorong
pengembanganya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Persaingan yang terjadi
di antara perusahaan-perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas yang
tentunya sesuai dengan keinginan para konsumen pada saat ini semakin meningkat tidak
hanya pada perusahaan-perusahaan besar tetapi juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan
kecil dan menengah. Kualitas barang atau jasa semata-mata ditentukan oleh konsumen,
sehingga kepuasan konsumen hanya dapat dicapai dengan memberikan kualitas yang baik.
Lima faktor penentu tingkat kepuasan adalah keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) dan berwujud (tangible).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel keandalan (reliability), daya
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti langsung
(tangible) terhadap kepuasan pelanggan Koperasi Serba Usaha Marturia “Koperasi Kusuma”.
Populasi penelitian ini adalah Koperasi Kusuma. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penilitian ini adalah popusive random sampling, sehingga diperoleh sebanyak 50
responden. Uji kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas,
sedangkan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel reliability, responsiveness,
assurance, emphaty dan tangible berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Secara parsial variabel reliability, responsiveness, assurance dan tangible
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan emphaty tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Koperasi Kusuma. Variabel
responsiveness merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan
pelanggan Koperasi Kusuma.
Kata Kunci : Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangible, Kepuasan
Pelanggan.

04311325 * BAYU REZA KUSUMAWARDHANA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
PADA PERUSAHAAN CV. KUSUMAWARDHANA BOYOLALI , Dosen : MURWANTO
SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Perusahaan saat ini 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.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor fisik, kehandalan,
daya tanggap, jaminan dan empati dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
perusahaan CV. KUSUMAWARDHANA. Selanjutnya untuk mengetahui faktor mana yang
mempunyai pengaruh paling bermakna terhadap kepuasan di CV. KUSUMAWARDHANA.
Hasil Penelitian ini adalah membuktikan, secara simultan dan parsial kelima variabel
kepuasan konsumen yaitu fakor fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati
berpengaruh secara positif dan signifikan tehadap kepuasan konsumen. Dengan demikian
adanya pengaruh ini, makin baik kualitas pelayanan yang telah diterapkan pada Perushaan
CV. KUSUMAWARDANA ini mampu memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan
kepuasan konsumen makin menurun, hal ini juga berdampak pada menurunnya tingkat
kepuasan
konsumen pada perusahaan CV. KUSUMAWARDHANA.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kehandalan mempunyai pengaruh
dominnan 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.

07311140 * SRI ARIATI WAHYUNI
ANALISIS PENGARUH POSITIF ATRIBUT PRODUK CITRA WHITE LOTION TERHADAP
SIKAP KONSUMEN , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh sikap terhadap atribut
produk Citra White Lotion diantaranya atribut merek yang terkenal dan terpercaya, harga
beli yang terjangkau, kemasan yang menarik, aroma yang wangi untuk kulit, kelembutan
pada kulit, membuat kulit putih dan prestise untuk konsumen terhadap sikap konsumen
Citra White Lotion. Selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh yang dominan terhadap sikap
konsumen. Sikap dilihat dari variabel keyakinan terhadap prilaku dan evaluasi konsumen,
tiap-tiap variabel sikap keyakinan tersebut terdiri dari 7 atribut.
Penelitian ini menggunakan teori model multiatribut attitude Fishbein, dalam metode analisis
data, penulis menggunakan analisis Fishbein, agar penulis dapat mengetahui pengaruh
atribut merek yang terkenal dan terpercaya, harga beli yang terjangkau, kemasan yang
menarik, aroma yang wangi untuk kulit, kelembutan pada kulit, membuat kulit putih dan
prestise untuk konsumen terhadap sikap konsumen Citra White Lotion, 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 pernah
menggunakan produk citra white lotion. Hasil penelitian dengan analisis regresi baik uji F
maupun uji t menunjukkan ada pengaruh positif atribut merek yang terkenal dan
terpercaya,harga beli yang terjangkau, kemasan yang menarik, aroma yang wangi untuk
kulit, kelembutan pada kulit, membuat kulit putih dan prestise untuk konsumen terhadap
sikap konsumen Citra White Lotion. Atribut yang memiliki pengaruh dominan terhadap sikap
konsumen Citra White Lotion adalah atribut aroma wangi.
Key word : sikap, atribut produk Citra White Lotion

03311039 * RIYADI PRASETYO
ANALISIS PENGARUH SIKAP & NORMA SUBYEKTIF KONSUMEN THD MINAT BELI
KONSUMEN  STUDI MINAT BELI KONSUMEN SABUN DETERJEN RINSO DI DS
LEMPONGSARI, YOGYA) , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul ”Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif
Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen Setelah Melihat Iklan di Televisi (Studi Minat Beli
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Konsumen Sabun Deterjen Rinso di Desa Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh positif sikap dan norma
subyektif konsumen terhadap minat beli Sabun Deterjen Rinso. Selain itu juga ingin
menjelaskan variabel yang dominan mempengaruhi minat beli konsumen Sabun Deterjen
Rinso. Adapun variabel penelitiannya adalah sikap dan norma subyektif sebagai variabel
bebas atas minat beli konsumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer, yaitu data asli yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan
alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber
informasi yang dicari. Populasi penelitian adalah masyarakat Lempongsari Sariharjo Ngaglik
Sleman Yogyakarta yang telah melihat iklan Sabun Deterjen Rinso di televisi. Dalam
pengambilan sampelnya, penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling, yaitu
setiap orang yang berada di wilayah Lempongsari Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta dan
telah melihat iklan Sabun Deterjen Rinso di televisi memiliki kesempatan yang sama untuk
dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik
pengumpulan data adalah dengan kuesioner dalam bentuk angket. Metode analisis data
menggunakan analisis Reasoned Action Model, Regresi Berganda, analisis Koefisien
Determinasi Linear (R Square) dan analisis Koefisien Determinasi Parsial (r2). Pengujian
hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf Sig 5%. Untuk mengukur validitas dan
reliabilitas menggunakan rumus Product Moment dan Croncbach Alpha dengan alat ukur
kuesioner. Selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat bantu program
komputer, yaitu SPSS 13. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan
model analisis Fishbein, sikap konsumen terhadap atribut Sabun Deterjen Rinso positif
dengan skor 9,41. Norma subyektif konsumen terhadap atribut Sabun Deterjen Rinso
negatif dengan skor 7,60. Dan minat beli konsumen terhadap Sabun Deterjen Rinso
termasuk dalam kriteria positif. Analisis Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa, sikap
dan norma subyektif konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli
Sabun Deterjen Rinso, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Selanjutnya
variabel yang dominan mempengaruhi minat beli Sabun Deterjen Rinso adalah variabel
sikap konsumen dengan pengaruh sebesar 25,1%. Kata kunci: Sikap, Norma Subyektif, dan
Minat Beli

05311223 * AHMAD ANDREYNO
ANALISIS PERBEDAAN ASOSIASI MEREK MINUMAN BERSODA MEREK FANTA, PEPSI
BLUE DAN TEBS DI KABUPATEN SLEMAN , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ingatan
mengenai sebuah merek. Asosiasi merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan
dan para pelanggan, membentuk brand images dan positif, sering menjadi pijakan
konsumen dalam pengambilan keputusan suatu merek. Manfaat asosiasi untuk perusahaan
dapat memberikan informasi dan masukkan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan
dan acuan dalam mengembangkan strategi bahan pertimbangan dan acuan dalam
mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, sedangkan manfaat untuk peneliti
dapat memberikan kesempatan yang sangat besar untuk melihat, membandingkan,
menerapkan ilmu dan teori yang pernah di pelajari dalam praktek khusunya di bidang
pemsaran dengan pokok permasalahan asosiasi merek. Dengan menggunakan 166
responden untuk masing-masing merek minuman bersoda merek fanta, pepsi blue dan tebs
yang ada di kota yogyakarta, peneliti mencoba mengidentifikasi atribut yang bisa di jadikan
asosiasi pada masing-masing merek minuman bersoda dan menentukan ada tidaknya
perbedaan asosiasi merek berdasarkan karakteristik konsumen. Sampel yang digunakan
adalah konsumen yang pernah membeli atau mengkonsumsi produk minuman bersoda
merek fanta, pepsi blue dan tebs yang adadi kota yogyakarta dengan teknik convenience
sampling yakni peneliti bebas memilih siapa saja konsumen minuman bersoda merek
tersebut diatas yang mudah di temui ketika melakukan aktifitas santai, istirahat dan makan
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siang. Data diambil dengan menggunakan angket, angket pertama disebarkan dengan
tujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang melekat pada suatu merek minuman bersoda.
Selanjutnya angket kedua disebarkan pada masing-masing responden minuman bersoda
sejumlah 166 responden. Penelitian menggunakan metode chocran dan chi square dengan
SPSS versi 15,0.
Hasil pengujian Chocran untuk merek Fanta sampai pada kesimpulan Ho di terima atau
p>0,01. Hasil pengujian Cochran pada merek Fanta ini menghasilkan 13 atribut sebagai
berikut : Fanta adalah minuman mengembalikan stamina, Fanta adalah minuman
menyegarkan tubuh, Fanta adalah minuman menghilangkan dahaga, Fanta adalah minuman
dengan komposisi warna kemasan yang menarik, Fanta adalah minuman dengan ukuran
kemasan yang bervariasi , Fanta adalah merek minuman terkenal, Fanta adalah minuman
dengan iklan di TV yang menarik sedangkan hasil pengujian Chocran untuk merek Pepsi
Blue sampai pada kesimpulan Ho di terima atau p>0,01. Hasil pengujian Cochran pada
merek Pepsi Blue ini menghasilkan 8 atribut sebagai berikut : Pepsi Blue adalah minuman
dengan bentuk kemasan yang menarik, Pepsi Blue adalah minuman dengan komposisi
warna kemasan yang menarik, Pepsi Blue adalah minuman dengan rasa yang nikmat, Pepsi
Blue adalah merek minuman terkenal, Pepsi Blue adalah minuman dengan iklan di TV yang
menarik, Bebas Pemanis Buatan, Bebas pengawet, Bebas pewarna sedangkan untuk merek
Tebs sampai pada kesimpulan Ho di terima atau p>0,01. Hasil pengujian Cochran pada
merek Tebs ini menghasilkan 11 atribut sebagai berikut : Tebs adalah minuman
mengembalikan stamina, Tebs adalah minuman menyegarkan tubuh, Tebs adalah minuman
menghilangkan dahaga, Tebs adalah minuman dengan harga terjangkau, Tebs adalah
minuman yang teruji klinis, Tebs adalah minuman dengan ukuran kemasan yang bervariasi,
Bebas Pemanis Buatan, Bersoda rendah, Halal, Saya membutuhkannya, Tidak ada efek
samping. Berdasarkan analisis Chi Kuadrat diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan
secara signifikan antara karakteristik responden terhadap atribut asosiasi merek pada
minuman bersoda merek Fanta, Pepsi Blue, dan Tebs, baik berdasarkan jenis kelamin, usia
maupun pekerjaan. Ini dapat dilihat dari hasil chi-square yang kesemuanya menunjukkan
tingkat signifikansi yagn lebih besar daripada 0,001.

04311187 * GATRA KUSUMA
ANALISIS PERSEPSI PARA PENGGUNA INTERNET TENTANG IKLAN YANG DI
TAYANGKAN MELALUI MEDIA INTERNET , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  Nilai-Nilai  Periklanan  Di  Internet  Menurut  Persepsi
Penggunanya. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap
nilai-nilai  periklanan  di  internet  dan  pengaruh  faktor-faktor informatif,  menghibur  dan
mengganggu  terhadap  nilai-nilai  periklanan.
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  pengguna  internet    yang  dalam penggunaanya tidak
kurang dari 2  jam dalam satu minggu, berusia 17 tahun keatas  dan  berdomisili  atau
bertempat  tinggal  di  Yogyakarta.  Sample  yang digunakan sebanyak 112 responden
dengan metode sampel tidak acak ( non-random sampling). Metode  pengolahan  dan
analisis  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda  yang  digunakan  untuk menguji
hipotesis mengenai pengaruh  dimensi-dimensi  kepercayaan  dan  kepuasan  terhadap
loyalitas konsumen.  Penilaian  statistik  dilakukan  dengan  menggunakan  instrument
kuisioner,  selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan  bantuan  komputer program SPSS
16.  Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  ketiga  dimensi  yaitu informativeness,
entertainment dan irritation hanya satu dimensi berpengaruh positif  yang  signifikan
terhadap  nilai  periklanan  di  internet,  yaitu  dimensi entertainment.
Kata kunci : Periklanan, Komunikasi periklanan dan Persepsi konsumen
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04311128 * MUHAMMAD
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK  "BATIK MANIS" DI
SURAKARTA , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Tingkat  kepuasan Konsumen  Terhadap
Produk  Batik  Manis  di  Surakarta”.  Yang  bertujan  untuk  mengetahui  seberapa besar
tingkat  kepuasan  terhadap  Batik  Manis,  dan  untuk  mengetahiu  dimensi apakah yang
paling tinggi dalam membentuk kepuasan konsumen. Jenis penelitian ini adalah survey yang
dilakukan pada perusahaan batik, yaitu Batik Manis yang beralamat di Jl. Metrodranan
No.11a , Kelurahan pasar kliwon , Kecamatan pasar kliwon, Surakarta, Jawa Tengah 57117.
E-mail : anis_aljufrie@yahoo.com.
Populasi yang digunkan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Batik Manis di
Surakara 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 analisis kesesuaian kepuasan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen
belum merasa puas terhadap faktor penggerak yang diberikan oleh  Batik MANIS di
Surakarta. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar tingkat kesesuaian antara kinerja
dan harapan di bawah angka 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada Batik MANIS di
Surakarta belum mampu memenuhi harapan konsumen (dibawah angka 100%). Begitu juga
dengan kepuasan pada setiap variabel yang masih dibawah tingkat harapan konsumen
dimana pada dimensi produk dengan rata-rata kesesuaian 86,7%, dimensi harga rata-rata
kesesuaian 85,5%, faktor emisional dengan rata-rata kesesuaian 92,7%, faktor kemudahan
rata-rata kesesuaian sebesar 62,1% dan dimensi kualitas pekayanan dengan rata-rata
kesesuaian sebesar 78,7%.

06311326 * LIVI AGUNG EKA S.
ANALSIS PERBEDAAN PEMILIHAN ATRIBUT PRODUK YANG MEMOTIVASI KONSUMEN
DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN LAPTOP/ NOTEBOOK DI KALANGAN MAHASISWA
FE UII YOGYAKARTA , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Pemilihan Atribut Produk yang
Memotivasi Konsumen dalam Melakukan Pembelian Laptop/Notebook Dikalangan Mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui
adakah perbedaan didalam pemilihan Penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Pemilihan
Atribut Produk yang memotivasi Konsumen dalam Melakukan Pembelian Laptop/Notebook
Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bertujuan
untuk mengetahui adakah perbedaan didalam pemilihan atribut produk yang memotivasi
konsumen untuk melakukan pembelian produk laptop / notebook berdasarkan karakteristik
konsumen. Populasi dari penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana
Strata-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, sedangkan sampel dari
penelitian adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, yang memiliki atau telah mempunyai pengalaman
dalam melakukan pembelian laptop/notebook. Metode pengambilan sampel menggunakan
metode convenience Sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari
responden. Subjek penelitian yang digunakan sejumlah 102 orang mahasiswa aktif Fakultas
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Ekonomi. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner/angket model
tertutup yang telah disediakan jawabannya dan metode jawaban menggunakan skala Likert
dengan lima tingkat kemungkinan jawaban.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah
atribut produk yang terdiri dari variabel fasilitas pendukung, variabel popularitas merk,
variabel citra merk, variabel harga, variabel desain produk, variabel kualitas produk,
variabel spesifikasi teknis, layanan purna jual dan variabel motivasi. Hipotesis yang
dikemukakan : ada perbedaan didalam pemilihan atribut produk yang memotivasi konsumen
untuk melakukan pembelian produk laptop/notebook berdasarkan karakteristik konsumen.
Perhitungan dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis yang digunakan untuk
mengetahui perbedaan pemilihan atribut produk yang memotivasi konsumen dalam
melakukan pembelian Laptop/notebook berdasarkan karakteristik responden.
Dari hasil analisa diketahui, berdasarkan karakteristik umur responden yang diklasifikasikan
menjadi kategori 17-<24 tahun dan 24-30 tahun diketahui bahwa dari kedelapan atribut
produk yang diteliti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai keseluruhan
statistik hitung lebih kecil dari statistik tabeldengan keseluruhan nilai asymp. Sig. diatas
0,05 berarti Ho diterima, sedangkan berdasarkan karakteristik jenis kelamin diketahui tidak
terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemilihan atribut produk yang memotivasi
konsumen dalam melakukan pembelian dimana keseluruhan statistik hitung lebih kecil dari
statistik tabel dan keseluruhan nilai asymp. Sig. diatas 0,05, berarti Ho diterima. Hasil yang
dikemukakan didalam penelitian adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam
pemilihan atribut produk yang memotivasi konsumen dalam melakukan pembelian laptop di
kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Keynote : Atribut produk, Motivasi Konsumen

04311158 * RIYADI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA DI SLEMAN
YOGYAKARTA DALAM MEMBELI SABUN MANDI LIFEBUOY , Dosen : MURWANTO
SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh
terhadap keputusan  mahasiswa di Yogyakarta dalam membeli sabun mandi lifebuoy.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) variabel yaitu variabel Harga (X), dan
Aroma (X51), Daya Bersih (X2), Label (X3), Kemasan (X), dan variabel Keputusan
Pembelian (Y). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 96 responden yaitu mahasiswa di
Yogyakarta yang membeli sabun lifebuoy. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
akan dilakukan analisis Deskriptif dan analisis Statistika.
Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai berikut: Hasil
pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel Harga
(X) sebesar 0,242, Label (X31) sebesar 0,184, Daya Bersih (X) sebesar 0,059, Kemasan
(X42) sebesar 0,205 dengan nilai konstanta sebesar 0,761. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dari variable harga, daya bersih, kemasan
dan aroma terhadap keputusan membeli Sabun Mandi Lifebuoy. Dari pengujian regresi
dapat diketahui bahwa variabel independen yang paling berpengaruh terhadap keputusan
membeli Sabun Mandi Lifebuoy adalah variabel Daya Bersih (X2) sebesar 0,219 dan Aroma
(X) dengan signifikasi 0.011, sedangkan variabel yang lain yang berpengaruh terhadap
keputusan membeli Sabun Mandi Lifebuoy adalah secara berurutan variabel Aroma (X)
dengan signifikasi 0.002,dan variabel Harga (X1) dengan signifikasi 0.012, variabel kemasan
(X) tidak signifikasi 0,377.Hasil pengujian secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai
signifikasi untuk variabel Daya Bersih (X455) 0.016,sedangkan variabel Label (X) adalah
0.002, variabel Harga (X1) adalah 0.011, variabel Aroma (X52) 0.016, sedangkan variabel
Label (X3) adalah 0.012 dan variabel Kemasan (X) tidak signifikasi 0.377. Sehingga tidak
semua variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan Berdasarkan hasil uji



92 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

serentak atau uji F, nilai F-tabel dengan Probabilitas sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen Harga (X) memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan membeli Sabun Mandi Lifebuoy,sedangkan
variabel Label (X1), Daya Bersih (X2), Kemasan (X34) dan Aroma (X) tidak memberikan
pengaruh yang kuat terhadap keputusan konsumen dalam membeli sabun mandi Lifebuoy.

04311435 * M.IRVAN PERDANA
PENGARUH BRAND FAMILIARITY DAN SIKAP SKEPTIS PADA INFORMASI HARGA
DALAM IKLAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN (PRODUK SHAMPOO LIFEBOUY DI
YOGYAKARTA) , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Iklan shampoo yang sering muncul di TV dikemas sedemikian menariknya
agar konsumen yang melihat iklan tertarik. Semakin banyak dan lengkap informasi produk
serta familiarnya produk yang diiklankan dilakukan perusahaan untuk dapat semakin
menimbulkan minat dalam diri konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Brand familiarity dan sikap skeptis
konsumen pada informasi harga produk dalam iklan berpengaruh secara serentak dan
parsial terhadap minat beli konsumen pada produk shampoo lifebuoy di Yogyakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Depok. Teknik
sampling dengan menggunakan sample nonprobability sehingga sampel dalam penelitian ini
adalah masyarakat yang tinggal disekitar daerah  Kecamatan Depok Sleman yang berjumlah
100 orang. Metode pengambilan data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan analisis deskriptif,regresi dan uji t.
Kata kunci: Brand familiarity, sikap skeptis, Minat.

01311564 * ADI BAWONO
PENGARUH IKLAN DENGAN UNSUR HUMOR DI TELEVISI TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN (STUDI KASUS TERHADAP IKLAN ROKOK "LA LIGHT" DI FEUII) , Dosen
: MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Periklanan televisi yang makin marak membuat para produsen harus berpikir
keras untuk membuat suatu iklan yang efektif dan efisien, artinya suatu iklan harus mampu
menarik perhatian target audience dan target audience harus mampu memahami dan
mengerti pesan iklan yang disampaikan sehingga target audience mendapatkan sesuatu dari
iklan tersebut. Tidak hanya itu diantara maraknya iklan di televisi produsen juga harus
dituntut untuk beriklan dengan biaya yang lebih murah tetapi tetap efektif. Maraknya iklan
dengan unsur di televisi sekarang ini dikarenakan format iklan dengan unsur humor memiliki
keampuhan untuk menarik dan mengikat perhatian khalayak ramai. Selain itu kelebihan
yang ada dalam iklan dengan unsur humor adalah semua orang di dunia suka akan humor
dan mereka memiliki subkultur humor, sehingga bisa menjadi salah satu pendekatan yang
potensial.
Penelitian ini akan mengukur sejauh mana iklan dengan unsur humor pada iklan rokok L.A
Lights “Versi Ringgo” mempengaruhi minat beli konsumen. Menurut (Kotler, 2000; 29) iklan
lucu (humor appeal), yaitu penggunaan humor sebagai daya tarik emosional. Alasan
penggunaan humor adalah membuat penerimaan pesan memperoleh mood yang positif.
Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh iklan dengan unsur humor pada iklan
rokok L.A Lights “versi Ringgo” terhadap minat beli konsumen ini adalah pemeran iklan,
kemampuan dialog dan kemampuan akting. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data primer dan menggunakan teknik convenience sample dengan jumlah 100 responden.
Semua data primer dianalisis dengan menggunakan analisa regresi berganda untuk
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mengetahui pengaruh iklan dengan unsur humor pada iklan rokok L.A Lights “Versi Ringgo”
terhadap minat beli konsumen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa variabel kemampuan
dialog merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen, dan
variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi minat beli adalah variabel
pemeran iklan dan kemampuan akting.

05311183 * FERRY SETYAWAN
PENGARUH IKLAN DENGAN UNSUR HUMOR DI TELEVISI TERHADAP PERILAKU
MEMBELI KONSUMEN (STUDI KASUS TERHADAP IKLAN KARTU SELULER
IM3"GROOVE TIME"DI FE UII) , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Periklanan televisi yang makin marak membuat para produsen harus berpikir
keras untuk membuat suatu iklan yang efektif dan efisien, artinya suatu iklan harus mampu
menarik perhatian target audience dan target audience harus mampu memahami dan
mengerti pesan iklan yang disampaikan sehingga target audience mendapatkan sesuatu dari
iklan tersebut. Tidak hanya itu diantara maraknya iklan di televisi produsen juga harus
dituntut untuk beriklan dengan biaya yang lebih murah tetapi tetap efektif. Maraknya iklan
dengan unsur di televisi sekarang ini dikarenakan format iklan dengan unsur humor memiliki
keampuhan untuk menarik dan mengikat perhatian khalayak ramai. Selain itu kelebihan
yang ada dalam iklan dengan unsur humor adalah semua orang di dunia suka akan humor
dan mereka memiliki subkultur humor, sehingga bisa menjadi salah satu pendekatan yang
potensial.
Penelitian ini akan mengukur sejauh mana iklan dengan unsur humor pada iklan kartu
seluler IM3 mempengaruhi perilaku membeli konsumen. Menurut (Kotler, 2000; 29) iklan
lucu (humor appeal), yaitu penggunaan humor sebagai daya tarik emosional. Alasan
penggunaan humor adalah membuat penerimaan pesan memperoleh mood yang positif.
Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh iklan dengan unsur humor pada iklan
kartu seluler IM3 terhadap perilaku membeli konsumen ini adalah pemeran iklan,
kemampuan dialog dan kemampuan akting. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data primer dan menggunakan teknik convenience sample dengan jumlah 96 responden.
Semua data primer dianalisis dengan menggunakan analisa regresi berganda untuk
mengetahui pengaruh iklan dengan unsur humor pada iklan kartu seluler IM3 terhadap
perilaku membeli konsumen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dari hasil
penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa variabel kemampuan akting
merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Dengan
demikian, hipotesis kedua yang berbunyi variable kemampuan dialog pada iklan dengan
unsure humor pada iklan kartu seluler IM3 adalah yang paling dominant mempengaruhi
perilaku membeli konsumen tidak terbukti.
Kata kunci : Pengaruh, Iklan Humor di Televisi, Perilaku Membeli Konsumen.

03311443 * TAUFIK ARIANTO
PENGARUH IKLAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK SABUN
MANDI DETTOL , Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Penelitian dengan judul Pengaruh Iklan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada
Produk Sabun Mandi Dettol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pesan
iklan, naskah iklan, desain iklan dan model iklan terhadap minat beli konsumen. Selain itu
penelitian ini juga ingin mengetahui variabel iklan yang paling dominan diantara variabel
yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen.
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Populasi penelitian ini adalah sebagian masyarakat di wilayah Condong Catur dengan sampel
yang digunakan sebanyak 96 responden.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh
variabel iklan, analisis koefisien determinasi berganda untuk mengetahui besarnya
hubungan variabel  bebas dengan variabel terikat, analisis koefisien determinasi parsial
untuk mengetahui keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial.
Untuk uji hipotesis digunakan uji secara serentak atau uji f dan uji parsial atau uji t.
Hasil penelitian berdasakan analisis-analisis diatas menunjukkan bahwa variabel iklan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen dan variabel yang paling
dominan mempengaruhi minat beli konsumen adalah sumber pesan.
Keyword : iklan, pesan iklan, naskah iklan, desain iklan, dan model iklan.

03311095 * DIMAS JULIANNUR FAJAR
PENGARUH ORIENTASI PASAR, GEJOLAK PASAR, DAN INTENSITAS PERSAINGAN
TERHADAP KINERJA PEMASARAN PADA INDUSTRI KONVEKSI DI YOGYAKARTA ,
Dosen : MURWANTO SIGIT, DRS., MBA
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “ Pengaruh Orientasi Pasar, Gejolak Pasar, Dan
Intensitas Persaingan Terhadap Kinerja Pemasaran pada Industri Konveksi di Yogyakarta”.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kausal antara orientasi pasar terhadap
kinerja pemasaran serta menguji pengaruh gejolak pasar dan intensitas persaingan sebagai
variabel pemoderasi terhadap hubungan antara orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran
pada industri konveksi di Yogyakarta.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak kelompok dengan kuota (cluster
random sampling). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, teknik pengumpulan
datanya adalah dengan kuesioner. Populasi yang digunakan adalah pelaku usaha konveksi di
Yogyakarta sebanyak 100 responden. Variabel penelitiannya Orientasi Pasar (variabel
bebas), Gejolak Pasar (variabel moderating 1), Intensitas Persaingan / Lingkungan (variabel
moderating 2), dan Kinerja Pemasaran (variabel terikat).
Data diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Pearsont ProducMoment, dan untuk
menguji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan Crobachis Alpha. Teknik Analisis data
yang digunakan adalah Moderating Structural Equation Model (SEM). Pengujian hipotesis
menggunakan uji Fit Model Struktural dan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 1 %.Peneliti
menggunakan alat bantu SPSS For Windows 13.0 dan AMOS 16.0. Pengujian terhadap
semua hipotesis riset ini dilakukan dengan path analysis.
Hasil analisis mengindikasikan bahwa orientasi pasar memberikan hasil yang positif terhadap
kinerja pemasaran. Tetapi gejolak pasar dan intensitas persaingan tidak signifikan terhadap
pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran pada industri konveksi di Yogyakarta.
Kata kunci : Orientasi Pasar, Gejolak Pasar, Intensitas Persaingan dan Kinerja Pemasaran.

05311421 * REZA AKBAR
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG DI BANK
MANDIRI(STUDI KASUS MAHASISWA DI FE UII) , Dosen : MURWANTO SIGIT,
DRS., MBA
Abstraksi : Suatu perusahaan  bank  dalam  melaksanakan  kegiatannya  sangat
dipengaruhi oleh  jumlah  nasabah  yang  menabung.Untuk  itu  harus  diusahakan suatu
cara  yang  tepat  untuk  mempengaruhi  jumlah  nasabah,agar  dapat meningkatkan jumlah
nasabah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  dapat mengetahui  faktor-faktor  yang
menentukan  minat  mahasiswa  sebagai  konsumen/nasabah  dalam  menabung  di
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TABUNGAN MANDIRI.  Sehingga  perusahaan  dalam hal  ini pihak  bank akan mengetahui
sejauh mana mereka telah memberikan pelayanan terhadap nasabah.
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  Ada  lima variabel  yang
mempunyai  pengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  minat menabung  di Bank
Mandiri. Kelima  variabel  tersebut  adalah Kelompok  acuan (X2), Keluarga  (X4),
Kepribadian/gaya hidup  (X5), Motivasi  (X6), dan  Persepsi (X7). Hal  ini ditunjukkan dari
hasil uji  t yang memberikan hasil bahwa kelima variabel  ini  mempunyai  tingkat
signifikansi  t  yang  lebih  kecil  daripada  0,05.
Namun  demikian,  hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  ketujuh  variabel  yang dimasukkan
dalam  model  regresi  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh signifikan terhadap
minat menabung di Bank Mandiri.     Variabel  Motivasi  mempunyai  pengaruh  yang  paling
dominan dibandingkan variabel bebas lainnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil koefisien regresi
standar  untuk  variabel  motivasi  sebesar  0,228  yang  merupakan koefisisen regresi
standar paling besar dibandingkan variabel bebas lainnya
Keyword; variabel yang signifikan,variabel yang dominan

02311262 * WINDI TRISTYONO
ANALISIS KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN DI BANK BNI SYARIAH
, Dosen : NUR SYA'BANI P., DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pelanggan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Godean.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan pada perbankan
islam(syariah)yang terdiri dari dimensi compliance, assurance, reliability, tangibles,
empathy, responsiveness serta tingkat kepuasan pelanggan.Variabel-variabel diatas
digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat penilaian konsumen terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan.
Penelitian ini dilakukkan dengan menyebar kuesioner kepada 100 konsumen di Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Pembantu Godean, yang terletak di jalan Godean No. 12
Yogyakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil peneitian tentang kesesuaian antara
tingkat kepentingan nasabah dan kinerja Bank BNI Syariah Cabang Godean menunjukkan
bahwa Tingkat Kepentingan >Tingkat Penilaian atau dapat dikatakan bahwa Expected
Service > Perceive Service .Hal ini berarti bahwa pelanggan belum merasa puas terhadap
pelayanan yang diberikan di Bank BNI Syariah.Adapun faktor-faktor yang sudah
memberikan kepuasan kepada konsumen meliputi Faktor ketentuan pembagian keuntungan
investasi , faktor akses informasi rekening,faktor pengalaman dan pengetahuan yang luas
yang dimiliki tim manajemen.
Faktor pelayanan atau waktu pelayanan yang cepat dan menyenangkan,Faktor produk dan
layanan yang luas,Faktor jaminan keamanan dalam bertransaksi.Faktor transaksi yang cepat
dan efisien. Faktor informasi data kekayaan dan modal yang dimiliki bank,Faktor jaminan
mengenai kerahasiaan data nasabah,Faktor manajemen yang meyakinkan.Faktor kesiapan
karyawan untuk membantu nasabah ,Faktor cara karyawan yang selalu Islami dalam
melayani nasabahnya ,Faktor layanan yang cepat dan efisien ,Faktor pinjaman dengan
jangka waktu pelunasan yang menguntungkan.
Kata kunci: Compliance, Assurance, Reliability, Tangibles, Empathy, Responsiveness,
kepuasan pelangggan,importance performance analysis,tingkat kepentingan (expected
service)dan tingkat penilaian (perceive service)

02311251 * EKA LANANG P
APLIKASI KONSEP QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT DI RUMAH SAKIT UMUM KRT
SETJONEGORO WONOSOBO , Dosen : NUR SYA'BANI P., DRS., M.SI.
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Abstraksi : Salah satu faktor utama yang menentukan pemilihan produk bagi pelanggan
adalah kualitas. Tujuan organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang
dapat memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila kualitas produk
yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Sejauh perusahaan masih bisa terus berusaha
memperbaiki kinerjanya, sejauh itu pula perusahaan dapat tetap bertahan dalam ketatnya
kompetisi global.
Peningkatan persaingan industri jasa kesehatan semakin kompleks baik berupa jasa
poliklinik, puskesmas, R.S khusus ibu dan anak, R.S khusus bedah dan lainya akan
membutuhkan pengembangan pengelolaan kesehatan, perencanaan dan persiapan yang
terpadu untuk kesuksesan jasa pelayanan rumah sakitnya. Untuk mengetahui suatu
produk/jasa sudah memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen maka diadakan riset untuk
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, standar kepuasan yang diinginkan dan membangun
jembatan komunikasi antar pelanggan, konsep ini dikenal dengan konsep Quality Function
Deployment (QFD).
Dalam hal ini penulis mencoba meneliti dengan menggunakan metode House of Quality
mengenai apakah pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit sudah sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh konsumen atau tercipta kepuasan konsumen. Alat analisis yang
digunakan adalah alat analisis deskriptif yang sebelumnya diadakan kuisioner kepada
konsumen atau pasien dan karyawan Rumah Sakit. Kemudian dibuat bagan House of
Quality, setelah itu dijelaskan mengenai hubungan antara bagan yang satu dengan yang lain
sehingga akan diketahui mengenai apakah pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit
sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen ataupun sebaliknya.
Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan behwa terdapat beberapa kesesuaian dan
beberapa kesulitan yang mana kesulitan perlu diperbaiki agar pelayanan yang diberikan oleh
pihak Rumah Sakit bisa sesuai dengan yang diharapkan konsumen sehingga kepuasan
konsumen dalam hal ini pasien dapat tercapai.
Keyword : Dimensi Kualitas, Quality Function Deployment, House of Quality, Kepuasan
Konsumen

05311101 * RARI INAN ACHDA
PENGUKURAN KENDALA- KENDALA POTENSIAL IMPLEMENTASI TQM PADA
BEBERAPA PUSKESMAS DI KABUPATEN SLEMAN , Dosen : NUR SYA'BANI P., DRS.,
M.SI.
Abstraksi : -

05311366 * ADITYA HENDI K
PENGUKURAN KENDALA-KENDALA POTENSIAL IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN
MUTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN
SLEMAN , Dosen : NUR SYA'BANI P., DRS., M.SI.
Abstraksi : Saat ini persaingan global antar perusahaan begitu ketat dan banyak cara
atau metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai
keberhasilan perlu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi organisasi. Visi dan misi
digunakan agar organisasi mempunyai target dalam menentukan arah dan tujuan dalam
jangka waktu tertentu. Sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan
pelayanan berkualitas kepada konsumen.
Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas di kabupaten Sleman, karena dengan dikeluarkan
UU tentang Otonomi daerah seluruh Puskesmas dirasa perlu membenahi kinerjanya dalam
melakukan pelayanan pada masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian
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sasaran maka perlu adanya suatu sistem yang terukur dan terorganisasi yang diterapkan
pada Puskesmas. Sistem tersebut adalah Total Quality Management (TQM) atau Sistem
Manajemen Mutu yang telah dilakukan pada banyak perusahaan. Tetapi banyak juga
perusahaan yang mengalami kegagalan dalam implementasi TQM. Oleh karena itu, penulis
akan mengungkapkan kendala-kedala potensial implementasi TQM pada Puskesmas.
Metode penelitian yang digunakan adalah mengambil sampel dari seluruh Puskesmas yang
ada di kabupaten Sleman. Dilakukan dengan penyebaran kuisioner yang diisi oleh pegawai
dan karyawan Puskesmas. Pemecahan dalam masalah ini menggunakan analisis deskriptif
dilakukan berupa perhitungan mean setiap item dan setiap faktor. Hasil perhitungan
dikonfirmasikan dengan interval penilaian.
Ditemukan ada beberapa faktor pekerja dan budaya, faktor infrastruktur, faktor
organisasional, faktor manajerial yang menjadi landasan dalam penerapan TQM. Kendala
dalam faktor-faktor tersebut harus dihilangkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
Puskesmas yang mengacu pada penerapan TQM. Hasil penelitian ini adalah tidak ditemukan
kendala yang berarti dalam penerapan TQM. Walaupun tidak ada kendala disarankan
menjaga konsistensi dan kontinuitas manajemen kualitas pelayanan dan manajemen harus
selalu melakukan tinjauan implementasi kendala-kendala dalam penerapan TQM, secara
rutin dan berkesinambungan.

05311272 * ARDIAN DWI PRAYOGA
PENGUKURAN KENDALA-KENDALA POTENSIAL PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN
SLEMAN , Dosen : NUR SYA'BANI P., DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini akan dilakukan pada seluruh Puskesmas yang berada dibawah
naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Menurut data yang diperoleh dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Sleman, jumlah Puskesmas di Kabupaten Sleman sebanyak 24
Puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan.
Diantara 24 Puskesmas tersebut semuanya telah mengimplementasikan sistem manajemen
mutu, bahkan sebanyak 3 Puskesmas telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 yaitu
Puskesmas Godean II, Puskesmas Minggir dan Puskesmas Seyegan.
Permasalahan yang akan coba dipecahkan disini adalah pada masalah pengukuran dan
memberikan gambaran secara deskriptif kendala-kendala potensial implementasi atau
penerapan TQM (Total Quality Management) pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Sleman.
Permasalahan yang akan dilakukan penelitian yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang
menjadi kendala potensial penerapan TQM pada uskesmas di Kabupaten Sleman dan apakah
ada perbedaan kendala-kendala potensial penerapan TQM antara Puskesmas yang
memperoleh sertifikasi ISO 9001 dengan yang belum memperoleh sertifikasi ISO 9001.
Metode yang dilakukan penelitian ini adalah metode diskriptif dengan pengumpulan data
dari sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner
yang sudah disusun sedemikian rupa. Manfaat atau hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan
sebagai basis perumusan kebijakan Puskesmas, perencanaan dan pengendalian layanan
Puskesmas, tinjauan dan evaluasi dalam penerapan manajemen kualitas (TQM) pada
Puskesmas maupun sebagai basis dalam upaya peningkatan kualitas layanan Puskesmas.

04311445 * WIDA YORINA
ANALISIS INVESTASI PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDUSTRI
PROPERTY DAN REAL ESTATE PERIODE TAHUN 2006-2007 , Dosen : NURFAUZIAH,
DRA., MM
Abstraksi : -
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04311337 * M. IKHWAN PRAYUDI
ANALISIS KEBANGKRUTAN ANTARA PERUSAHAAN DELISTING DAN PERUSAHAAN
LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Ditengah persaingan global diperlukan kualitas dari pemikiran yang
mendalam, sebuah teknik yang menyelesaikan masalah, dan pengetahuan yang semakin
memudahkan pemahaman seseorang terhadap ilmu. Peneliti bekerja untuk memeberi
sumbangan pemikiran perihal keuangan dan menjadikan sebagai sarana panduan
menghadapi pasar keuangan. Penelitian ini mencoba mengangkat masalah delisting yang
terjadi di Indonesia untuk dianalisis dengan menggunakan metode Atman. Metode ini
digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan yang terdiri
dari beberapa rasio keuangan yaitu working capital to total asset, retained earning to total
asset, earning before interest and tax to total asset dan market value of equity to book
value of debt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan score Altman
antara perusahaan delisting dengan perusahaan listing. Dalam penelitian ini analisis
kebangkrutan dilakukan selama dua tahun sebelum perusahaan delisting yang kemudian
dibandingkan dengan perusahaan yang listing. Hasil penelitian ini menunjukkan ada
perbedaan yang signifikan pada score Altman antara perusahaan delisting dengan
perusahaan listing yang berarti perusahaan delisting memiliki kemungkinan mengalami
kebangkrutan yang lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan yang listing. Penelitian
ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan-perusahaan sebagai peringatan
akan potensi kebangkrutannya dan bisa mengantisipasi kebangkrutan tersebut seawal
mungkin dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan.

05311378 * DORIANAWATI HARININGTYAS R
ANALISIS KESEHATAN FINANSIAL PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR PUSAT
JAKARTA DENGAN METODE CAMEL , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : -

05311122 * FAHMIANSYAH
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT.BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE TAHUN 2000-
2007 , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini berlangsung dalam kurun waktu tujuh tahun untuk meninjau
kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri mulai tahun 2000 hingga tahun 2007. selama kurun
waktu tersebut penulis menganalisis kinerja keuangan dari sisi likuiditas (LDR), solvabilitas
(CAR) dan Rentabilitas (BOPO dan ROA) dalam kurun waktu 2000 hingga 2007 likuiditas
Bank Syariah Mandiri dapat di katakan sehat terhitung pada tahun 2002, 2004, 2006 dan
2007, sedangkan pada tahun 2000, 2001, 2003, dan 2005 likuiditas Bank Syariah mandiri
dapat di katagorikan tidak sehat kerena tidak memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh
Bank Indonesia, modal minimum Bank Syariah Mandiri yang harus di miliki oleh bank
dengan pendekatan Rasio CAR mulai tahun 2000 hingga 2007 dapat di katagorikan telah
memenuhi standar. dengan Rasio CAR tertinggi pada tahun 2000 dan terendah pada tahun
2006, efisiensi Bank Syariah Mandiri dalam mengelola sumber daya Bank Syariah Mandiri
dengan memperhitungkan Rasio BOPO terjadi pada tahun 2004 sedangkan hal sebaliknya
terjadi pada tahun 2000, selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2007
kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola asset nya dengan pendekatan ROA
menunjukan kinerja terbaik pada tahun 2002 sedangkan kinerja kurang maksimal terjadi
pada tahun 2003. dari hasil keseluruhan maka dapat di simpulkan bahwa kinerja keuangan
Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi dari tahun 2000 hingga tahun 2007.
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05311022 * HARYS TRAPSILO
ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE, PRICE TO BOOK VALUE, DAN PRICE
EARNING RATIO THDP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI
BEI 2003-2007 , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Earning Per
Share, Price to Book Value, Price Earning Ratio terhadap Harga saham pada industri
makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian antara tahun
2003-2007. Pengaruh variabel Earning Per Share, Price to Book Value, dan Price Earning
Ratio terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman akan dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 12 for
Windows, hasil dari pengujian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan
keputusan mengenai saham (menjual atau membeli).
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa, harga saham perusahaan
makanan dan minuman, Earning Per Share, Price to Book Value, Price Earning Ratio. Data
tersebut diperoleh dari Indonesian.Capital Market Directory (ICMD) Metode analisis yang
dipakai adalah Analysis Regresi, Uji Asumsi Klasik,dan Uji Hipotesis. Dari perhitungan yang
dilakukan secara simultan variabel independen (EPS, PBV, PER) terbukti mempengaruhi
variabel dependen (harga saham). Dari hasil regresi diperoleh adjusted R-square sebesar
69.6%, artinya harga saham dipengaruhi oleh variabel independen tersebut sebesar 69.6%,
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini
Dari ketiga variabel independen tersebut yaitu: EPS, PBV, PER, hanya ada satu variabel
yang secara parsial mempengaruhi harga saham, variabel tersebut adalah Earning Per Share
(EPS). Dari ketiga variabel independen tersebut yaitu: EPS, PBV, PER, hanya ada satu
variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap variabel harga saham, variabel tersebut
adalah Earning Per Share (EPS).
Kata kunci:, Perusahaan Makanan dan minuman, Earning Per Share, Price to Book Value,
dan Price Earning Ratio Harga Saham , Analysis regresi, Uji asumsi klasik, uji hipotesis.

05311375 * MEDIA LAKSONO
ANALISIS PENGARUH EVA, ROA, DAN MVA TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGES DI BEI , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kinerja
keuangan perusahaan food and baverages dengan menggunakan EVA, ROA, dan MVA
terhadap return saham. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan yang lengkap dari masing-masing perusahaan food and baverages yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Faktor-faktor yang dipakai dalam penelitian ini antara lain Economic Value Added, Return on
Assets, dan Market Value Added. Pada penelitian ini diuji apakah faktor-faktor yang dipilih
mempunyai pengaruh terhadap return saham.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 17 perusahaan yang melaporkan
keuangan secara lengkap termasuk terdapat biaya bunga. (2) Pengujian secara simultan
tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi return saham. (3) Variabel Economic Value Added, Return on Assets, dan
Market Value Added tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial.
Kata kunci: Economic Value Added, Return on Assets, dan Market Value Added, dan Return
saham.
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05311020 * NONI WIJAYANTI
ANALISIS PENGARUH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) 24 MEI 2008
TERHADAP REAKSI HARGA SAHAM LQ 45 DI BEI , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : -

05311044 * IRFAN ANSHARI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM, PENDAPATAN TETAP DAN
CAMPURAN DI INDONESIA PERIODE 2005-2007 , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja
yang signifikan antara reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran.
Selain itu penelitian ini bertujuan pula untuk mencari reksadana yang memiliki harapan
keuntungan yang lebih baik diantara ketiga reksadana tersebut. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah seluruh reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran yang
terdaftar di BAPEPAM. Sampel dari penelitian ini adalah 200 reksadana yang beroperasi
selama tahun 2005-2007 atau reksadana yang mengumumkan perubahan NAB/Unitnya
pada akhir tahun selama periode penelitian. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah variabel yang terdapat dalam indeks perhitungan metode Sharpe : Return rata-
rata portofolio i pada periode t atau Rh , Risk free atau tingkat pengembalian bebas resiko
atau Rf dan Standar deviasi sebagai pengukur risiko total dengan lambang Si.
Hasil penelitian yang menggunakan analisis ANOVA menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran.
Sedangkan dari hasil analisis perbandingan langsung yang dilakukan didapatkan bahwa
reksadana saham mempunyai harapan hasil yang lebih tinggi atau memiliki kinerja yang
lebih baik dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan kedua jenis reksadana tersebut.
Dari hasil penelitian juga didapatkan saran bagi calon investor yang akan melakukan
investasi pada reksadana hendaklah terlebih dahulu melakukan analisa terhadap kinerja dari
masing-masing reksadana. Bagi investor yang menyukai risiko yang tinggi berinvestasilah
pada reksadana saham, investor yang menyukai risiko yang tidak terlalu tinggi
berinvestasilah pada reksadana pendapatan tetap sedangkan bagi investor yang menyukai
risiko yang rendah cobalah berinvestasi pada reksadana campuran.
Keyword:  AB/Unit, Return Rata-rata, Risk Free, Standar Deviasi, Kinerja reksadana.

05311239 * FENNY SAFRINI PUTRI
ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN TIGA MODEL INDEKS
PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK JAKARTA , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari
sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Tentunya portofolio yang
dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan
terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya.
LQ-45 adalah sejumlah perusahaan yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham
dan disesuaikan setiap enam bulan sekali (setiap awal Februari dan Agustus). Dengan
demikian saham yang termasuk dalam LQ-45 akan selalu berubah Tiga model indeks (indeks
Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen) merupakan merupakan metode-metode yang
digunakan untuk menilai kinerja portofolio disamping model indeks tunggal.
Dari analisis yang telah penulis lakukan, dari 43 sekuritas yang dipilih sebagai sampel, yang
tergabung dalam LQ-45, kesemuanya termasuk dalam portofolio optimal. Dan dari ketiga
model indeks yang digunakan, yaitu model indeks Sharpe, model indeks Treynor dan model
indeks Jensen, ternyata yang memiliki kinerja tertinggi adalah portofolio yang diukur dengan
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menggunakan model indeks Sharpe, yaitu sebesar 0,06516417. sedangkan kinerja terendah
dimiliki oleh model indeks Jensen, yaitu sebesar 0,001353074

05311123 * SUONDO HARDIMAN
ANALISIS REAKSI PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PERUBAHAN
PEMBAYARAN DIVIDEN DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : NURFAUZIAH, DRA.,
MM
Abstraksi : Tujuan dari riset ini untuk menguji kandungan informasi dividen terhadap
reaksi pasar, dan untuk menguji variabel-variabel dari ciri khas (perseroan/perusahaan)
bahwa pengaruh menimbulkan reaksi atau tidak. Riset ini mengunakan metode studi
peristiwa untuk meneliti reaksi pasar dan regresi untuk menguji pengaruh dari variabel-
variabel spesifik kharakteristik (perusahaan).
Hasil-hasil empiris menunjukkan bahwa pengumuman dividen menyampaikan informasi
kepada pasar. Hal ini berarti bahwa pemodal-pemodal di dalam Bursa Efek Indonesia
menggunakan informasi pengumuman dari perubahan dividen payment kepada pengambilan
keputusan eksekutif.
Hasil lain yaitu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap besaran dari
reaksi market (abnormal return). Ini berarti semakin kecil ukuran dari perusahaan semakin
besar investor bereaksi terhadap saham perusahaan itu.
Kata kunci : kandungan informasi, event study, variabel-variabel dari ciri khas (perseroan/
perusahaan).

05311290 * SYUKRI FAHMI
ANALISIS TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUIHI PERUBAHAN HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2005-2007 , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Pengamatan terhadap perubahan harga saham pada industri properti dan real
estate di Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan mengamati dan menganalisis faktor
fundamental perusahaan. Analisis ini mampu memberikan informasi secara lengkap dan
menyeluruh sehingga calon investor yang akan melakukan transaksi saham dapat
mengambil keputusan dalam berinvestasi apakah saham itu layak untuk dimiliki atau tidak.
Industri properti merupakan salah satu sektor yang sangat sensitif terhadap indikator
ekonomi makro. Hal ini mengakibatkan harga saham properti di Bursa Efek Indonesia sangat
berfluktuasi dan sangat sulit diprediksi.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
harga saham di sektor properti dengan menggunakan variabel penelitian earning per share
(EPS), price earning ratio (PER), dan return on equity sehingga dapat menarik dan
mempengaruhi minat investor dalam membeli saham. Dalam penelitian ini, sampel yang
memenuhi kriteria untuk diteliti sebanyak 15 perusahaan properti dan real estate yang
kinerja keuangannya selama 3 tahun berturut-turut memperoleh laba.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan SPSS
versi 13.0. Hasil analisis uji t secara parsial pada tingkat signifikansi 5%, dari ketiga variabel
tersebut hanya variable EPS yang berpengaruh nyata terhadap perubahan harga saham
sedangkan variable PER dan ROE tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada
perusahaan properti dan real estate di BEI. Hasil uji F secara simultan (serentak)
menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap
harga saham perusahaan properti dan real estate sebesar 47,7% yang di dapat dari nilai
koefisien determinasi. Artinya bahwa variabel EPS, PER, dan ROE mempunyai kemampuan
untuk mempengaruhi harga saham properti dan real estate, sedangkan sisanya sebesar
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52,3% di pengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.
Kata kunci: Harga saham, Earning Per share (EPS), Price earning ratio (PER), dan Return on
Equity (ROE).

05311449 * ARI ISWARA
ANALISIS Z SKOR UNTUK PENIALAIAN KINERJA KEUANGAN SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN & MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BEI , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan
makanan dan minuman dengan menggunakan analisis z skor periode 2005-2007 serta untuk
mengetahui apakah kinerja keuangan menggunakan analisis z skor tersebut berpengaruh
terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman. Objek dalam penelitian ini
adalah 17 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan Statistical Product and
Service Solution (SPSS) yaitu analisis regresi linear berganda dan Microsof Excel untuk
menghitung rumus nilai z skor. Adapun variabel penelitian ini adalah kinerja perusahaan
dengan menggunakan z skor (variabel bebas) dan return saham (variabel terikat).  Hasil
perhitungan z skor periode tahun 2005 untuk masing-masing perusahaan makanan dan
minuman jika dibandingkan dengan standar yang ada  diprediksi 4 unit perusahaan
makanan dan minuman bangkrut dan 5 unit perusahaan makanan dan minuman ragu-ragu
karena dalam keadaan bisa dikatakan sehat atau juga bisa dikatakan tidak sehat. 8 unit
perusahaan makanan dan minuman mempunyai kinerja keuangan yang sehat.
Hasil perhitungan z skor periode tahun 2006 untuk masing-masing perusahaan makanan
dan minuman jika dibandingkan dengan standar yang ada  diprediksi 5 unit perusahaan
makanan dan minuman bangkrut dan 4 unit perusahaan makanan dan minuman ragu-ragu
karena dalam keadaan bisa dikatakan sehat atau juga bisa dikatakan tidak sehat. 8 unit
perusahaan makanan dan minuman mempunyai kinerja keuangan yang sehat. Hasil
perhitungan z skor periode tahun 2007 untuk masing-masing perusahaan makanan dan
minuman jika dibandingkan dengan standar yang ada  diprediksi 6 unit perusahaan
makanan dan minuman bangkrut dan 2 unit perusahaan makanan dan minuman ragu-ragu
karena dalam keadaan bisa dikatakan sehat atau juga bisa dikatakan tidak sehat. 9 unit
perusahaan makanan dan minuman mempunyai kinerja keuangan yang sehat.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan dengan menggunakan
analisis z skor tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan makanan dan
minuman untuk tahun 2005-2007
Kata Kunci : Analisis Z Skor, Kinerja Keuangan dan Return Saham

03311084 * AKHMAD BAEKUNI
PENGARUH HASIL PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI TERHADAP ABNORMAL
RETURN PERUSAHAAN AKUISITOR DAN NON AKUISITOR DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap
Abnormal Return Perusahaa Ankuisitor dan Non Akuisitor Di Bursa Efek Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh informasi tentang merger dan akusisi yang
diumumkan oleh perusahaan akuisitor yang diukur dengan adanya abnormal retum saham
akuisitor dan non akuisitor. Penelitian ini menggunakan model pasar disesuaikan market
adjusted model. Hal ini didasarkan pada pertimbangan model ini tidak memerlukan model
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estimasi seperti pada model lain. Metode ini dilakukan dengan mencari abnormal return,
yang selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS
versi 12.0
Populasi yang teliti dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang melakukanm ergerd an
akusisid an listing di BursaE fek Indonesias elamap eriode 2002-2006.P engujiank
andunganin forrnasi dilakukan untuk melihat ada tidaknya reaksi pasax dari suatu
pengumuman, dalam penelitian ini didasarkan pada pengumumenm erger dan akuisisi.
Penelitianm enggunakanm arket adjustedm odel dana nalisisd ilakukand enganm
enggunakaanl at uji-t satus ampe(l one sampetl -test) dengant araf signifikasi-t s sebesa5x
%. Berdasarkanp enelitiani ni Abnormalr return positif menunjukkan pemegang saham
memperoleh return diatas retum pasarannya pada hari perdagangante rsebut,s edangkana
bnormalr eturn negatif berarti retum saham yang diperoleh lebih kecil dari return saham
pasarnnya.
Dari uji t yang dilakukand iperolehh asil padap erusahaaank uisitora bnormal retum yang
signifikant erjadi padah ari -14 dan +13 dan bertandap ositif. Hal ini mengindikasikanb
ahwap engumumanm erger dan akuisisi memberi dampaky ang positif bagip emegansga
hamp erusahaapne ngakuisisPi. adap erusahaanno n akuisitor abnormarl etum yang
signifikant erjadip adah ari -15 dan -13 dan bertandap ositif.
Signifikasia bormalr eturn pada hari -15 dan -13 pada perusahaano n akuisitor,
menunjukkan adanya kebocoran informasi pada pasar mengenai informasi merger dana
kuisisis ebelump engumumadni laksanakan

05311163 * ARIFAH MAHARDINI
PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN RESIKO PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN
DIVIDEN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BEI) , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Utang dan Risiko Perusahaan
terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
BEI)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
kebijakan utang terhadap kebijakan dividen dan untuk memberikan bukti empiris mengenai
pengaruh risiko perusahaan terhadap kebijakan dividen. Sampel yang digunakan adalah
sebanyak 50 perusahaan manufaktur. teknik pengambilan data yang digunakan adalah
teknik pengutipan langsung yaitu data yang diperoleh langsung dari Bursa Efek Indonesia
tanpa dikurangi maupun ditambah. Penelitian ini mengembangkan model persamaan regresi
berganda untuk mengetahui pengaruh interdependensi pada kedua variabel.
Hasil penelitian menunjukkan uji F adalah kebijakan utang dan risiko perusahaan secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan uji t adalah
kebijakan utang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kebijakan dividen.
Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan berhasil didukung. Perusahaan yang
menghadapi risiko tinggi dalam investasinya, belum tentu mempunyai kecenderung akan
menggunakan cadangan kas yang terdapat dalam perusahaan. Perusahaan akan
memperbesar cadangan kas tersebut untuk menutup risiko yang timbul dari sebuah
investasi, sehingga menurunkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Laba
yang diperoleh perusahaan digunakan untuk menambah cash flow, sehingga hanya sebagian
kecil yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen, variable risiko tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kebijakan dividen. Hal ini berarti
hipotesis yang diajukan tidak terbukti.
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan utang mempunyai pengaruh yang negatif
atau berlawanan arah terhadap kebijakan dividen, hasil ini mendukung hipotesis, risiko
mempunyai pengaruh yang negatif atau berlawanan arah terhadap kebijakan dividen, hasil
ini mendukung hipotesis.
Kata kunci: Kebijakan utang, Resiko dan kebijakan dividen
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06311401 * ERVI HARMITA ANGGRAENI
PENGARUH PENGUMUMAN DEVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM , Dosen :
NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Dividen merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang
saham untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan untuk menunjukkan
likuiditas suatu perusahaan. Dalam penelitian ini berisikan tentang pengaruh pengumuman
dividen terhadap harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Banyak penelitian sebelumnya tentang pengaruh pengumuman dividen terhadap harga
saham ini baik peneliti Indonesia maupun luar negeri, hasilnya tidak sama, ada yang
berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh. Dalam penelitian ini mencoba untuk
membuktikan apakah ada pengaruh positif atau tidak.
Hasil dari penelitian ini yang diambil sampel pada periode 2005-2007 pada perusahaam
yang masuk pada indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan tidak
adanya pengaruh pengumuman dividen terhadap harga saham. Dengan menggunakan
metode uji beda rata-rata sama dengan nol.
Dari tahun ke tahun selama periode penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh positif.
Mungkin dikarenakan kebocoran informasi yang didapat para investor.
Kata kunci: Harga Saham, Pengumuman Dividen

05311275 * NILA CRISTINA
PENGARUH PERUBAHAN MODAL KERJA TERHADAP PERUBAHAN PROFITABILITAS
(PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEJ) , Dosen : NURFAUZIAH, DRA.,
MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Perubahan Modal Kerja Terhadap
Perubahan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI “. Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh modal kerja yang terdiri dari Net Working
Capital terhadap Profitabilitas yaitu GPM (gross profit margin), OPM (operating profit
margin), NPM (net profit margin) ROI (return on investment) dan ROE (return on equity).
Data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan data sekunder
yaitu data yang berasal dari laporan masing-masing perusahaan yang bersumber dari
Indonesian Capital Market Directory ( ICMD ). Analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda yang dianalisis dengan program SPSS 11 for Windows. Sampel penelitian
adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2006-2007. Jumlah sampel
adalah 50 perusahaan. Maka Untuk membuktikan hipotesis diuji dengan menggunakan uji t
dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 % . Hasil pengujian yang dilakukan terhadap
50 sampel perusahaan manufaktur, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Net
Working Capital (NWC) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu
perubahan Profitabilitas perusahaan (GPM, OPM, NPM, ROI dan ROE) hal ini dikarenakan t
hitung lebih kecil dari t tabel atau p-value (sig) lebih besar dari taraf signifikansi (0,005).

05311450 * ERVINA WIDYASTUTY
PENGARUH TINGKAT BUNGA SBI,NILAI KURS DOLLAR AS, DAN TINGKAT INFLASI
TERHADAP RETURN SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK JAKARTA , Dosen :
NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Investasi melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung
resiko. Besar kecilnya risiko di pasar modal sangat di pengaruhi oleh
keadaan negara khususnya di bidang ekonomi, politik dan sosial. Beberapa faktor yang
mempengaruhi harga saham adalah profitabilitas, tingkat suku bunga SBI, inflasi dan nilai
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tukar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga SBI, nilai
kurs dollar AS, dan tingkat inflasi terhadap return saham LQ 45.
Penelitian ini menggunakan data harga saham mingguan LQ 45 dan harga yang dipakai
adalah harga penutupan setiap hari Rabu, data suku bunga SBI, data kurs dollar AS, dan
data tingkat inflasi. Alat analisisnya menggunakan analisis statistik, analisis deskriptif, dan
analisis regresi linear berganda dengan pengujian t, F sebagai variabel dependen adalah
return saham LQ 45 serta variabel independennya adalah tingkat suku bunga SBI, kurs
dollar AS, dan tingkat inflasi.
Dari hasil pengujian, kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa tingkat bunga SBI, nilai
kurs dollar AS dan tingkat inflasi secara serempak
berpengaruh tehadap return saham LQ 45. Tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan
terhadap return saham LQ 45, sedangkan nilai kurs dollar AS dan tingkat suku bunga SBI
tidak berpengaruh terhadap return saham LQ 45. Dari ketiga variabel independen, variabel
tingkat inflasi adalah variabel yang berpengaruh terhadap return saham LQ 45 di Bursa Efek
Indonesia.
Kata Kunci: Tingkat Bunga SBI, Nilai Kurs Dollar AS, Tingkat Inflasi, dan Return Saham

05311446 * JEAN DEFFITER
PERBEDAAN RATA-RATA ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH
PENGUMUMAN DIVIDEN PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen :
NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaaan rata-tara abnormal
return saham secara signifikan sebelum dan sesudah pengumuman dividen, dan untuk
menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dividen pada peusahaan LQ 45.
Penelitian ini merupakan event study, yaitu penelitian yang mempelajari reaksi pasar
terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan uji paired samples test dan uji one samples test dengan menggunakan
SPSS 15.
Sample dalam penelitian ini diambil dari populasi perusahaan-perusahaan yang tergabung
dalam indeks LQ 45. pemilihan sample ini dilakukan dengan purposive sampling, yaitu
perusahaan yang mengumumkan dividend dan masuk dalam indeks LQ 45 periode 2005-
2007 dan tidak melakukan kebijakan ataupun pengumuman lainnya yang hamper
bersamaan dengan pengumuman dividen. Berdasarkan kriteris tersebut, hanya ada 10
perusahaan yang memenuhi syarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah
pengumuman dividen periode 2005-2007 yang ditunjukkan oleh angka p value tahun 2005
> 5% = 0,205, angka p value tahun 2006 >5% =0,592 dan angka p value tahun 2006 >5%
=0,697 artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata abnormal return
sebelum dan sesudah pengumuman dividen yang dilakukan oleh perusahaan LQ 45 periode
tahun 2005-2007 tidak mempunyai kandungan informasi, ini dapat dilihat pada tanggal
pengumuman dividen tidak diperoleh rata-rata abnormal return yang signifikan.
Kata Kunci : Pengumuman Dividen, Harga Saham, Abnormal Return

05311264 * MUTIA FARAH FAUZIAH
REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PERUBAHAN DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN
YIELD DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : NURFAUZIAH, DRA., MM
Abstraksi : Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang reaksi harga saham
terhadap perubahan dividen tunai dan dividen yield di Bursa Efek Indonsia. Tujuan yang
ingin dicapai pada penelitian ini adalah ; pertama, untuk menguji apakah harga saham
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bereaksi positif terhadap pengumuman kenaikan dividend an bereaksi negative terhadap
pengumuman penurunan dividen. Kedua, untuk menguji apakah reaksi harga saham yang
terjadi dipengaruhi oleh perubahan dividen yield.

04311193 * AGIL WICAKSONO
ANALISIS METODE ANTRIAN PADA SISTEM PELAYANAN NASABAH DI BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG BANTUL, YOGYAKARTA , Dosen : SITI NUR SYAMSIAH, DRA,
MM
Abstraksi : 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 dipengaruhi untuk antrian atau
menghindari antrian yang terus membesar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa tingkat antrian nasabah serta untuk
mengevaluasi metode antrian pada saat ini sudah dapat meminimumkan waktu tunggu dan
waktu pelayanan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul Yogyakarta.
Analisis ini dilakukan dengan menghitung tingkat kedatangan rata-rata nasabah dan tingkat
pelayanan rata-rata nasabah pada loket pengambilan dan penyetoran dana, menghitung
probabilitas tidak ada nasabah yang menunggu dalam sistem, jumlah rata-rata nasabah
yang menunggu dalam antrian dan rata-rata waktu tunggu total nasabah dalam sistem,
probabilitas nasabah yang menunggu dalam antrian. Dengan analisis tersebut maka
nantinya akan diketahui apakah metode antrian dan sistem pelayanan di Bank Rakyat
Indonesia Cabang Bantul sudah efektif atau belum, sistem pelayanan dikatakan efektif jika
waktu tunggu sesuai harapan nasabah dan ketika sistem antrian tidak terlalu padat dan
efesien.
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem pelayanan yang digunakan BRI Cabang
Bantul sudah efektif, dilihat dari waktu tunggu yang diharapkan nasabah. Proses memberi
dan menerima pelayanan juga sudah berjalan dengan lancar, oleh karena itu keadaan ini
perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Tingkat kegunaan sistem pelayanan sebesar 42 %
sehingga ada 58 % sistem pelayanan dalam keadaan kosong. Waktu kosong ini (keadaan
tidak ada nasabah) dapat digunakan oleh karyawan untuk melakukan kegiatan produktif
lainnya

05311283 * KABUL TRIFIYANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN BANK SYARIAH DI WILAYAH YOGYAKARTA ,
Dosen : SITI NUR SYAMSIAH, DRA, MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas  Pelayanan Dan Kepuasan
Konsumen Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Wilayah Yogyakarta”.
Penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh secara langsung kualitas pelayanan
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen, pengaruh langsung kepuasan konsumen
terhadap loyalitas konsumen dan pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap
loyalitas konsumen yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan pada
konsumen Bank Syariah Wilayah Yogyakarta yang telah/baru saja selesai melakukan
transaksi perbankan. Sampel yang digunkan sebnyakl 96 responden.
Variabel penelitian adalah kualitas pelayanan CARTER dengan keenam dimensinya sebagai
variabel bebas, kepuasan konsumen Bank Syariah Wilayah Yogyakarta sebagai variabel
mediator dari loyalitas konsumen dan variabel terikat terhadap variabel kualitas pelayanan,
serta loyalitas konsumen Bank Syariah Wilayah Yogyakarta sebagai variabel terikat.  metode
pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi sederhana, regresi berganda,
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mediasi sederhana, determinasi parsial dan uji asumsi klasik yang terdiri dari
multikolonieritas, heterokesdastisitas, normalitas data dan uji linearitas. Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan f dengan taraf signifikansi 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi, emphaty dan responsiveness
berpengaruh langsung yang signifikan terhadap  kepuasan konsumen dan loyalitas
konsumen, dimensi  reliability  dan  tangible  hanya mempunyai pengaruh terhadap
kepuasan konsumen sedangkan dimensi  complience  dan  assurance  dan kepuasan
konsumen berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen Bank Syariah Wilayah
Yogyakarta. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah dimensi
responsiveness  dan yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah dimensi
emphaty.
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Loyalitas Konsumen

03311440 * ANJAR SINGGIH PRABOWO
EVALUASI PRODUKTIVITAS PRODUKSI PERUSAHAAN SP ALUMUNIUM YOGYAKARTA
, Dosen : SITI NUR SYAMSIAH, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian yang penulis susun berjudul “Evaluasi Produktivitas Produksi
Perusahaan SP Alumunium Yogyakarta”. Tujuan dari skripsi yang penulis susun yaitu untuk
mengetahui tingkat produktivitas produksi pada perusahaan SP Alumunium dengan
menggunakkan penilaian pendekatan rasio output dibandingkan dengan input yang akan
menghasilkan dua jenis ukuran produktivitas yaitu produktivitas parsial dan produktivitas
total.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang
diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data  langsung pada bagian operasional dan keuangan sebagai sumber
informasi yang dicari. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, teknik
analisis yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan
analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui analisis produktivitas single faktor
dan multi faktor adalah perusahaan SP Alumunium Yogyakarta mengalami ternd yang
meningkat.

05311029 * SOVAN FERDIANTO
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS LAYANAN JASA KREDIT
SEPEDA MOTOR FIF DI BUMIAYU , Dosen : SITI NURUL NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul: “ Analisis Kepuasan Konsumen terhadap
Kualitas Layanan Jasa Kredit Sepeda Motor FIF di Bumiayu. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan oleh FIF Bumiayu.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tingkat kepentingan, tingkat
kinerja serta dimensi kualitas yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dimensi itu
antara lain: bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness),
jaminan (assurance), empati (emphaty). Variabel-variabel tersebut digunakan untuk
mengukur tingkat kepentingan (importance) dan tingkat kinerja (performance) terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan oleh FIF. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Sampel ditujukan kepada
konsumen yang memakai jasa kredit sepeda motor FIF di Bumiayu dengan jumlah 100
responden, teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Data diolah dengan
menggunakan analisis bantuan program statistic computer SPSS for Windows Release
12.00. Untuk mengukur pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen
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dilakukan dengan analisis GAP, analisis importance-performance, dan analisis diagram
kartesius..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden yang dominan adalah
berjenis kelamin laki-laki, berumur 46 tahun keatas, kebanyakan sebagai pedagang yang
berpendidikan menengah keatas (SLTA). Hasil penelitian yang lain adalah tentang tingkat
kepuasan konsumen yang dipengaruhi secara positif oleh lima dimensi yaitu: tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty yang menunjukkan importance lebih
besar dari pada performance atau dapat dikatakan bahwa harapan konsumen lebih besar di
bandingkan pelayanan yang diberikan FIF kepada konsumennya. Hal ini berarti bahwa
konsumen belum merasa puas atas pelayanan yang diberikan FIF Bumiayu.
Kata kunci: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, analisis GAP, analisis
importance-performance, analisis diagram kartesius,

05311076 * FENDY PRADIKTA YUSDIANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
STUDI KASUS PADA BUS PATAS PO EFISIENSI, KEBUMEN RUTE YOGYAKARTA -
CILACAP , Dosen : SITI NURUL NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul: “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
Kepuasan Konsumen Studi Kasus pada Bus Patas PO EFISIENSI, Kebumen Rute Yogyakarta-
Cilacap.” Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan
konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh PO EFISIENSI, Kebumen.
Adapun dimensi kualitas yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dimensi itu
antaralain: bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty).
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
convenience sampling. Sampel ditujukan kepada sebagian penumpang bus patas PO
EFISIENSI, Kebumen Rute Yogyakarta-Cilacap dengan jumlah 100 responden, teknik
pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Alat analisis yang dipakai untuk
menganalisis data penelitian ini adalah dengan regresi linear berganda. Untuk menilai
Goodness of Fit suatu model diukur dengan koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai
statistik t, dengan kriteria bernilai signifikan apabila berada dalam daerah kritis (daerah
dimana Ho ditolak). Data diolah dengan menggunakan bantuan program statistic computer
SPSS for Windows Release 13.00.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden yang dominan adalah
berjenis kelamin laki-laki, berumur antara 20 s/d 40 tahun, kebanyakan sebagai
pelajar/mahasiswa yang berpendidikan tinggi (D3, S1, S2/S3). Hasil penelitian lainnya
adalah tentang tingkat kepuasan konsumen yang dipengaruhi secara signifikan oleh lima
variabel dimensi kualitas yaitu: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan
emphaty, dan variabel dimensi kualitas yang berpengaruh paling dominan terhadap
kepuasan konsumen adalah variabel responsiveness dengan koefisien beta (β) sebesar
0,375. Berdasarkan penilaian pelanggan pada perusahaan PO Efisiensi untuk dimensi-
dimensi kualitas tersebut dan tingkat kepuasan mereka, lebih terjamin dibanding dengan
para pesaingnya.
Kata kunci: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan kepuasan
pelanggan.

04311257 * ANDIKA DWI AFFANDI
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK GERABAH PADA PERUSAHAAN
KERAJINAN TANGAN “NATURAL HOUSE PRODUCTION” KASONGAN, YOGYAKARYA ,
Dosen : SITI NURUL NGAINI, DRA., MM
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Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pengawasan
produk Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang pengawasan kualitas produk pada
perusahaan kerajinan Natural House Production, Kasongan, Yogyakarta untuk mengetahui
berapa tingkat kerusakan dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan produk itu
mengalami kerusakan. Dalam penelitian ini mengambil populasi produk guci gerabah jenis
guci terompet,guci balon, guci bokor, guci teko. Dengan mengambil sampel selama selama
15 hari dalam tempo 2 bulan (mei dan juni 2008) untuk pemeriksaan terhadap atribut.
Kemudian untuk ukuran tinggi produk guci diambil 3 unit untuk pemeriksaan variable
produk.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode Statistical Quality Control
baik itu X-Chaart dan P-Chart dan juga menggunakan metode Diagram Ishikawa (Fish
Bone). Penelitian ini menguji X-Chart untuk variable dan P-Chart untuk atribut. Variable
yang diuji adalah tinggi produk.
Atribut yang diteliti adalah kerapiannya. Hasil yang didapat dari penelitian ini ternyata masih
terdapat produk – produk yang menyimpang dari standar kualitas yang ditetapkan oleh
perusahaan sebesar 5%. Factor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan kualitas
produk berasal dari factor manusia, bahan baku, peralatan dan proses. Factor yang paling
berpengaruh adalah factor manusia/SDM dan proses

05311254 * YASINTA SARI KHASANAH
ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE MRP PADA PERUSAHAAN
SUPPLAI MEUBEL EKSPOR, CV LANGSUNG JAYA , Dosen : SITI NURUL NGAINI,
DRA., MM
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
perusahaan. Fokus dari peningkatan efektifitas dan efisiensi tersebut
adalah mengenai perencaan kebutuhan bahan baku, ukuran lot dan tingkat persediaan.
Penelitian dilakukan di perusahaan supllai eksport CV Langsung Jaya, Magelang. Produk
yang menjadi penelitian adalah Nona Chair (HK 39) dengan data permintaan dari April-
September 2008. Untuk pemecahan masalah, peneliti menggunakan metode MRP dengan
penyelesaian beberapa tahap yaitu, tahap peramalan, tahap perencanaan kebutuhan bahan
baku dengan metode MRP, dan tahap yang terakhir dengan menghitung Lot Sizing.
Data-data yang digunakan dalam penelitian antara lain data permintaan, data biaya simpan
dan pesan, lead time dan persediaan. Dari data tersebut akan disusun dan dihitung,
peramalan, master production schedule, bill of material, kebutuhan bersih dan lot sizingnya.
Hasil dari penelitian tersebut yaitu Jumlah kebutuhan bahan baku didasarkan oleh Jadwal
Induk Produksi atau Master Production Schedule
(MPS) yang mengacu pada Struktur Produk atau Bill of Material (BOM) ).
Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan, disesuaikan dengan jumlah permintaan dan lead
time untuk membuat dan merakit setiap komponen
penyusun produk. Model Lot sizing yang dapat memberikan alternatif biaya persediaan yang
paling optimal adalah Wagner Within dengan total biaya persediaan Rp 113.000,00 dan
dengan ukuran pemesanan sama dengan kebutuhan bersih. Mengacu pada perhitungan Lot
Size tidak ditemukan adanya persediaan, persediaan = 0.

04311511 * SARWIYATI ANDAYANI
ANALISIS SISTEM ANTRIAN PELAYANAN KONSUMEN PADA BANK BRI UNIT KARANG
NONGKO , Dosen : SITI NURUL NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : -
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05311086 * ALEX KHILMI
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS HASIL PRODUKSI ROKOK PADA PR.PRIMA
DAUN VIRGIN, TBK , Dosen : SITI NURUL NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : Pengendalian kualitas suatu produk atau layanan jasa adalah sebuah alat bagi
pihak manajemen untuk memperbaiki produk, mempertahankan kualitas yang sudah baik,
peningkatan jumlah produksi dan mengurangi jumlah produk gagal atau rusak. Untuk
melaksanakan pengendalian kualitas di dalam suatu perusahaan, maka manajemen
perusahaan tersebut perlu menentukan melalui apa pengendalian kualitas tersebut akan
dilakukan. Karena itulah penulis memilih judul Evaluasi Pengawasan Kualitas Hasil Produksi
Rokok pada PR. Prima Daun Virgin, Tbk Kudus, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah
telah terjadi penyimpangan produk rokok pada bulan Januari 2009, dan apakah
penyimpangan - penyimpangan tersebut jauh dari standar yang telah ditentukan, serta
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dari standar
yang telah ditentukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode Statistical Quality Control (SQC) yang meliputi analisis P-Chart,
analisis R-Chart, yang digunakan untuk melakukan analisis secara kuantitatif, serta
menggunakan analisis Sebab-Akibat (diagram Ishikawa) yang digunakan untuk melakukan
analisis secara kualitatif. Adapun manfaat dari analisis ini bagi perusahaan adalah
diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan-
kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengawasan kualitas dan kemudian nantinya
akan dapat meningkatkan kualitas produk tersebut. Berdasarkan penelitian dan analisis
yang telah dilakukan, terdapat produk rokok yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, faktor utama yaitu
kesulitan mendapatkan bahan baku yang bagus dan kesalahan dalam penggunaan bahan
baku dan faktor lain yaitu pada manusia, peralatan, dan lingkungan.

05311018 * HANGGORO SEPFRITIAWAN
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK AKHIR PADA PRODUK KAIN MORI KK-
104 DI PT.PRIMATEXCO INDONESIA, BATANG - INDONESIA , Dosen : SITI NURUL
NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : Pengendalian kualitas suatu produk atau layanan jasa adalah sebuah alat bagi
pihak manajemen untuk memperbaiki produk, mempertahankan kualitas yang sudah baik,
peningkatan jumlah produksi dan mengurangi jumlah produk gagal atau rusak. Untuk
melaksanakan pengendalian kualitas di dalam suatu perusahaan, maka manajemen
perusahaan tersebut perlu menentukan melalui apa pengendalian kualitas tersebut akan
dilakukan. Karena itulah penulis memilih judul Evaluasi Pengawasan Kualitas Produk Akhir
pada Produk Kain Mori KK-104 di PT Primatexco Indonesia, Batang –Indonesia, tujuannya
adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan produk kain mori KK-104 pada
bulan Oktober dan November 2008, dan apakah penyimpangan penyimpangan tersebut jauh
dari standar yang telah ditentukan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkab terjadinya penyimpangan dari standar yang telah ditentukan. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Statistical Quality
Control (SQC) yang meliputi analisis P-Chart, yang digunakan untuk melakukan analisis
secara kuantitatif, serta menggunakan analisis Sebab-Akibat (diagram Ishikawa) yang
digunakan untuk melakukan analisis secara kualitatif. Adapun manfaat dari analisis ini bagi
perusahaan adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam
menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengawasan kualitas dan
kemudian nantinya akan dapat meningkatkan kualitas produk tersebut. Berdasarkan
penelitian dan analisis dengan menggunakan P-Chart yang telah dilakukan, terdapat produk
kain mori KK-104 yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh faktor kelalaian pekerja, faktor mesin, lingkungan, serta
bahan baku yang digunakan.
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05311144 * AYU PUTRI ANGGRAENI
EVALUASI PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MENGOPTIMALKAN
KEUNTUNGAN PADA PT. SARI HUSADA YOGYAKARTA , Dosen : SITI NURUL
NGAINI, DRA., MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “ Evaluasi Perencanaan Kapasitas Produksi untuk
Mengoptimalkan Keuntungan pada PT. Sari Husada, Yogyakarta” , secara garis besar skripsi
ini membahas tentang seberapa besar kontribusi dari setiap produk yang dihasilkan dalam
memberikan keuntungan pada PT. Sari Husada. Pada penelitian ini data yang diperoleh
dengan metode interview dan dokumentasi yaitu data yang menjadi dokumen perusahaan.
Serta tidak lupa pengamatan langsung dari lokasi perusahaan. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini merupakan data yang sifatnya umum atau lebih kepada total, sehingga dalam
penelitian ini diperlukan metode proporsi agar dapat menentukan proporsi dari setiap
variabel-variabelnya.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan metode Liniear Programming. Untuk
dapat menggunakan Liniear Programming diperlukan penentuan variabel keputusan dengan
menyatakan ke dalam simbol / notasi matematika misal X1, X2, X3. Fungsi tujuan dengan
merumuskan model matematik Zmax = C1X1 + ....CnXn = Σ CiXi dan merumuskan fungsi
batasan.
Hasil perusahaan tersebut kemudian diolah dengan menggunakan program P.O.M for
Windows kemudian akan didapat solusi optimal untuk jumlah produk yang akan diproduksi
beserta seberapa besar hasil dari kombinasi tersebut dalam memberikan keuntungan bagi
perusahaan.
Pada penelitian ini dilakukan perbandingan antara hasil sebelum dilakukan pengolahan data
dengan metode Liniear Programming dan hasil setelah pengolahan data dengan metode
Liniear Programming, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan seberapa besar
perbedaan atau selisih yang terjadi yang dapat diperoleh untuk memaksimumkan
keuntungan pada perusahaan tersebut.

01311622 * BENNY RATNA ARDIYANTO
EVALUASI PERENCANAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DI UD.SARI RASA PACITAN
(JLN. ADI SUCIPTO NO.1 ARJOWINANGUN PACITAN) , Dosen : SITI NURUL NGAINI,
DRA., MM
Abstraksi : Persediaan bahan baku bagi perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga
kelancaran proses produksi, sebab bahan yang digunakan untuk proses produksi tidak dapat
didatangkan secara satu persatu sebesar jumlah yang diperlukan serta pada saat bahan
tersebut dipergunakan. Perencanaan yang cermat atas pembelian bisa menghasilkan
penghematan biaya yang cukup besar dalam suatu perusahaan. Persediaan bahan baku
dalam perusahaan harus selalu memadai artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil,
serta dapat memenuhi kebutuhan produksi. Persediaan bahan baku yang terlalu besar akan
menyerap dana yang besar terutama biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan gedung.
Sebaliknya, persediaan bahan baku yang terlalu kecil dapat mengganggu kontinuitas proses
produksi, serta perusahaan tidak dapat bekerja dengan produksi yang optimal. Penelitian
yang dilakukan terhadap UD. Sari Rasa ini mengambil populasi jumlah kebutuhan bahan
baku beras ketan yang akan diproduksi sebagai jenang dodol selama tahun 2008,
sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode Economic Order
Quantity. Dari metode tersebut dapat diketahui berapa jumlah pembelian bahan baku paling
ekonomis (EOQ) dan persediaan pengaman (safety stock), berapa total inventory cost (TIC)
menurut EOQ dan menurut perusahaan agar perusahaan dapat menentukan kebijakan biaya
persediaan minimal, dan berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan kembali (reorder
point) secara tepat Metode Economic Order Quantity merupakan metode yang digunakan
untuk menentukan jumlah pesanan persediaan yang dapat meminimumkan biaya
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penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini
ternyata terdapat perbedaan dengan apa yang telah dilakukan perusahaan tersebut.
Frekuensi dan jumlah pesanan yang dilakukan perusahaan masih mengacu pada pola lama
yang berakibat besarnya biaya-biaya pesan dan simpan.

05311394 * FARCHAN ARIFIN
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA RUMAH
MAKAN AYAM GORENG BU TATIK DI MAGELANG , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA,
MM
Abstraksi : -

01311286 * HERVAN AKADHINA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DALAM PENINGKATAN KEPUASAN KONSUMEN
BENGKEL “OLI MART” PT WINA WIRA USAHA JAYA YOGYAKARTA , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Dewasa  ini  persaingan  perusahaan  jasa  bengkel  mobil  dan  motor  di
Indonesia khususnya  di  Jogjakarta  menghadapi  persaingan yang  ketat. Hal  ini dapat
dilihat  dari perkembangan industri  otomotif  di  Indonesia  saat  ini  cukup pesat,  sehingga
jumlah  industri  otomotif  baik yang  sudah profesional  ataupun amatir selalu meningkat.
Pada  skripsi  ini,  penulis  ingin  menguraikan  tentang  analisis  kualtitas pelayanan dalam
peningkatan kepuasan konsumen bengkel  “oli  Mart’  PT Wina Wira Usaha Jaya. Yang ingin
diungkapkan dari  skripsi  ini  adalah, bengkel “oli Mart’ PT Wina Wira Usaha Jaya saat ini
dibandingkan dengan harapan konsumennya.  Selain itu juga ingin menjelaskan tentang
strategi apa yang paling tepat dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kepuasan
konsumen. Untuk  menguraikan  dan  memecahkan  permasalahan  tersebut,  dalam
penelitian  ini  digunakan metode  analisis  diagram kartesius Penelitian  ini didasarkan
pada  lima  dimensi  kualitas  pelayanan  jasa,  yaitu  reliability  (keandalan),
responsiveness (ketanggapan),  assurance (keyakinan),  emphaty (empati),  dan  tangible
(berwujud)  sebagai variabel  yang akan dinilai  atau dipersepsikan  oleh  konsumen.
Variabel-variabel  tersebut  kemudian  akan menghasilkan mutu atau  kualitas  dari  kinerja
yang telah dilakukan oleh perusahaan  dalam memberikan  jasa  pelayanannya  terhadap
konsumen. Dengan kata lain, mutu atau kualitas pelayanan jasa ditentukan oleh kelima
dimensi atau variabel tersebut setelah adanya penilaian dari pelanggan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bahwa konsumen belum merasa puas terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan oleh  Bengkel “Oli Mart” PT. WINA WIRA USAHA JAYA Yogyakarta.  Hal  ini
dapat  dibuktikan  bahwa  sebagian besar  memiliki  gap  antara  kinerja  dan  kepentingan
bernilai  negatif,   yang menunjukkan bahwa kinerja pada Bengkel “Oli Mart” PT. WINA
WIRA USAHA JAYA  Yogyakarta  belum  sesuai  dengan  kepentingan  konsumen.  Untuk  itu
diperlukan  peningkatan  pada  kualitas  pelayanan  dengan  prioritas  pada  atribut Memberi
informasi yang jelas, Pengetahuan dan kecakapan karyawan, Pelayanan sopan  dan  ramah,
kebersihan,  kerapihan  dan  kenyamanan  serta  Memberi perhatian khusus,  serta
Bangunan dan ruang tunggu yang nyaman.  Sedangkan berdasarkan analisis koordinat
kartesius per dimnesi maka hendaknya perusahaan memprioritaskan  peningkatan  pada
dimensi  reliability  serta  mampu mempertahankan dimensi assurance
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04311395 * DITA INDINA MARDANI
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI BATIK DI PASAR BERINGHARJO ,
Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian   skripsi   ini  mengambil   judul   “Analisis  Motivasi  Konsumen
Dalam Membeli   Batik  Di   Pasar   Beringharjo”.   Latar   belakang   dilakukannya penelitian
ini   adalah   untuk  mengetahui   adanya   perbedaan   yang  memotivasi konsumen dalam
membeli batik di pasar beringharjo dan mengetahui atribut yang paling  dominan
memotivasi   konsumen  membeli   batik   di   pasar   beringharjo.
Karena  pengunjung pasar   sangat  banyak,  maka  yang  yang  menjadi   responden kami
adalah pengunjung pasar  yang  sedang membeli  batik di  pasar,   sehingga dapat diketahui
motivasinya.
Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  alat  analisis  Chi  Square, dengan
beberapa   variabel seperti harga, kualitas produk, variasi produk, pelayanan, jaminan
penukaran barang serta merek produk,  yang masing-masing pengujiannya  pada  taraf
signifikansi  5% dengan program pengolah data SPSS Versi 14. 00 yang bertujuan untuk
mengetahui bahwa setiap butir pertanyaan yang diajukan kepada responden telah
dinyatakan   valid   atau   tidak.   Teknik   yang digunakan   dalam  penelitian   ini   adalah
dengan   teknik   korelasi,   yaitu   dengan membandingkan hasil koefisien korelasi (r xy)
dengan r Tabel.
Hasil  penelitian dengan Chi  Square dapat  membuktikan bahwa  terdapat perbedaan
penilaian   konsumen terhadap  variabel variasi   berdasarkan   jenis kelamin dan umur,
dan penghasilan. Terdapat perbedaan pula pada variabel merek berdasarkan jenis   kelamin.
Dalam   variabel   harga   juga   terdapat   perbdaan berdasarkan penghasilan konsumen.
Sedangkan pada variabel harga, produk, jaminan dan pelayanan tidak ada perbedaan
motivasi konsumen berdasarkan jenis kelamin.  Variabel harga, produk, pelayanan dan
merek tidak ada perbedaan berdasarkan umur. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan
pada variabel jaminan, pelayanan, dan merk berdasarkan penghasilan konsumen. Dan
dengan kata  lain bahwa  terdapat  perbedaan motivasi dalam pembelian batik dan harga
merupakan atribut yang paling dominan dalam memotivasi konsumen dalam membeli  batik
di  pasar  beringharjo karena harga batik di  beringharjo  terkenal sangat murah.
Kata Kunci: Motivasi Beli, Batik

04311527 * WAHYU FATTATUN SANI'AH
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK
SEPEDA MOTOR SUPRA X 125 PGM F1 BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK , Dosen :
SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Motivasi Konsumen terhadap Keputusan
Pembelian Produk Sepeda Motor Supra X 125 PGM-FI (Fuel Injection) Berdasarkan Atribut
Produk di Kabupaten Magelang” ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh motivasi
terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor Honda supra X 125 PGM-FI
berdasarkan atribut produk.  Dalam pengambilan sample, penelitian ini menggunakan teknik
accidental sampling yaitu peneliti memiliki kebebasan memilih siapa saja yang akan
dijadikan responden. 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 uji kai kuadrat, menentukan hipotesis operasional, menentukan taraf
signifikasi 5% dan derajat kebebasan, menghitung angka atau nilai chi square dengan
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menggunakan rumus (budiyuwono, 1996: 256). Sedangkan untuk mengukur validitas dan
reliabilitas digunakan 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) Hasil
menunjukkan bahwa mayoritas konsumen adalah wanita yang masih berumur produktif
dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. (2) Terdapat perbedaan motivasi konsumen
terhadap atribut warna berdasarkan karakteristik umur, pada atribut harga, atribut kualitas
dan atribut keiritan berdasarkan penghasilan, atribut desain dan atribut keiritan berdasarkan
pekerjaan. (3) Variabel yang paling dominan memotivasi konsumen dalam membeli produk
sepeda motor Honda Supra X125 PGM-FI di kota Magelang adalah Atribut Keiritan bahan
bakar. Oleh karena itu Pada atribut harga, kualitas mesin dan keiritan berdasarkan
penghasilan juga terdapat perbedaan, sebenarnya produk ini mempunyai kualitas mesin
yang bagus dan awet sebaiknya tetap dipertahankan, karena konsumen sudah percaya
terhadap kualitas produk agar konsumen tidak merasa kecewa ketika menggunakan produk
tersebut. Untuk kebijakan harga sebaiknya selalu memantau dari produk pesaing agar harga
yang ditawarkan lebih kompetitif dan masih mampu memotivasi konsumen dari berbagai
tingkat pendapatan.

04311082 * NANUNG HIDAYAT
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI YAMAHA
VIXION DI YOGYAKARTA , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh atribut produk
terhadap keputusan pembelian suatu produk. Atribut produk adalah mengembangkan suatu
produk mencakup penetapan manfaat yang akan disampaikan produk dalam hal ini
produknya adalah sepeda motor Yamaha Vixion. Yang akan dipastikan bahwa atribut yang
paling dominan adalah desain.
Penelitian ini mengambil atribut kecepatan, desain, warna, daya tahan mesin / kualitas dan
ketersediaan / kemudahan suku cadang yang akan diteliti sebagai pengaruh atribut – atribut
tersebut terhadap keputusan konsumen untuk memilih dan membeli produk Yamaha Vixion
dengan menggunakan 96 responden yang berada di Yogyakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien regresi dan koefisien
korelasi berganda. Metode ini dapat membantu penulis untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel – variable bebas secara serentak terhadap variable terikat serta keeratan
hubungan antar kedua variable tersebut.
Berdasarkan hasil analisis atribut diatas menunjukan bahwa posisi desain sesuai yang
diharapkan sebagai atribut yang paling dominan,menyusul kemudian atribut kecepatan,
ketersediaan suku cadang, daya tahan mesin dan warna. Dari analisis karakteristik
responden mayoritas konsumenya adalah pria, kemudian berdasar analisis regresi berganda
manunjukan bahwa variabel kecepatan berpengaruh positif sebesar 0,282, desain
berpengaruh positif sebesar 0,317, warna berpengaruh positif sebesar 0,114, daya tahan
mesin berpengaruh positif sebesar 0,144, dan ketersediaan suku cadang mesin berpengaruh
positif sebesar 0,167.

03311301 * DWI PURWANA
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PRODUCT FEATURES DAN HARGA TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MEREK BAJAJ DI SLEMAN , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
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Abstraksi : Penelitian berjudul ”Analisis Pengaruh Brand Images, Product Features Dan
Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Bajaj Di Sleman” ini bertujuan
untuk menjelaskan tentang pengaruh variabel Brand Images, Product Feature, dan Harga
terhadap keputusan konsumen dalam membeli sepeda motor merek Bajaj, serta mencari
variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan
pembelian tersebut.
Objek yang diteliti adalah seluruh masyarakat di kota Sleman yang menggunakan produk
sepeda motor merek Bajaj. 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 masyarakat kota Sleman yang menggunakan sepeda motor merk Bajaj.
Sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96 orang pengguna sepeda motor
merek Bajaj.
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 korelasi 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 hipotesis I diterima. Sedangkan dari koefisien
determinasi berganda, disimpulkan bahwa variabel Product Features merupakan variabel
yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi hipotesis II
diterima.
Kata kunci: Keputusan pembelian, regresi linier berganda (uji t dan uji F)

03311234 * TRYA KURNIA WATI
ANALISIS PENGARUH CITRA DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
PADA RUMAH MAKAN BEBEK GORENG H. SLAMET DI JALAN GEJAYAN , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh
variable citra terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap
loyalitas pelanggan, pengaruh variable citra terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan
pelanggan serta mengetahui pengaruh variable citra dan variable kepuasan terhadap
loyalitas pelanggan pada rumah makan Bebek Goreng H. Slamet di jalan Gejayan. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang telah atau sedang
melakukan pembelian pada rumah makan Bebek Goreng H. Slamet di Gejayan. Sampel
penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari satu kali pada rumah
makan Bebek Goreng H. Slamet di Gejayan yang berjumlah 96 orang. Tehnik penarikan
sample menggunakan “Purposive Sampling”, yaitu metode pengambilan sample denga
kcriteria tertentu yaitu konsumen yang sedang atau pernah makan di rumah makan Bebek
Goreng H. Slamet minimal lebih dari satu kali. Alat analisis yang digunakan adalah adalah
analisis jalur dengan Structural Equation Model (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil konsumen yang makan di rumah makan Bebak
Goreng H. Slamet diketahui bahwa mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan yaitu
sebesar 77,1%, berusia antara 15 – 25 tahun yaitu sebesar 47,9%, berpendidikan terakhir
SMU yaitu sebesar 59,4%, berstatus pelajar atau mahasiswa yaitu sebesar 43,8%,
berpendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 yaitu sebesar 51%, memiliki frekuensi makan
antara 3 – 5 kali yaitu seebsar 78,1%, dan mendapat informasi dari teman atau rekan kerja
yaitu sebesar 41,7%. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
variable citra sebesar terhadap kepuasan konsumen, terdapat pengaruh tidak langsung citra
terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variable mediasi dan
terdapat pengaruh signifikan variabel citra dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas
konsumen.
Kata kunci : citra, kepuasan, loyalitas.
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06311203 * AVINA MUSTAFIANI
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK DARI PRODUK TEH SOSRO TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
CONDONGCATUR, SLEMAN , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Ekuitas Merek dari Produk Teh Sosro
terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat
Condongcatur, Sleman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel
ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen dan untuk mengetahui variabel
yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan
dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili
populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.
Variabel penelitian adalah variabel ekuitas merek yang meliputi persepsi kualitas, kesadaran
merek, asosiasi merek, dan loyalitas merek sebagai variabel independen dan keputusan
pembelian konsumen sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data dan analisis
menggunakan analisis regresi berganda, analisis korelasi berganda dan determinasi
berganda serta analisis korelasi parsial dan determinasi parsial. Pengujian hipotesis
menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hasil uji secara simultan atau uji F maupun
uji secara parsial atau uji t membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
variabel ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Dari hasil analisis
koefisien determinasi parsial dapat diketahui bahwa variabel persepsi kualitas memberikan
pengaruh yang dominan tehadap keputusan pembelian.
Kata kunci: Ekuitas Merek, Keputusan Pembelian.

05311440 * ENDANG YULIA WARDHANI
ANALISIS PENGARUH IKLAN DALAM MEMBANGUN PERSEPSI PERSAINGAN ANTAR
MEREK SEPEDA MOTOR MIO DAN VARIO TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN ,
Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH IKLAN DALAM MEMBANGUN
PERSEPSI PERSAINGAN ANTAR MEREK SEPEDA MOTOR MIO DAN VARIO TERHADAP MINAT
BELI KONSUMEN" yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi konsumen
terhadap iklan sepeda motor matic “mio” dan “vario”, serta untuk mengetahui variabel-
variabel iklan yang paling dominan mempengaruhi persepsi konsumen dalam membangun
persaingan antar merek.
Penelitian ini mengambil sampel para konsumen iklan di Kota Yogyakarta, dengan
menggunakan teknik convenience sampling. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program SPSS versi 1.4. yaitu dengan metode uji wilcoxon yang digunakan untuk
membuktikan perbedaan dua semple yang berhubungan.
Dari dua hipotesis yang diujikan pada penelitian ini semuanya terbukti. Hipotesis terbukti
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi para
responden mengenai persaingan antara “vario” dan “mio” dan bintang iklan merupakan
variabel iklan yang paling dominan mempengaruhi persepsi konsumen dalam membangun
persaingan antar merek.
Kata Kunci: Persaingan, tataran persaingan, analisis pesaing, strategi bersaing,strategi
pengembangan merek, merek tempur, iklan, persepsi
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05311099 * ESTI TRI ENDAR WATI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN PADA TM-NET JL. PLERET BANTUL YOGYAKARTA , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen di warung internet TM-Net yang terletak di Jln Pleret Bantul Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen dan mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen TM-net. Sampel yang digunakan
adalah konsumen yang sudah datang dua kali atau lebih menggunakan jasa warung internet
TM_Net. Dalam penelitian ini variabel yang di teliti adalah variabel dimensi kualitas
pelayanan yaitu reliability, responsivenees,assurance, empathy dan tangibles Dalam
penelitian ini melibatkan 96 responden yaitu konsumen yang sudah datang dua kali atau
lebih menggunakan jasa warung internet TM_Net. Untuk mengguji tingkat reliabiltas dan
validitas menggunakan korelasi pearson dan crosbanch alpha. Alat analisis yang digunakan
adalah koefisien regresi linear berganda, determinasi, korelasi berganda, korelasi parsial.
Dimensi reliability merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan
konsumen TM-Net karena dimensi tersebut memiliki nilai koefisien korelasi yang paling
besar dan secara keseluruhan rata-rata deskriptif pada lima dimensi kualitas pelayanan
reliability, responsivenees, assurance, empathy dan tangibles menunjukkan bahwa penilaian
konsumen terhadap lima dimensi kualitas pelayanan memiliki kecenderungan nilai yang
tinggi atau konsumen sudah puas dengan kualitas pelayanan di warung internet TM-Net.

04311157 * RAMADHANI HIDAYAT
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN KERETA API EKSEKUTIF ARGO JATI , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Kualitas jasa merupakan salah satu indikator yang penting bagi sebuah
perusahaan. Kualitsa jasa merupakan interaksi dari semua faktor yang menjaga dari proses
penciptaan jasa yang disediakan untuk konsumen Penelitian ini dilakukan di Stasiun
Kejaksan Cirebon. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui
kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen pada PT. Kereta Api Indonesia (Kereta Api
Eksekutif Argo Jati).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda dan dengan
menggunakan 5 dimensi pengukuran variable dianataranya : Reliability (keandalan),
Responsiveness (tanggapan) Assurance (Jaminan), Empaty (empati), Tangible (berwujud).
Penelitian ini dilakukan dengan metode statistic dan deskriptif. Hal ini bertujuan agar
penelitian dapat memperoleh hasil yang akurat. Populasi yang diteliti adalah penumpang
yang pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api Argo Jati jurusan
Cirebon - Jakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 96 dengan
metode convenience sampling dan dilakukan selama 14 hari. Adapun karkteristik konsumen
yang penulis batasi adalah konsumen yang pernah menggunakan kereta api Argo Jati
minimal 1 kali dalam sebulan. Metode pengolahan dan analisis menggunakan analisis regresi
linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dimensi-
dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan penumpang. Sedangkan penilaian statistik
dilakukan dengan menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya diolah dengan
menggunakan bantuan computer program SPSS 12 Hasil penelitian ini ternyata masih ada
variable yang kurang berpengaruh yaitu variabel Assurance dengan persentase sebesar
4,3% karena responden masih merasakan tingkat jaminan keamanan yang diberikan oleh
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Kereta Api Eksekutif Argo Jati masih rendah. Sedangkan variabel yang sangat berpengarh
adalah variabel tangible dengan persentase sebesar 14,3%, hal ini disebabkan oleh kereta
api argo jati memberikan ruangan yang nyaman sekaligus terjaga kebersihanya dan
memberikan fasilitas yang memadai dan baik.
Kata kunci: Kualitas dan Kepuasan Konsumen.

05311229 * ANDI PRASETYA WIBOWO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI NEXT
BILYARD DAN FUTSAL YOGYAKARTA , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Skripisi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan
Konsumen di Next Bilyard & Futsal Yogyakarta“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan serta apakah ada pengaruh
secara signifikan variabel kualitas jasa terhadap kepuasan dan variabel manakah yang
paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen di Next bilyard & futsal.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan
kuesioner yang dibagikan kepada konsumen Next bilyard & futsal Yogyakarta. Pengambilan
sampel menggunakan teknik convinience sampling dimana sampelnya adalah konsumen
Next bilyard & futsal yang pernah berkunjung minimal 1 kali dengan jumlah sampel
sebanyak 96 responden. Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya
sebagai variabel independent dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependent. Metode
pengolahan data menggunakan program SPSS 16 dan analisis datanya menggunakan
analisis regresi berganda, koefisien determinasi, korelasi berganda & parsial serta uji asumsi
klasik yang terdiri dari multikolonieritas, heterokedastisitas, normalitas dan autokorelasi.
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5 %.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sangat puas dengan kualitas jasa di
Next bilyard & futsal, ini ditunjukkan dari hasil analisis deskriptif pada variabel kepuasan
dengan nilai sebesar 3.25. Ada pengaruh yang signifikan antara dimensi kualitas jasa
(Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) terhadap kepuasan konsumen
di Next bilyard & futsal Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih kecil
dari taraf signifikansi (0.000 < 0.05).
Dimensi kualitas jasa (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) yang
paling berpengaruh terhadap kepuasan adalah dimensi Tangible. Hal ini dapat dilihat secara
parsial bahwa nilai koefisien korelasi diantara kelima variabel dimensi kualitas jasa nilai yang
paling tinggi yaitu pada dimensi tangible dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.300.
Kata kunci : Kualitas jasa, Kepuasan Konsumen.

05311093 * HESTI KUSUMANINGRUM
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PD
BPR SLEMAN , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “ ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
KEPUASAN NASABAH di PD BPR Bank Sleman “ . Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
pengaruh positif kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah dan dimensi kualitas jasa yang
paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yg bersumber dari kuosioner
yang dibagikan kepada nasabah PD BPR Bank Sleman Yogyakarta. Pengambilan sampel
dengan menggunakan teknik convenience sampling dimana sampelnya adalah setiap
nasabah yang telah/baru saja selesai melakukan transaksi perbankan. Sampel yang
digunakan sebanyak 96 orang responden, Variabel penelitian adalah kualitas jasa dengan
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kelima dimensinya sebagai variable independent dan kepuasan nasabah sebagai variable
dependent.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi
berganda, korelasi berganda, korelasi partial. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji
F dengan taraf signifikan 5 %.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reliability berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan nasabah PD BPR Bank Sleman.
Dimensi reliability merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan
nasabah di PD BPR Bank Sleman karena dimensi tersebut memiliki nilai koefisien korelasi
yang paling besar dan secara keseluruhan rata-rata deskriptif pada lima dimensi kualitas
pelayanan reliability, responsivenees, assurance, empathy dan tangibles menunjukkan
bahwa penilaian konsumen terhadap lima dimensi kualitas pelayanan memiliki
kecenderungan nilai yang tinggi atau konsumen sudah puas dengan kualitas pelayanan di
PD BPR Bank Sleman.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah

05311062 * ERIK KUSUMAWATI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA
BANK BRI CABANG NGAWI , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Arah perbankan di era globalisasi akan menuju ke virtual banking, dimana
sector jasa termasuk financial mendapat prioritas utama. Bagi perbankan di Indonesia yang
harus diwaspadai adalah terbukanya pintu masuk bagi bank-bank asing dengan membawa
keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, teknologi modern, jaringan operasional
yang mengglobal serta memiliki keunggulan produk dan jasa keuangan. Secara umum dapat
dikatakan bahwa keinginan nasabah yang berhubungan dengan bank adalah mengharapkan
sesuatu yang lebih baik, baik dari manfaat, kemudahan serta keamanan dari dana yang
disimpan di bank. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan sangat berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terutama pada Bank BRI Cabang Ngawi.
Faktor kualitas pelayanan mempunyai 5 dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiveness,
assurance dan empathy, dimana 5 dimensi tersebut berpengaruh terhadap kepuasan pada
bank BRI Cabang Ngawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Dilihat dari hasil uji F taraf
signifikannya 0,00 ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kelima variabel kualitas
pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, tangibles, reliability, responsiveness,
assurance dan empathy.

05311471 * SUKMANA FERRY ARDYANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
BENGKEL EKA JAYA MOTOR KLATEN , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan Bengkel Eka Jaya Motor Klaten ini ditulis dengan tujuan untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bengkel Eka Jaya Motor Klaten
yang terletak di Jl. Raya Yogya-Solo, no.11 km 3 Jonggrangan Klaten Utara. Dengan
menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t)
penulis mencoba mengungkapkan keterkaitan antara variabel independent yaitu kualitas
pelayanan diberi simbol (X) dengan variabel dependent yaitu kepuasan konsumen diberi
simbol (Y), sebelumnya juga telah dilakukan uji validitas dan uji reliabiltas kepada
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responden yang telah menggunakan jasa bengkel Eka Jaya motor Klaten. Jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian adalah 105 responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuesioner.
Dari keseluruhan data yang telah diperoleh dan dianalisis, maka penulis mencoba
menuangkan hasil penelitian baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang pada
akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dan mengetahui bagaimana pengaruh
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji analisis diketahui bahwa dengan
menggunakan uji F, secara simultan dapat disimpulkan bahwa ke-5 variabel kualitas
pelayanan (Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati) secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini terbukti
bahwa Fhitung (19,172) lebih besar dari Ftabel (2,306). Berdasarkan uji parsial (t), kualitas
pelayanan yang terdiri dari Bukti Langsung, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati,
masing-masing mempunyai harga thitung lebih besar dari ttabel, sehingga dapat
disimpulkan bahwa masing-masing variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan/konsumen. Variabel Dominan yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen adalah Variabel Keandalan, karena variabel ini mempunyai
koefisien determinasi parsial (r2) paling tinggi yaitu (0,088), sedangkan koefisien nilai
terendah dimiliki oleh variabel Bukti Fisik sebesar (0,005).

05311057 * FONDA NOVIANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN
KONSUMEN HOTEL ASIA AFRIKA, YOGYAKARTA , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA,
MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Konsumen Hotel Asia Afrika Di Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kepuasan pelanggan Hotel Asia Afrika, mengetahui besarnya pengaruh
kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan Hotel Asia Afrika dan mengetahui dimensi
kualitas jasa yang paling berperngaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Hotel Asia
Afrika.
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pelanggan yang pernah
menginap di Hotel Asia Afrika. Sampel penelitian ini adalah 96 responden. Penulis
menggunakan metode kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
teknik convenience sampling yaitu pengambilan populasi dan sampel. Variabel penelitian
yang digunakan adalah dimensi reliabilty, dimensi responsiveness, dimensi assurance,
dimensi emphaty, dimensi tangibles.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan motode analisis deskriptif dan metode
analisis statistik dengan model regresi linier berganda sebagai alat analisisnya. Uji ini
dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan
Hotel Asia Afrika dan mengetahui dimensi kualitas jasa yang paling berperngaruh positif
terhadap kepuasan pelanggan Hotel Asia Afrika. Pengujian hipotesis dengan taraf
signifikansi 0,05, sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas, penelitian ini
menggunakan kuesioner, maka ditentukan dari nilai Corrected Item Total Correlation dan
Cronbach Alpha.
Hasil penelitian dari hasil deskriptif diketahui bahwa konsumen memberikan penilaian sangat
puas terhadap pelayanan Hotel Asia Afrika. Sedangkan dari penelitian menunjukkan bahwa
hasil analisis dari regresi linier berganda terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan atas pelayanan Hotel Asia Afrika sedangkan secara parsial menunjukan
bahwa dimensi tangibles paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen.
Kata kunci : reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, kepuasan konsumen
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05311197 * MUHAMMAD FERDHIKA
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN
PRODUK FASHION DI DEALOVA DISTRIBUTION STORE YOGYAKARTA , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Analisis pengaruh motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian produk
fashion di Dealova Distribution Store Yogyakarta. Distribution Store atau yang biasanya
disingkat dengan kata “distro” merupakan salah satu usaha yang marak atau berkembang
dengan pesat 7 tahun terakhir ini. Salah satu distro yang terkenal di Yogyakarta adalah
Dealova Distro. Dealova Distro berusaha menjadi pilihan utama dalam berbelanja bagi
konsumen nya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar nya pengaruh motivasi konsumen
dalam keputusan membeli produk fashion di Dealova Distribution Store Yogyakarta serta
menetapkan variabel apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan
membeli di Dealova Distribution Store.
Metode pengumpulan data ini adalah dengan mengunakan kuisioner yang di bagikan kepada
konsumen Dealova Distribution Store.
Variabel penelitian adalah motivasi dan keputusan pembelian. Metode pengolahan data
menggunakan program SPSS 16 dan analisis datanya menggunakan analisis regresi
berganda, koefisien determinasi, korelasi berganda & parsial . Pengujian hipotesis
menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5 %.
Dari hasil penelitian menunjukkan yang mempengaruhi motivasi konsumen dalam membeli
di Dealova Distribution Store adalah produk dan terdapat pengaruh yang signifikan antara
motivasi terhadap keputusan pembelian konsumen.
Kata kunci : Motivasi konsumen, keputusan pembelian

05311209 * DINARI PUSPITASARI
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MAKANAN SERBA
SAMBAL (RUMAH MAKAN SERBA SAMBAL) DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA ,
Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Motivasi Konsumen Dalam
Pembelian Makanan Serba Sambal (Rumah Makan Serba Sambal) di Kabupaten Sleman,
Yogyakarta” yang bertujuan untuk menguji variabel-variabel motivasi apa saja yang
mempengaruhi para konsumen untuk mengambil keputusan pembelian makanan serba
sambal (rumah makan serba sambal). Penelitian ini fokus terhadap variabel Produk, Harga,
Kualitas, Lokasi, Kebersihan, Kenyamanan, Brand Image dan Pelayanan.
Penelitian ini mengambil sampel para konsumen yang telah mengunjungi rumah makan
serba sambal di kabupaten sleman, Yogyakarta. Sampel responden diambil dengan
menggunakan teknik convenience sampling. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
program SPSS versi 1.4. Dari dua hipotesis yang diujikan pada penelitian ini semuanya
terbukti.
Hipotesis terbukti tersebut menunjukkan bahwa ke delapan variabel-variabel tersebut
mempengaruhi motivasi konsumen dalam pembelian makanan serba sambal (rumah makan
serba sambal).
Kata Kunci: Produk, Harga, Kualitas, Lokasi, Kebersihan, Kenyamanan, Brand Image dan
Pelayanan.

05311304 * BOBBI CANDRA MURTI
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUASAN PEMBELIAN
PRODUK SEPEDA MOTOR HONDA BEAT DI KABUPATEN BANTUL , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
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Abstraksi : 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 Beat. Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  seluruh
konsumen  yang  mempunyai  sekaligus  pemakai sepeda motor Honda Beat di Kabupaten
Bantul. Sampel penelitian  ini adalah 96 responden  yang  dianggap  telah  cukup mewakili
populasi  yang  diteliti. Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  harga,
kualitas,  kemudahan  suku cadang, model  /  bentuk,dan  harga  diri.  Teknik  penarikan
sampel menggunakan “Convinience Nonprobability  Sampling”. Model  analisis  yang
digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi parsial.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  konsumen termotivasi  untuk
membeli  sepeda  motor  Honda  Beat  karena  atribut  yang  ada telah  sesuai  dengan  apa
yang  dimiliki  oleh  sepeda motor Honda Beat. Hasil  ini dapat dibuktikan bahwa konsumen
memberikan penilaian  setuju  terhadap atribut motivasi  terhadap  keputusan  pembelian
sepeda motor Honda Beat. Berdasarkan hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa
terdapat  hubungan  yang  signifikan antara  motivasi  konsumen  dengan  keputusan
pembelian  berdasarkan  harga, kualitas,  kemudahan  suku  cadang, model  /  bentuk,  dan
harga  diri. Hal  tersebut berarti  bahwa  semakin  setuju  konsumen  terhadap  atribut
diatas  maka  semakin setuju  pula  konsumen  untuk  membeli.  Pada  hasil  uji  korelasi
parsial  kualitas mempunyai  nilai  yang  paling  tinggi  diantara  atribut –  atribut  lain
yang  artinya bahwa  kualitas merupakan motivasi  utama  yang  dijadikan  pertimbangan
dalam pembelian sepeda motor Honda Beat.
Dari hasil penelitian ini maka didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk sepeda
motor Honda Beat, bahwa atribut kualitas merupakan atribut yang paling  dominan
mempengaruhi  keputusan  pembelian,  maka  kualitas  harus dipertahankan dan lebih
ditingkatkan.
Kata kunci : Motivasi, Keputusan Beli

03311028 * M. ANDANI
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP MINAT BELI
ROKOK SAMPOERNA AVOLUTION (STUDI PADA MAHASISWA DI CONDONG CATUR
SLEMAN YOGYAKARTA) , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Sikap Dan Norma Subjektif Terhadap
Minat Beli Rokok Sampoerna Avolution (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Condong Catur
Sleman Yogyakarta). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan
pengaruh sikap dan norma subjektif serta mengidentifikasikan dan menjelaskan variabel
yang paling dominan terhadap minat beli Rokok Sampoerna Avolution.
  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer
bersumber dari kuisioner yang dibagikan kepada Mahasiswa yang berada di kawasan
Condong Catur Sleman Yogyakarta dimana sampelnya adalah setiap Mahasiswa yang
mengkonsumsi atau pernah mengenal Rokok Sampoerna Avolution, dan sampel yang
digunakan adalah 96 responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari
sumber-sumber seperti penelitian terdahulu.
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini bertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuisioner, selanjutnya kuisioner diolah
menggunakan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS. Sedangkan populasi
yang diteliti adalah Mahasiswa di Condong Catur Sleman Yogyakarta, dan sampel yang
digunakan sebanyak 96 orang.
 Metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan Reasoned Action Model
(fishbein) untuk memperoleh konsistensi antara sikap dan perilaku, sehingga model ini
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mempunyai dua komponen yaitu sikap dan norma subjektif. Analisis lainnya yaitu
menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesa (uji F, uji t), Koefisien determinasi,
Koefisien Korelasi Berganda, dan Koefisien Korelasi Parsial.
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap
dan Norma Subjektif terhadap minat beli konsumen. Hal ini disebabkan hasil yang positif
dari Sikap Konsumen terhadap atribut produk Rokok Sampoerna Avolution. Sedangkan
untuk variabel Norma Subjektif adalah variabel yang paling dominan terhadap Minat Beli
Konsumen. Maka dalam hal ini Sikap dan Norma Subjektif merupakan faktor yang
menentukan besar kecil nya Minat Beli.
Kata Kunci : Sikap, Norma Subyektif, Minat Beli.

05311059 * INDRAYANNI
ANALISIS POSITIONING MOTOR MATIC YAMAHA MIO DIANTARA PESAING
BERDASARKAN PERSEPSI KONSUMEN DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA ,
Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui positioning motor matic Yamaha
Mio terhadap merek motor matic yang lain (Honda Vario dan Suzuki Spin) berdasarkan
persepsi konsumen di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
Penelitian ini juga untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan untuk menghadapi
persaingan. Atribut yang diteliti meliputi harga, merek, suku cadang, kualitas mesin, desain
produk, dan warna motor. Data yang dianalisis adalah data hasil kuesioner yang telah diisi
responden. Jumlah responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 105
orang yang dibatasi dalam hal jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, sepeda motor
matic yang dimiliki sekarang, sumber informasi, dan lama menggunakan jenis produk.
Analisis statistik menggunakan rumus matematis dari Fishbein yaitu Model Sikap Multi-
Atribut dan Multi Dimensional Scalling (MDS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motor matic Yamaha Mio sudah mampu memposisikan
produknya sebagai pemimpin pasar motor matic karena Yamaha Mio paling unggul
dibandingkan dari kedua pesaingnya (Honda Vario dan Suzuki Spin) dengan memiliki
keunggulan pada dimensi produk (merek, suku cadang, kualitas mesin, desain produk dan
warna motor) serta memiliki keunggulan pada dimensi harga yaitu ( harga sesuai kualitas,
harga terjangkau dan harga yang stabil).
Kata Kunci : Positioning, atribut, strategi pemasaran

05311473 * WIWIT KURNIA ARUM
ANALISIS POSOTIONING KARTU PRABAYAR CDMA MEREK FLEXI, FREN DAN ESIA
BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK (STUDI KASUS DI FE UII) , Dosen : SRI
HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Di era globalisasi sekarang komunikasi merupakan hal yang penting bagi
kehidupan manusia. Karena dengan adanya komunikasi manusia dapat berinteraksi dengan
sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan perkembangan komunikasi yang pesat
terhadap telepon seluler maka terciptalah salah satu perkembangan teknologi terbaru saat
ini adalah dengan munculnya teknologi telekomunikasi yang berbasis Code Division Multiple
Access (CDMA). CDMA merupakan suatu sistem komunikasi wireless yang dipakai oleh para
mobile operator, sistem ini menggunakan teknologi "spread spectrum" yang memberikan
access pemakaian pada banyak pengguna pada frekuensi dan waktu yang sama.
Objek penelitian ini adalah kartu prabyar CDMA Flexi, Fren dan Esia. Atribut yang diteliti
meliputi harga murah, merek acuan, menambah rasa percaya diri, signal yang bagus, tidak
mudah rusak, mudah dalam penggunaannya, tarif yang murah, bonus yang banyak,
masa tenggang yang fleksibel, kemudahan untuk download, iklan yang menarik dan iklan
yang disampaikan jelas. Data analisis adalah data kuisioner yang telah diisi oleh responden.
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responden merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dibatasi pada usia, uang
saku dan kartu prabayar CDMA yang pernah digunakan. Untuk analisis statistik
menggunakan Peta persepsi (Map Perception dengan 2 Sumbu), Peta persepsi (Map
Perception dengan 2 Sumbu) yaitu metode penelitian yang menggunakan program komputer
untuk mengetahui posisi suatu objek dalam berbagai dimensi. Kesimpulan diambil
berdasarkan hasil analisis data dan metode Peta persepsi (Map Perception dengan 2 Sumbu)
yang berbentuk peta posisi masing – masing kartu prabayar CDMA dengan atribut yang
diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui positioning kartu prabayar CDMA Flexi, Fren dan
Esia 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 kartu prabayar CDMA berdasarkan atribut produk dan atribut
harga adalah kartu prabayar CDMA Flexi berada pada kuadrat II artinya produk ini telah
mempunyai nilai yang positif baik dilihat dari dimensi atribut produk maupun dimensi harga,
terlihat dari posisi koordinat sebesar (4,16; 4,14). Hal ini menunjukkan bahwa produk kartu
prabayar CDMA Flexi mempunyai keunggulan baik di dimensi atribut produk maupun di
dimensi harga. Kartu prabayar CDMA Fren mempunyai keunggulan berdasarkan dimensi
produk mempunyai keunggulan berdasarkan dimensi produk, tetapi memiliki kelemahan
pada dimensi harga, terlihat dari koordinat map yaitu sebesar (3,94; 3,47). Kartu Prabayar
CDMA Esia mempunyai kelemahan pada dimensi produk maupun dimensi harga, hal ini
terlihat dari map koordinat produk ini pada posisi (3,71; 3,46).
Kesimpulan yang dapat diambil menunjukkan bahwa kartu prabayar CDMA Flexi merupakan
produk kartu prabayar CDMA yang paling laku di pasaran jika dibandingkan dengan kedua
pesaingnya.

05311146 * AYU RAHAYU
ANALISIS SEGMENTASI PASAR KONSUMEN TENDA KULINER CIREBON SUPERBLOCK
KOTA CIREBON , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Segmentasi Pasar Konsumen Tenda
Kuliner Cirebon Superblock, Kota Cirebon.“ penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
eksploratif dan deskriptif dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapat kejelasan
siapa segmen pasar Tenda Kuliner Cirebon Superblock Kota Cirebon ditinjau dari
karakteristik demografi, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat penghasilan, dan
juga untuk mengetahui dan menganalisis atribut produk apa yang dijadikan alasan oleh
konsumen untuk membeli di Tenda Kuliner Cirebon Superblock. Variabel manfaat yang
digunakan pada penelitian ini adalah produk, rasa, harga, tempat, promosi dan pelayanan.
Quesioner digunakan sebagai data primer dan didukung oleh data sekunder yang diperlukan
baik melalui literature, jurnal maupun website, pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96
responden. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis tabulasi silang dan analisis
cluster.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik responden yang dominan adalah
responden laki, usia antara 19 – 24 tahun, pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, dan
berpenghasilan dibawah Rp.1.000.000. Dari segi variabel manfaat atribut produk yang
utama dipilih responden adalah tempat. Alasan yang dominan dari responden untuk
membeli produk adalah karena produk sesuai selera, produk bervariasi, produk bergizi,
produk dapat bersaing dengan tempat lain, rasa masakan enak, porsi makanan yang sesuai,
rasa dapat bersaing dengan tempat lain, harga terjangkau, harga sesuai dengan manfaat
produk, harga bersaing dengan tempat lain, tempat mudah dijangkau, tempat parkirnya
luas, jam buka tepat, pelayanan ramah, dan penyajian menarik.
Kata kunci : segmentasi pasar, cluster, tabulasi silang.
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04311065 * YULI ASTUTI UTAMI
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN BELANJA DI PASAR
SWALAYAN DAN PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN ATRIBUT-ATRIBUT DI KAB
KULON PROGO , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh atribut-
atribut pasar berupa produk, harga, lokasi, pelayanan dan promosi terhadap keputusan
belanja di pasar swalayan dan pasar tradisional.
Tipe penelitian ini adalah Explanatory Research. Populasinya adalah konsumen yang
berbelanja di pasar swalayan dan pasar tradisional di kota Wates.
Sampel yang digunakan adalah sebanyak 91 orang konsumen. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan skala pengukuran instrument, uji validitas, uji analisis Kai Kuadrat
(Chi Square).
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar indeks sikap, pada kedua pasar
menunjukkan bahwa responden memberikan nilai yang lebih tinggi dari sisi produk dan
harga. Pelayanan dan promosi pasar tradisional dinilai lebih baik. Dari perhitungan Kai
Kuadrat menunjukkan bahwa persepsi konsumen antara pasar swalayan dan pasar
tradisional tidak terdapat peradaban yang signifikan.

06311057 * ANANG PERDANA MULIA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMILIHAN FITNESS
BERDASARKAN ATRIBUT PRODUK DI LIFE GYM FITNESS CENTRE YOGYAKARTA ,
Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : -

04311495 * BAHRUDIN DISASTRA
ANALISIS STRATEGI PEMSARAN PADA TOKO BUKU "SOCIAL AGENCY BARU" JALAN
KALIURANG DI YOGYAKARTA , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Pada Toko Buku Social
Agency Baru Jalan Kaliurang Di Yogyakarta.”  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
posisi bisnis pada perusahaan Toko Buku Sosial Agency Baru menggunakan metode SWOT
dan diagram SWOT. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas
dan Uji Reliabilitas.
Uji Validitas yaitu proses pengukuran untuk menguji kecermatan butir-butir dalam daftar
pertanyaan untuk melakukan fungsi ukurnya; semakin kecil varians kesalahan, semakin
valid alat ukurnya. Untuk mengetahui valid tidaknya variabel yang akan diuji, hasil korelasi
dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi, dengan taraf signifikansi 1% atau 5%. Jika
angka hasil perhitungan lebih besar dari angka kritik, maka butir pertanyaan tersebut
dinyatakan valid dan signifikan, tetapi sebaliknya jika angka korelasi hasil perhitungan lebih
kecil dibanding angka kritik tabel korelasi, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
Uji Reliabilitas yaitu proses pengukuran yang menunjukan suatu pengukuran dapat
memberikan hasil yang relative sama jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subyek
yang sama, semakin kecil perbedaan hasil yang diperoleh semakin andal tesnya. Kriteria
yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas besarnya nilai Cronbach Alpha yaitu
jika nilai Cronbach Alpha semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi konsistensi
internal reliabilitasnya maka dikategorikan tidak reliabel, dan apabila nilai Cronbach Alpha >
0,60 maka dikategorikan reliabel.
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05311124 * NUR SAMSIYAH
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI
TOKO BAHAN BANGUNAN SUMBER BARU SRAGEN , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA,
MM
Abstraksi : Skipsi ini mengangkat judul “Analisis Tingkat Kepuasaan Konsumen terhadap
Kualitas Pelayanan di Toko Bangunan Sumber Baru Sragen’’ Adapun penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk mengetahui
sejauh mana konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan toko bahan
bangunan sumber baru sragen. Maka saya menggunakan kuesioner untuk mengetahui
seberapa puasnya konsumen terhadap toko bahan bangunan sumber baru sragen dan agar
bisa merevisi kalau ada kesalahan dalam toko bahan bangunan sumber baru sragen.
Hasilnya penelitian menunjukan bahwa faktor penggerak yang ada di Toko Bahan Bangunan
Sumber Baru Sragen telah dirasakan puas oleh konsumen. Hal ini dapat membuktikan
bahwa sebagian besar tingkat kesuaian antara kinerja dan harapan diatas angka 95%, yang
menunjukan bahwa kinerja pada Toko Bahan Bangunan Sumber Baru Sragen telah
mendekati harapan (mendekati angka 100%). Tetapi Toko Bahan Bangunan Sumber Baru
Sragen harus memperhatikan keluhan dari konsumen agar lebih baik dalam pelayanan yang
diberikan selanjutnya.

01311576 * HELMY LAKSMONO
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DAN
KUALITAS PRODUK CV. KURNIA BARU , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA, MM
Abstraksi : -

05311508 * FACHRI WARDIAN FACHRIL
PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP PERILAKU KONSUMEN
 DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN PRODUK SPEEDY , Dosen : SRI HARDJANTI, DRA,
MM
Abstraksi : Perilaku pembelian konsumen merupakan bagian dari kajian perilaku
konsumen yang menunjukkan proses menuju ke arah tindakan pembelian yang dilakukan
oleh seorang konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh atibut produk terhadap perilaku konsumen untuk membeli produk Speedy dari PT
Telkom, dan untuk mengetahui atribut produk yang memiliki paling dominan terhadap
perilaku konsumen.
Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda dengan bantuan program SPSS 13.0 for windows. Sampel penelitian diambil
sebanyak 96 mahasiswa dari populasi mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
yang menggunakan Speedy.
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa atribut produk yang terdiri dari kualitas
produk, after sales services, dan harga produk berpengaruh secara signifikan terhadap
perilaku konsumen dalam memilih produk Speedy. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh
ketiga atribut produk tersebut terhadap perilaku konsumen konsumen yang ditunjukkan oleh
nilai koefisien determinasi adalah sebesar 52,9%. Atribut produk yang memiliki pengaruh
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paling dominan terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk Speedy adalah atribut
kualitas produk,
hak ini dapat dilihat dari nilai korelasi parsial variabel kualitas produk paling besar dibanding
variabel atribut produk lainnya. Faktor-faktor kualitas produk Speedy yang menjadi
pertimbangan konsumen dalam memilih produk ini diantaranya yaitu kecepatan akses
internet, keunggulan dalam koneksi internet, kecepatan dalam download file, gangguan
sambungan jaringan sangat jarang terjadi, gangguan kecepatan akses sangat jarang terjadi,
dan kinerja produk yang baik.
Kata kunci: atribut produk, perilaku pembelian

05311075 * DWI SETYAWAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM DI BEI
(2005-2007) , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh Return On Assets
(ROA), Financial Leverage, Prosentase Penawaran Saham Kepada Publik, Umur Perusahaan,
dan Skala/Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing Saham pada perusahaan go public di
Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu antara 2005-2007.
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 14 for windows, hasil penelitian ini
menunjukkan secara bersama-sama dan juga secara parsial kelima variabel tersebut, yaitu
Return On Assets(ROA), Financial Leverage, Prosentase Penawaran Saham Kepada Publik,
Umur Perusahaan, dan Skala/Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap
underpricing saham.
Kata Kunci : Underpricing, Return On Assets, Financial Leverage, Prosentase Penawaran
Saham Kepada Publik, Umur Perusahaan, Skala/Ukuran Perusahaan.

04311077 * RAHAYU SRI MULYANI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK
INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN IPO (INITIAL PUBLIC
OFFERINGS) , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja
keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah melakukan
initial public offerings (IPO). Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang
diukur dengan menggunakan sejumlah rasio keuangan yaitu TATO, DAR, DER, NPM, ROE
dan ROI. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang melakukan Initial Public Offering pada tahun 2004.
Berdasarkan hasil analisis dan bahasan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Tidak ada
perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah initial public offerings (IPO)
yang diukur dengan Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Asset Ratio (DAR), Net Profit
Margin (NPM), Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI). Dan Ada perbedaan
kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah initial public offerings (IPO) yang diukur
dengan Debt to Equity Ratio (DER).

05311189 * ATRIT PARISTY MERA DIANA
ANALISIS PENGARUH ELEMEN  MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC TAHUN 2005-2007) , Dosen : SRI
MULYATI, DRA., M.SI
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Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara Cash Turn Over
(CTO), Receivable Turn Over (RTO), Inventory Turn Over (ITO) dan Profitabilitas dari
beberapa perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Metode yang digunakan adalah dengan memilih objek penelitian secara purposive sampling,
yang pada penelitian ini didapatkan sebanyak 82 perusahaan, berdasarkan laporan
keuangan dan neraca perusahaan masing-masing. Penelitian akan dilakukan dengan
mencari nilai Cash Turn Over, Receivable Turn Over, Inventory Turn Over, dan Earning
Power. Lalu data dianalisis dengan metode Analisis regresi, t -Test, dan F-Test untuk
mengetahui tingkat signifikasi dengan menggunakan program SPSS 16.0.
Hasil dari penelitian ini adalah Cash Turn Over (CTO), dan Inventory Turn Over (ITO) tidak
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial, tetapi Receivable Turn Over
(RTO) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial. Penelitian secara
serentak menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas.
Key Words : Modal Kerja Bruto, CTO, RTO, dan ITO

05311405 * M. PATRIKA GITA ARYANDI
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS
TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC
DI BEI , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini meneliti tentang pengaruh analisis investasi, likuiditas, dan
profitabilitas terhadap dividend payout ratio. Sampel yang digunakan adalah perusahaan
manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode
2005-2007. Dividend per Share dibagi Earning per Share digunakan untuk mengukur
dividend payout ratio dalam penelitian ini.
Penelitian-penelitian terdahulu menemukan bahwa analisis investasi, likuiditas, dan
profitabilitas memiliki pengaruh terhadap dividend payout ratio . Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menguji apakah variabel–variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap
dividend payout ratio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi memiliki
pengaruh yang negatif signifikan
terhadap dividend payout ratio,likuiditas berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio
namun tidak signifikan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap
dividend payout ratio.
Kata Kunci : investment, Liquidity, profitability, dividend payout ratio.

05311331 * RUDI AFRIANSYAH
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN LABA TERHADAP REAKSI PASAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2007 , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari
pengumuman kenaikan dan penurunan laba pada laporan keuangan yang diterbitkan
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya
terhadap reaksi pasar, dengan menggunakan 40 sampel perusahaan yang dipilih
berdasarkan kriteria-kriteris tertentu yang mengumumkan kenaikan dan penurunan laba
pada laporan keuangan periode tahun 2007.
Variabel penelitian ini adalah return saham, abnormal return, dan average abnormal return
(AAR). Alat pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan Uji T ( One Sample & Paired
Sample for Means ). Hasil penelitian terhadap abnormal return menunjukkan bahwa
pengumuman kenaikan dan penurunan laba cukup berpengaruh terhadap reaksi pasar pada
masa-masa pengumuman kenaikan atau penurunan laba beberapa perusahaan, sehingga
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dapat dikatakan bahwa untuk periode tahun 2007 efisiensi pasar modal di Indonesia
berbentuk efisiensi pasar setengah kuat. Sedangkan untuk perbedaan sebelum
pengumuman dengan sesudah pengumuman kenaikan maupun penurunan laba tidak
terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata abnormal return antara sebelum dan
sesudah pengumuman kenaikan dan penurunan laba tersebut, dengan kata lain peristiwa
pengumuman kenaikan maupun penurunan laba belum mampu memberikan informasi yang
positif atau negatif bagi investor untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek
Indonesia.
Kata kunci : pengumuman laba, return, abnormal return, AAR

04311038 * NURDIA PRIANA
ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN PEMBAYARAN DIVIDEN TERHADP HARGA
SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ , Dosen : SRI
MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi harga saham yang
disebabkan oleh peristiwa pengumuman pembayaran dividen. Dividend signaling theory
menjelaskan bahwa informasi tentang dividen yang dibayarkan digunakan oleh investor
sebagai sinyal perusahaan di masa mendatang. Sinyal perubahan dividen dapat dilihat dari
reaksi harga saham (abnormal return).
Penelitian dilakukan terhadap 52 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ mulai
periode 2003 sampai dengan 2005. Model yang digunakan untuk menghitung abnormal
return menggunakan market model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji
dua sisi pada tingkat signifikasi α (alpha) 10 %. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pengumuman dividen tidak menimbulkan reaksi pasar (investor). Hal ini ditunjukkan oleh
hasil perhitungan abnormal return yang tidak signifikan. Dengan demikan dalam penelitian
ini
pengumuman pembayaran dividen tidak mempunyai kandungan informasi yang bermanfaat
bagi investor.

05311133 * SATRIA FAJAR BASKORO
ANALISIS PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA , Dosen
: SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue, serta untuk
mengetahui pengaruh volume perdagangan saham sebelum dan setelah right issue, dengan
menggunakan 30 sampel perusahaan yang melakukan kebijakan Right Issue pada periode
tahun 2005 sampai dengan 2007.
Variabel penelitian ini adalah return saham, abnormal return, dan Trade Volume Activity
(TVA). Alat pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan Uji T ( One Sample & Paired
Sample for Means ).
Hasil penelitian terhadap abnormal return menunjukkan bahwa right issue berpengaruh
terhadap abnormal return saham sebelum dan sesudah right issue, sedangkan terhadap TVA
menunjukkan bahwa right issue tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan.
Kata kunci : right issue, abnormal return, TVA
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05311109 * PRIHANDA MUHARDIKA
ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP RETURN SAHAM DAN LIKUIDITAS
SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI , Dosen : SRI MULYATI,
DRA., M.SI
Abstraksi : Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji kandungan informasi
dengan melakukan event study mengenai reaksi pasar terhadap stock split. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh stock split terhadap return
saham dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split antara tahun 2004-
2008 di BEI. Metode yang digunakan dalam mengestimasi abnormal return adalah market
model. Periode jendela yang digunakan dalam studi peristiwa yaitu selama 15 hari (dari H-7
sampai dengan H+7). Sedangkan likuiditas saham perusahaan diukur dengan TVA (Trading
Volume Activity).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang menunkukkan bahwa ada reaksi
pasar pada informasi stock split. Sedangkan pada likuiditas saham tidak terdapat perbedaan
signifikan TVA sebelum dan sesudah stock split.
Kata kunci : stock split, abnormal return, event study, market model, TVA

06311097 * TITI HERWATI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN GO PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2005-2008 ,
Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tangibility of asset,
profitability, firm size, growth sales, operating leverage dan liquiditas secara parsial dan
simultan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI
periode tahun 2005 – 2008. Sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan
manufaktur yang telah go public dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini diambil dari Indonesian Capital Market Dictionary (ICMD)
tahun 2004 - 2008. Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa tangibility
of asset, profitability, firm size, growth sales, operating leverage dan liquiditas secara
bersama – sama berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan pengujian secara parsial
variable yang secara signifikan berpengaruh terhadap struktur modal adalah  profitability
dan liquditas, sedangkan tangibility of asset, firm size, growth sales, dan operating leverage
tidak berpengaruh secara signufikan.

04311069 * HANKY AKLA HAFIZ
PENGARUH EPS, PER, KURS, INFLASI DAN BETA SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM
PADA PERUSAHAAN LQ 45 PERIODE PENELITIAN 2004-2006 , Dosen : SRI
MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai pengaruh faktor fundamental dan resiko
sistematis terhadap return saham perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Data
penelitian terdiri seluruh saham perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan LQ 45 yang
listing di BEI periode 2004 – 2006. Penelitian ini memasukkan variabel EPS dan PER sebagai
faktor internal yang mempengaruhi return perusahaan dan kurs dan tingkat inflasi sebagai
faktor eksternal serta beta saham sebagai resiko sistematis yang mempengaruhi perusahaan
LQ 45.
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah antar satu variabel
yang diteliti mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel lain. Dalam
penelitian ini ada 5 hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan
metode analisis uji regresi linier baik uji f maupun uji t yang menggunakan bantuan program
SPSS.
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurs dan beta saham berpengaruh signifikan
terhadap perubahan return saham. Sedangkan EPS, PER, dan inflasi tidak berpengaruh
terhadap perubahan return saham yang terjadi pada perusahaan LQ 45 selama periode
penelitian 2004 – 2006.

05311047 * ALFAN K. IMAWAN
PENGARUH EPS,ROA ,NPM, DAN DER PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai pengaruh faktor fundamental terhadap
return saham perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian terdiri seluruh
saham perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan LQ 45 yang listing di BEI periode
2005 – 2007. Penelitian ini memasukkan variabel EPS, ROA, NPM dan DER sebagai faktor
yang mempengaruhi return perusahaan yang mempengaruhi perusahaan LQ 45.
Dalam penelitian ini ada 5 hipotesis yang akan di uji. Untuk menguji hipotesis penelitian
digunakan metode analisis uji regresi linier baik uji f maupun uji t dan uji asumsi klasik yang
menggunakan bantuan program SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan LQ 45 dan besar pengaruhnya
adalah 8,2%, artinya bahwa variabel EPS, ROA,NPM, dan DER memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi harga saham perusahaan LQ 45 senilai 8,2%, sedangkan 91,8% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Secara parsial dari keempat
variabel ini hanya ada satu variabel yaitu ROA berpengaruh signifikan terhadap perubahan
return saham. Sedangkan EPS, NPM, dan DER tidak berpengaruh terhadap perubahan return
saham yang terjadi pada perusahaan LQ 45 selama periode penelitian 2005 – 2007.
Kata kunci : Return Saham, Earning Per Share (EPS), Return On Assets (ROA), Net Profit
Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER).

06311087 * FRIDESI NURAZIZA SAPUTRI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN
LQ 45 , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini menguji pengaruh rasio  keuangan terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan perubahan laba perusahaan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui jenis rasio keuangan yang mempengaruhi perubahan laba.
Jenis rasio keuangan yang diuji dalam penelitian ini adalah current ratio, cash ratio, profit
margin ratio, return  on assets dan debt to equity ratio. Penelitian dilakukan pada  limabelas
perusahaan yang tercatat pada LQ45 Bursa Efek Indonesia.
Pengujian dilakukan dengan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara
bersama-sama semua rasio yang diuji berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.
Sedangkan secara individual, hanya  return on assets yang berpengaruh signifikan terhadap
laba perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk
memprediksi perubahan laba perusahaan yang go public di BEI.
Kata kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan, perubahan laba.
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05311439 * GILANG OCTARIO
PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
MAKANAN DAN MINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA (TAHUN 2005-2007) , Dosen
: SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana  pengaruh  Profitabilitas
terhadap Return Saham  perusahaan  industri makanan dan minuman  antara  tahun 2005-
2007,  baik  secara  simultan  ataupun  secara  parsial.  Data  yang  digunakan  berasal  dari
laporan keuangan masing-masing perusahaan dan bersumber dari  Index Capital Market
Directory, adapun  jumlah perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian  ini adalah 18
perusahaan.
Dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0  for Windows, hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  semua variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh
signifikan terhadap Return Saham perusahaan industri makanan dan minuman, dan besar
pengaruhnya  adalah  12.1%,  artinya  bahwa  variabel  ROI, ROE,  NPM  mempunyai
kemampuan  untuk mempengaruhi  harga  saham  industri makanan  dan minuman  senilai
12.1%,  sedangkan 87.9% dijelaskan oleh variabel  lain  yang  tidak dimasukkan ke dalam
penelitian  ini.  secara parsial dari ketiga variabel  tersebut hanya ada  satu variabel,  yaitu
NPM  yang memiliki  pengaruh  positif  terhadap  harga  saham,  sebesar  0.850,  sedangkan
dua variabel lainnya memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham, yaitu ROI sebesar -
0.588 dan ROE sebesar 0.005.
Kata kunci: Return saham, Return On  Investment  (ROI), Return On Equity  (ROE), Net
Profit Margin (NPM).

05311084 * BAGUS ABI PUTRANTO
PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN & RISIKO BISNIS TERHADAP
KEPUTUSAN STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIC
TAHUN 2004-2007 , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : 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 Indonesia ( BEI ) selama periode 2004-2007. Rasio hutang jangka
panjang terhadap modal sendiri yang digunakan untuk mengukur struktur modal dalam
penelitian ini. Penelitian-penelitian 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 negatif terhadap struktur modal namun tidak signifikan.
Kata Kunci : struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis.

03311261 * MUHAMAD RIZA
PENGARUH RISIKO INVESTASI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2007-
2008), Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Dalam literatur banyak dibahas tentang pentingnya pemahaman dua konsep
penting dalam pembuatan keputusan investasi yaitu risiko dan return. Investor harus
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memperhatikan hubungan antara kedua hal tersebut. Dua konsep ini, risiko dan return,
bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Hubungan antara return dan risiko
yang disyaratkan investor bersifat positif dan linear.
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pengaruh risiko investasi terhadap return saham
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 20072008. Sebagai variable
independent adalah risiko sistematis, risiko financial, dan risiko bisnis. Sedangkan sebagai
variable dependent adalah Return saham.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan
menggunakan program SPSS 14.00 for Windows. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa secara simultan variabel risiko sistematis, risiko finansial dan risiko bisnis
berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham. Sedangkan besarnya pengaruh
ketiga variabel bebas tersebut terhadap return saham adalah sebesar 13,9. Sedangkan
sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian. ini seperti kondisi politik, tingkat inflasi, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
Secara parsial variabel Risiko Ristematik dan Risiko Finansial mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap Return saham. Hal ini dapat dibuktikan dengan t hitung dengan
probabilitas lebih kecil dari 0,05. Kenyataan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Risiko
sistematis dan Risiko Finansial maka Return Saham akan semakin meningkat. Sedangkan
Risiko Bisnis secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap return saham,
terbukti nilai t hitung dengan sig-t lebih besar dari 0,05. Dengan demikian risiko yang
diakibatkan oleh fluktuasi ROE tidak mempengaruhi besar kecilnya return saham pada
perusahaan manufaktur di BEI.

01311380 * TRI WIWOHO
REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT DAN MENURUN DI
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  reaksi  pasar  terhadap
pengumuman dividen meningkat dan menurun di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel
dalam penelitian  ini menggunakan metode  purposive  sampling.  Populasi  dalam
penelitian ini terdiri dari 393 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2006 sampai  dengan  tahun  2007,  dengan  jumlah  sampel  yang memenuhi  kriteria
sampel sebanyak  91  perusahaan  terbagi menjadi  52  perusahaan  termasuk  dalam
kelompok dividen meningkat dan  39 perusahaan  termasuk kelompok dividen menurun.
Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan One-Sample t Test dengan menggunakan
level of significant sebesar 5 % digunakan untuk melihat apakah pasar beraksi positif
dengan adanya pengumuman dividen naik dan apakah pasar bereaksi negatif terhadap
pengumuman dividen turun di Bursa Efek Indonesia.
Hasil  pengujian menyimpulkan  bahwa  pengumuman  kenaikan  dividen  tunai berpengaruh
secara  signifikan  positif  terhadap  Abnormal  Return.  Hal  ini  berarti pengumuman
kenaikan  dividen  direspon  oleh  investor  secara  positif  sebagai informasi  yang  baik
sehingga  harga  saham  mengalami  peningkatan  yang  berarti.
Dengan  demikian  pasar modal  di Bursa  Efek  Indonesia  kurang  efisien.  Sedangkan pada
kelompok dividen menurun ditemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan terhadap
Abnormal  Return. Hal  ini  berarti  bahwa  pengumuman  penurunan  dividen tunai
merupakan  informasi  yang  buruk  bagi  investor  sehingga  harga  saham mengalami
penurunan.
Kata kumci: rekasi pasar, dividen meningkat, dividen menurun
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01311380 * TRI WIWOHO
REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT DAN MENURUN DI
BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : SRI MULYATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  reaksi  pasar  terhadap
pengumuman dividen meningkat dan menurun di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel
dalam penelitian  ini menggunakan metode  purposive  sampling.  Populasi  dalam
penelitian ini terdiri dari 393 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2006 sampai  dengan  tahun  2007,  dengan  jumlah  sampel  yang memenuhi  kriteria
sampel sebanyak  91  perusahaan  terbagi menjadi  52  perusahaan  termasuk  dalam
kelompok dividen meningkat dan  39 perusahaan  termasuk kelompok dividen menurun.
Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan One-Sample t Test dengan menggunakan
level of significant sebesar 5 % digunakan untuk melihat apakah pasar beraksi positif
dengan adanya pengumuman dividen naik dan apakah pasar bereaksi negatif terhadap
pengumuman dividen turun di Bursa Efek Indonesia.
Hasil  pengujian menyimpulkan  bahwa  pengumuman  kenaikan  dividen  tunai berpengaruh
secara  signifikan  positif  terhadap  Abnormal  Return.  Hal  ini  berarti pengumuman
kenaikan  dividen  direspon  oleh  investor  secara  positif  sebagai informasi  yang  baik
sehingga harga  saham  mengalami  peningkatan  yang  berarti.
Dengan  demikian  pasar modal  di Bursa  Efek  Indonesia  kurang  efisien.  Sedangkan pada
kelompok dividen menurun ditemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan terhadap
Abnormal  Return. Hal  ini  berarti  bahwa  pengumuman  penurunan  dividen tunai
merupakan  informasi  yang  buruk  bagi  investor  sehingga  harga  saham mengalami
penurunan.
Kata kumci: rekasi pasar, dividen meningkat, dividen menurun

03311445 * M. HUSIN ARRIZKI
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT
NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA CABANG YOGYAKARTA , Dosen : SUBOWO, DRS.,
MM.
Abstraksi : Kinerja suatu organisasi atau perusahaan dapat dilihat dari kemampuan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk melaksanakan
pekerjaannya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada secara maksimal,
perusahaan perlu melakukan berbagai usaha perbaikan diantaranya dengan memperbaiki
kepemimpinan yang efektif mengingat pemimpin merupakan tokoh sentral dalam suatu
organisasi atau perusahaan yang mempunyai daya luar biasa untuk menggerakkan
organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Selain faktor kepemimpinan faktor lain yang
cukup berpengaruh dalam perkembangan sumber daya manusia adalah faktor motivasi.
Motivasi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penentu keberhasilan pelaksanaan
kerja.
Penelitian ini memiliki dua hipotesis yaitu kepemimpinan dan motivasi mempunyai pengaruh
terhadap kinerja karyawan PT Nusapro Telemedia Persada cabang Yogyakarta secara
bersama-sama dan mempunyai pengaruh secara parsial.
Data primer diperoleh dari para responden melalui instrumen penelitian yang menggunakan
kuesioner. Data tersebut dianalisa dengan dua cara yaitu dengan analisis deskriptif dan
analisis verifikatif dan dibantuoleh program komputer SPSS 15. Analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda, korelasi berganda dan korelasi parsial.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan
variabel terikat baik secara bersama-sama maupun parsial. Hal itu terlihat dari hasil
perhitungan sebesar 349,202, lebih besar dari yaitu 3,18 dengan taraf Sig 0,000 yang
nilainya kurang dari 0,05, artinya secara bersama-sama kepemimpinan dan motivasi
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangakan pengaruh secara parsial dari dua
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variabel itu ditunjukkan dengan hasil perhitungan masing-masing variabel yang lebih besar
dari serta taraf signifikan yang nilainya kurang dari 0,05. Hasil perhitungan variabel
kepemimpinan sebesar 4,923, lebih besar daripada yaitu 2,0076 dengan taraf Sig 0,000
yang nilainya kurang dari 0,05. Sedangkan nilai yang dihasilkan dari variabel motivasi
sebesar 4,511, lebih besar daripada yaitu 2,0076 dengan taraf Sig 0,000 yang nilainya
kurang dari 0,05. Dari kedua variabel tersebut, variabel kepemimpinan mempunyai
pengaruh paling besar dengan koefisien determinasi parsial sebesar 0,3226 atau 32,26%.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kedua hipotesis
terbukti. Yaitu kepemimpinan dan motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan
PT Nusapro Telemedia Persada cabang Yogyakarta secara bersama-sama dan mempunyai
pengaruh secara parsial.

05311138 * RIAN DARMAWAN
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN PADA PERUSAHAAN JATI WANGI , Dosen : SUBOWO, DRS., MM.
Abstraksi : The research described how influence of motivation and work environment
toward employee work-achievement in Jati Wangi Company. The objective of this research
to find out: 1). The influence of Motivation (X1) and Work environtment (X2) both
simultaneously and respectively of employee workachievement.
2) The most dominant of variable which influence increased of employee work - achievment
in Jati Wangi Company, Bantul. The respondent of the research was operational employee of
timber and construction industrial company Jati Wangi Home. This research used
questionnaire and interview techniques in collecting data. While, the techniques of analyse
data used descriptive and verificative analysis.
The result of the research showed that there was positive influence respectively among of
motivation and work environtment toward employee workachievment and there was
simultaneously influence among of motivation and work environtment toward employee
work-achievment. Motivation (X1) was the most dominant of variable which influence
increased of employee workachievment in Jati Wangi Company.
Keywords: Motivation, work environtment, employee work – achievment

05311234 * AKHMAD RIANTO NUGRAHAJATI
PENGARUH UNSUR-UNSUR PEMBENTUK LEARNING ORGANIZATION TERHADAP
KINERJA KARYAWAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ,
Dosen : SUBOWO, DRS., MM.
Abstraksi : The research descript how influnce aspects of the learning organization to
Employee performance’s in Economic Faculty, Islamic of indonesian University. The objective
of this research are to find out: 1). The influence of Individual Organizational learning (X1)
to Employee performance’s. 2) The influence of Learning at work (X2) to Employee
performance’s. 3) The influence of Learning climate (X3) to Employee performance’s. 4) The
influence of Learning structure (X4) to Employee performance’s. 5) the most dominant of
aspects of the learning organization to Employee performance’s in Economic Faculty, Islamic
of indonesian University. 6) the influence of organizational learning to employee
performances together at the time. The respondances of the research are educatif
employees and administratif employees. The research use quetionnaire interview and the
tecniques data analisys is used descriptive analysis and verificative analysis.
The result of the research shows that there is three significant influence aspects of the
learning organization: Individual Organizational learning (X1) ,Learning climate (X2),
Learning structure (X4) to employee performance’s in Economic Faculty, Islamic of



136 INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

indonesian University. The Individual Organizational learning (X1) is the most dominant
aspect of the learning organization.
Keywords: Learning Organization, Learning at work, Learning climate, Learning structure,
Employee performance’s

03311158 * ZAKKY FAHMA AULIYA
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KOPERASI
SUSU "WARGA MULYA" DI PAKEM SLEMAN , Dosen : SUHARTINI, DRA., M.SI.
Abstraksi : Koperasi Susu “Warga Mulya” dalah salah satu Koperasi Susu sapi yang
berdomisili di daerah Yogyakarta. Koperasi ini didirikan karena adanya persaingan antara
perusahaan-perusahaan susu dan kualitas sapi perah yang kurang baik, menyebabkan
organisasi dalam keadaan lemah. Mereka saling berebut pasar dengan cara menurunkan
harga susu, namun kualitas susu tidak dijaga dengan baik, sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap susu segar menjadi kurang atau rendah dan akhirnya peternak
mengalami kesulitan serta keterbatasan dalam pemasaran susunya. Dengan adanya
Koperasi Susu “Warga Mulya” di Daerah Istimewa Yogyakarta maka persaingan tidak sehat
antar organisasi dan kurang pedulinya kualitas susu bisa diminimalisir, karena adanya
kesatuan dalam distribusi susu keperusahaan pengolahan susu.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari Result
Oriented variable, job Oriented Culture Variable, professional Culture Variable, Close System
Culture Variable, Tight Control Culture Variable, Normative Culture Variable secara bersama
terhadap kinerja karyawan Koperasi Susu “Warga Mulya” di Pakem Sleman, selain itu juga
untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi kinerja karyawan Koperasi Susu
“Warga Mulya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Koperasi Susu
“Warga Mulya” yang berjumlah 39 orang.
Untuk menjawab tujuan yang ada, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi
berganda, Uji F, dan Uji T.
Bertolak dari temuan penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa: faktor dari
budaya organisasi secara bersama bersama-sama mempengaruhi secara signifikan kinerja
karyawan. Sedangkan secara parsial hanya job Oriented Culture Variable, professional
Culture Variable, Close System Culture Variable yang mempengaruhi secara signifikan
terhadap kinerja karyawan. Bertolak dari hasil regresi yang ada ternyata variabel Close
System Culture, mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel kinerja karyawan
Koperasi Susu “Warga Mulya” di Pakem Sleman.

05311100 * RANI NADIA
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT.SARI HUSADA YOGYAKARTA , Dosen : SUHARTINI, DRA.,
M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja
Karyawan PT Sari Husada Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh  Kecerdasan Emosional (kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi,
empati, motivasi dan keterampilan sosial) terhadap Kinerja Karyawan PT Sari Husada
Yogyakarta baik secara parsial maupun bersama-sama dan variabel kecerdasan emosional
mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Sari Husada. 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 instrumen kuisioner, selanjutnya diolah dengan
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menggunakan bantuan komputer program SPSS12. Populasi yang diteliti adalah karyawan
level bawah PT Sari Husada sebanyak 30 responden. Model analisis menggunakan analisis
regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa
seluruh variabel yang terdiri dari pengaturan diri, kesadaran diri, motivasi, empati dan
keterampilan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Sari Husada
Yogyakarta dan untuk uji secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan
PT. Sari Husada Yogyakarta. Sementara untuk variabel yang paling berpengaruh terhadap
kinerja karyawan PT. Sari Husada Yogyakarta adalah empati  Melalui pengolahan data yang
dilakukan, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan nilai variabel terikat (kinerja)
dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas (kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi,
empati, motivasi dan keterampilan sosial) dengan adjusted R square sebesar 0,059  (5,9 %)
dan prosentasse sisanya sebesar 94,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
diluar variable yang diamati.
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Kinerja.

04311474 * LANGGENG PANGUDI
PENGARUH IKLIM KOMUNIKASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA , Dosen : SUHARTINI, DRA., M.SI.
Abstraksi : -

04311140 * CHANDRA MARHENDRA
PENGARUH KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KEPUASAN PENGURUS
MANAGEMENT COMMUNITY DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA , Dosen : SUHARTINI, DRA., M.SI.
Abstraksi : This  research  purpose  to  know  how  the  non  financial  compensation
influence; interpersonal  reward  and  personal  growth  reward  to  board  of  Management
Community satisfaction  in  Economic  Faculty  Indonesia  Islamic  University.  How
significant  the  non financial compensation  influences and what non  financial
compensation  the most  influence the satisfaction?
Researcher were observe directly to the work field by using questioner, interview and books
for  the  resources.  The  questioner  has  distributing  to  45  board  of  Management
Community. After we get back the questioner and doing validity and reliability test, it found
that  both  of  research  hypothesis  were  valid.  The  result  are  non  financial
compensation include interpersonal reward and personal growth reward can increase work
satisfaction. The Management Community can fulfill management motivation; getting friend
and experience; as a form from the non financial compensation.
Key words : Interpersonal reward, personal growth reward, job satisfaction.

05311419 * IRFAN ZAKI FADHAN
PENGARUH KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA , Dosen : SUHARTINI, DRA.,
M.SI.
Abstraksi : Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pilar yang
terpenting didalam struktur organisasi suatu perusahaan. Karena bidang ini yang
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memungkinkan dapat meningkatkan performa suatu perusahaan untuk dapat terus
meningkat. Salah satu bagian yang terpenting yaitu hal yang berkaitan dengan kompensasi.
Kompensasi merupakan balas jasa perusahaan terhadap karyawan yang teah memberi
kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Kompensasi terdiri atas kompensasi finansial dan
kompensasi non finansial. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja
karyawan di dalam perusahaan yang nantinya berimbas terhadap kinerja perusahaan baik
atau tidak baik.
Salah satu faktor yang diangkat peneliti didalam Skripsi ini yaitu tentang kompensasi non
finansial. Kompensasi non finansial terdiri atas personal reward dan interpersonal reward.
Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan di dalam perusahaan. Oleh
karena hal tersebut peneliti mengambil judul “Pengaruh Kompensasi Non Finansial Terhadap
Kinerja Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia” dalam penelitian ini.
Hasilnya diperoleh yaitu Kompensasi non finansial yang terdiri dari personal reward dan
interpersonal reward berpengaruh positif secara bersama-sama atau simultan terhadap
kinerja karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sebab nilai signifikan F
(0,024) lebih kecil dari level of significance (0,05). Personal reward berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap kinerja karyawan sebab, nilai signifikan t personal reward (0,296)
lebih besar dari level of significance 0,05. Sedangkan Interpersonal reward berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan sebab nilai signifikan t interpersonal reward (0,008) lebih
kecil dari level of significance 0,05. Variabel interpersonal reward mempunyai pengaruh
paling dominan terhadap kinerja karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
daripada variabel personal reward sebab nilai beta interpersonal reward (0,348) lebih besar
dari nilai beta personal reward (0,148).
Keyword : Personal Reward, Interpersonal Reward, dan Kinerja

04311300 * HESTIANA ENDRIANTARI W.
SINKRONISASI KOMPONEN KECERDASAN EMOSIONAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP OPTIMISME MAHASISWA MANAJEMEN FE UII YOGYAKARTA DALAM
MENGHADAPI TANTANGAN DUNIA.. , Dosen : SUHARTINI, DRA., M.SI.
Abstraksi : -

05311118 * CAHYONO SANTOSO
ANALISIS ASOSIASI MEREK SEPEDA MOTOR HONDA, YAMAHA DAN SUZUKI DI
KOTA YOGYAKARTA , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian skripsi ini mengambil judul: “Analisis Asosiasi Merek Sepeda Motor
Honda, Yamaha Dan Suzuki Di Kota Yogyakarta”. Latar belakang dari penelitian skripsi ini
adalah mulai munculnya persaingan yang ketat di dunia bisnis tidak hanya terbatas pada
kualitas produk, tetapi citra merek dari produk itu sendiri perlu diperhatikan. Citra merek
yang kuat yang dimiliki oleh perusahaan berdampak pada kemampuan daya saing
perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat merebut dan memenangkan persaingan
dengan pesaingnya.
Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan,
manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Keunggulan bersaing yang di dasarkan pada
fungsi merek dapat menghasilkan citra merek yang positif serta menciptakan keunggulan
kinerja dan profitabilitas perusahaan, laba jangka panjang dan potensi pertumbuhan.
Dengan menggunakan 96 responden pada motor cup/bebek merek Honda, Yamaha dan
Suzuki yang ada di kota Yogyakarta, peneliti mencoba untuk mengidentifikasi variabel dan
atribut produk yang dapat dijadikan asosiasi pada masing–masing merek motor dan



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 139

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

menentukan ada tidaknya perbedaan asosiasi merek masing–masing motor berdasarkan
karakteristik responden yang terdiri dari gender, usia dan pendapatan. Data diambil dengan
kuisioner yang disebarkan kepada 96 responden yang mengetahui dan memahami masing–
masing merek motor. Peneliti menggunakan metode Cochran dan Chi Square dengan SPSS
versi 12. Hasil pengujian Cochran dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil 15 asosiasi
yang didapat merek honda. Sedangkan pada merek yamaha dan suzuki masing–masing
secara berturut-turut mempunyai 12 asosiasi dan 7 asosiasi. Sedangkan pada uji chi square
yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan asosiasi merek yang telah
diperoleh dari hasil analisisi cochran berdasarkan karakterisitik konsumen, didapat hasil
bahwa kelompok responden pria pada produk motor yamaha menyatakan yamaha produk
yang inovatif dan kelompok pendapatan di bawah Rp 1.000.000 menyatakan produk motor
yamaha memiliki desain yang menarik. Sedangkan pada merek motor honda dan suzuki
tidak ditemukan perbedaan karakteristik konsumen terhadap masing – masing asosasi yang
ada pada masing masing merek motor tersebut.
Kata Kunci : Ekuitas merek, Citra merek, Asosiasi merek

05311051 * ADELINA MAHARANI D.
ANALISIS BRAND IMAGE, PRODUCT FEATURE DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN KONSUMEN PRODUK NOTE BOOK MEREK ACER , Dosen : SUMADI,
DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini tentang pengaruh Brand Image, Product Feature dan Harga
terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Note Book merek ACER ( Studi di
Condong Catur, Depok, Sleman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang
signifikan antara Brand Image, Product Feature dan Harga terhadap Keputusan Pembelian
serta mencari variable yang paling berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian
konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang sudah membeli dan
menggunakan produk Note Book merek ACER di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Sampel
yang digunakan adalah konsumen yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk
note book merek ACER di Yogyakarta. Dalam penelitian ini variable yang diteliti adalah
variable bebas yang terdiri dari Brand Image, Product Feature dan Harga serta variable
terikat yang terdiri dari Keputusan Pembelian.
Dalam penelitian ini melibatkan 100 orang responden yaitu masyarakat desa condong catur
yang sudah membeli dan menggunakan produk Note Book merek ACER di Yogyakarta.
Untuk menguji tingkat validitas dan reabilitas menggunakan korelasi pearson dan crosbanch
alpha. Alat analisis yang digunakan adalah koefisien linier barganda, koefisien determinasi
berganda dan koefisien determinasi parsial.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh antara Brand image, Product Feature
dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada produk Note Book merek ACER di Condong
Catur, Yogyakarta. Hal ini berarti bila perusahaan tetap mempertahankan image produknya,
product feature dan haraga yang terjangkau oleh konsumen maka keputusan pembelian
konsumen terhadap produk note book merek ACER akan tetap tinggi. Sedangkan variable
yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah product feature.
Kata kunci : Brand Image, Product Feature, Harga, dan Keputusan Pembelian

05311287 * MELLIA OKTADIANA
ANALISIS BRAND IMAGE,DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PRODUK
ELEKTRONIK MEREK SHARP (STUDI DI CONDONG CATUR, DEPOK SLEMAN) ,
Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
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Abstraksi : Penelitian ini tentang pengaruh Brand Image, Product Feature dan Harga
terhadap Loyalitas konsumen produk Elektronik merek SHARP di Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Brand Image,
Product Feature dan Harga terhadap Loyalitas Konsumen serta mencari variable yang paling
berpengaruh besar terhadap Loyalitas konsumen. Populasi dalam penelitian ini adalah
semua konsumen yang sudah membeli dan menggunakan produk Elektronik merek SHARP
di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah konsumen yang
sudah pernah membeli dan menggunakan produk Elektronik merek SHARP di Yogyakarta.
Dalam penelitian ini variable yang diteliti adalah variable bebas yang terdiri dari Brand
Image, Product Feature dan Harga serta variable terikat yang terdiri dari Loyalitas
Konsumen.
Dalam penelitian ini melibatkan 100 orang responden yaitu masyarakat desa condong catur
yang sudah membeli dan menggunakan produk Elektronik merek SHARP di Yogyakarta.
Untuk menguji tingkat validitas dan reabilitas menggunakan korelasi pearson dan crosbanch
alpha. Alat analisis yang digunakan adalah koefisien linier barganda, koefisien determinasi
berganda dan koefisien determinasi parsial.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada pengaruh antara Brand image, Product Feature
dan Harga terhadap Loyalitas Konsumen pada produk Elektronik merek SHARP di Condong
Catur, Yogyakarta. Hal ini berarti bila perusahaan tetap mempertahankan image produknya,
product feature dan harga yang terjangkau oleh konsumen maka loyalitas konsumen
terhadap produk elektronik merek SHARP akan tetap tinggi.
Sedangkan variable yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah brand
image.
Kata kunci : Brand Image, Product Feature, Harga, dan Loyalitas Konsumen.

05311217 * VIDYA FITRI KARDINAH
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN DAN PENGARUH KUALITASPELAYANAN
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN KEDAI KOPI NONGKO DOYONG DI CONDONG
CATUR SLEMAN , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini dengan judul “Analisis Kepuasan Pelanggan Dan Pengaruh
Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Kedai Kopi Nongko Doyong Di Condong
Catur Sleman Yogyakarta” ini bertujuan menjelaskan persepsi kualitas pelayanan dan
tingkat kepuasan konsumen Kedai Kopi Nongko Doyong berdasar variabel kualitas
pelayanan dan untuk menjelaskan adanya hubungan antara variabel tangible, reliability,
responsiveness, assurance, emphaty dan loyalitas.
Data penelitian diperoleh dengan cara menyebar kuesioner yang dilakukan selama Januari
2009. adapun populasi penelitian ini adalah responden yang mengunjungi Kedai Kopi
Nongko Doyong yang memiliki kriteria tertentu yaitu konsumen yang mengunjungi/sedang
mengunjungi lebih dari satu kali dalam sebulan. Kuesioner dibagikan kepada 96 responden
secara accidental sampling yaitu responden yang kebetulan ada, dalam arti siapa saja yang
sedang mengunjungi Kedai Kopi Nongko Doyong dan dapat digunakan sebagai sample
apabila orang tersebut sesuai dengan sumber data .
Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, dimana hasil yang
didapat bahwasanya variabel yang berpegaruh terhadap loyalitas adalah variabel emphaty.
Dan secara keseluruhan variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability,
responsiveness, assurance dan emphaty memiliki korelasi hubungan yang lemah terhadap
loyalitas.
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05311167 * DWI JANDRIANTI
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DALAM MEMBENTUK KEPUASAN
PELANGGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LOYALITAS PRODUK KOPI CITA RASA
MERK NESCAFE DI KOTA BALI , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Atribut Produk dalam Membentuk
Kepuasan Pelanggan dan Pengaruhnya terhadap Loyalitas Produk Kopi Cita Rasa Merk
Nescafe Di Kota Balikpapan” ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kepuasan pelanggan
terhadap produk Kopi Cita Rasa Merk Nescafe berdasar atribut produk dan untuk
menjelaskan hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Kopi Cita
Rasa Merk Nescafe Di Kota Balikpapan. Ada tujuh variabel yang dihubungkan dalam
penelitian yaitu Variabel Fungsional, Variabel Kemasan, Variabel Kualitas, Variabel Harga,
Variabel Rasa, Variabel Kemudahan, dan Variabel Emosional.
Data Penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan
selama bulan Agustus 2008. Adapun populasi penelitian ini adalah responden yang
menggunakan Kopi Cita Rasa Merk Nescafe Di Kota Balikpapan yang memiliki kriteria
tertentu yaitu konsumen yang pernah menggunakan atau sedang menggunakan Kopi Cita
Rasa Merk Nescafe 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 Regresi Linier
Berganda.
Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda, terbukti secara keseluruhan kepuasan
dan loyalitas konsumen terhadap Kopi Cita Rasa Merk Nescafe dalah memuaskan. Penilaian
tertinggi pada dimensi kepuasan terjadi pada atribut kualitas, selanjutnya diikuti oleh atribut
kemudahan, atribut kemasan, atribut fungsional, atribut rasa, atribut harga, dan terakhir
adalah atribut emosional. Sehingga variabel kepuasan sangat berpengaruh signifikan positif
terhadap loyalitas konsumen.
Kata Kunci : Kepuasan dan Loyalitas.

05311225 * DYAH LINIANGSI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PELAYANAN  TERHADAP
LOYALITAS PELANGGAN DI LONDON BEAUTY CENTRE (LBC) YOGYAKARTA , Dosen
: SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana penilaian dan
persepsi pelanggan tentang brand image dan kualitas pelayanan dari LBC, serta adanya
pengaruh yang signifikan antara brand image dan kualitas pelayanan dari LBC terhadap
loyalitas pelanggan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Populasinya adalah pelanggan LBC yang telah melakukan transaksi minimal 3 kali.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik judgement sampling dimana sampel yang
diambil berdasarkan criteria yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu pelanggan yang telah
melakukan transaksi minimal 3 kali. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan rata-rata hitung (mean), analisis regresi
berganda, determinasi berganda, dan Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji
heterokedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi).
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa penilaian dan persepsi pelanggan terhadap variabel brand
image dan kualitas pelayanan dari LBC, masing-masing mempunyai penilaian dan persepsi
yang baik. Serta kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap loyalitas
pelanggan. Namun variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang lebih besar
dibanding dengan variabel brand image.
Kata kunci: Brand Image, Kualitas Pelayanan, Loyalitas Pelanggan.
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03311112 * ADES SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI CALON KONSUMEN
POTENSIAL MOBIL HONDA JAZZ (SURVEY DI CONDONG
CATUR,SLEMAN,YOGYAKARTA) , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : ADES SAPUTRA (2008), Analisis Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli
Calon Konsumen Potensial Mobil Honda Jazz (Survey di Condong Catur, Sleman,
Yogyakarta).Sarana transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi
sebagian besar masyarakat. Salah satu sarana transportasi adalah mobil. Salah satu
pabrikan mobil adalah Honda dengan produknya yaitu Honda Jazz. Honda adalah salah
pabrikan yang telah mempunyai brand image di dunia. Dengan brand image yang bagus,
maka konsumen langsung dapat menilai bahwa kualitas produk yang dipasarkan akan sesuai
dengan brand image yang sudah terkenal sehingga mereka akan berminat untuk membeli
dan memakai produk tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
dan analisis statistik menggunakan model regresi linier berganda yang diolah dengan
program statistik SPSS for windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobil Honda Jazz
mempunyai brand image yang tinggi di benak konsumen, hal ini dilihat dari sebesar 3,71
atau dalam kategori yang baik. Hasil uji brand image mobil Honda Jazz juga mempunyai
pengaruh terhadap minat beli calon konsumen potensial dan citra produk berpengaruh
dominant terhadap minat beli konsumen mobil Honda Jazz, hal ini dapat dilihat dari F hitung
yang diperoleh sebesar 50,247 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,611, artinya pengaruh brand image yang terdiri dari
citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk terhadap minat beli konsumen mobil Honda
Jazz sebesar 61,1%.
Kata kunci : brand image, minat beli.

05311224 * NOVIANTI GITA ASTUTI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PELAYANAN, DAN KUALITAS
PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI WARUNG MAKAN SPESIAL SAMBAL
YOGYAKARTA , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana penilaian dan
persepsi pelanggan tentang Brand Image, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk dari
Warung Makan Spesial Sambal, serta adanya pengaruh yang signifikan antara brand image,
kualitas pelayanan, dan kualitas produk dari Warung Makan Spesial Sambal terhadap
loyalitas pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasinya adalah Konsumen
di Warung Mkan Spesial Sambal yang telah melakukan pembelian minimal 3 kali.
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik judgement sampling dimana sampel yang
diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu pelanggan yang telah
melakukan transaksi minimal 3 kali. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan rata-rata hitung (mean), analisis regresi
berganda, determinasi berganda,. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan
taraf signifikansi 5%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dan persepsi
pelanggan terhadap variabel brand image, kualitas pelayanan, dan kualitas produk dari
Warung Makan Spesial Sambal, masing-masing mempunyai penilaian dan persepsi yang
baik. Serta variabel tkualitas produk mempunyai pengaruh yang dominan dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.
Kata kunci: Brand Image, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Loyalitas Pelanggan.



INDEKS TUGAS AKHIR TAHUN 2009 143

PERPUSTAKAAN FE-UII URUT DOSEN – JUDUL TUGAS AKHIR

05311145 * ANISA FAHRIANI
ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP KONSUMEN WANITA TERHADAP PERILAKU
PENGGUNAAN JASA PELAYANAN DI PUSAT KEBUGARAN  CAHYA KUMALA
YOGYAKARTA , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : -

05311215 * INTAN ADISTA PRATIWI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS
NASABAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG CIK DITIRO,
YOGYAKARTA , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap
loyalitas nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Cik Ditiro, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan
terhadap loyalitas nasabah dan mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap
loyalitas nasabah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang telah
menggunakan jasa layanan, baik yang menyimpan maupun yang meminjam pada  Bank BRI
Cabang Cik Ditiro Yogyakarta minimal 1 tahun. Sampel yang digunakan adalah  nasabah
pengguna jasa layanan Bank BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Dalam penelitian ini variabel
yang diteliti adalah variabel dimensi kualitas pelayanan yaitu  tangible, reliability,
responsiveness,assurance  dan empathy.
Dalam penelitian ini melibatkan 96 responden yaitu nasabah pengguna jasa layanan Bank
BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Untuk mengguji tingkat validitas dan reliabilitas
menggunakan korelasi pearson product moment dan crosbach’s alpha. Alat analisis yang
digunakan adalah mean atau rata-rata hitung, analisis persentase, uji regresi linier
sederhana dan analisis regresi berganda.
  Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kualitas pelayanan yang dirasakan oleh nasabah
Bank BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta berdasarkan hasil perhitungan dari indeks kepuasan
total, telah memberikan kepuasan. Dimensi yang telah memberikan kepuasan terbesar
terjadi pada dimensi  assurance.
Sedangkan dimensi reliability merupakan variabel yang paling dominandalam mempengaruhi
loyalitas nasabah Bank  BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, karena dimensi tersebut memiliki
nilai koefisien korelasi yang paling besar.
Kata Kunci : kualitas pelayanan, kepuasan, loyalitas nasabah

05311303 * FENTHA RATNA DEWI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PRODUCT FEATURE DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN PENGARUH KEPUASAN TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN DI KFC , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Product Feature
dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen dan Pengaruh Kepuasan Terhadap Loyalitas
Konsumen di Kentucky Fried Chicken (KFC) Cabang Sudirman Yogyakarta”. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh kualitas pelayanan, product feature dan
harga terhadap kepuasan kosumen , menjelaskan pengaruh kepuasan konsumen terhadap
loyalitas konsumen dan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada konsumen Kentucky Fried Chicken (KFC) Cabang Sudirman
Yogyakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling
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dimana sampelnya adalah konsumen Kentucky Fried Chicken (KFC) Cabang Sudirman
Yogyakarta yang sedang melakukan transaksi pembelian.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden. Variabel penelitian adalah kualitas
pelayanan, product feature, harga, kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Dalam
penelitian ini variabel kualitas pelayanan, product feature dan harga sebagai variable
independent tetapi disisi lain kepuasan konsumen merupakan variabel independent dari
loyalitas konsumen. Sedangkan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen dari kualitas
pelayanan, product feature dan harga serta loyalitas konsumen sebagai variabel dependen
dari kepuasan konsumen. Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis
regresi linier beganda, regresi linier sederhana, determinasi ganda, dan determinasi parsial.
Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif
yang signifikan terhadap kepuasan konsumen Kentucky Fried Chicken (KFC) Cabang
Sudirman Yogyakarta, sedangkan variabel product feature tidak berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen.
Dari hasil peneltian ini juga menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen berpengaruh
positif yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan variabel yang paling
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah variabel kualitas pelayanan.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Product Feature, Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas
Konsumen

05311512 * PUTRI ARUM PRATIWI
ANALISIS PENGARUH PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS
PELANGGAN PADA WARUNG MAKAN PAK DULLAH JALAN SETURAN NO. 8I
BABASARI , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk dan kualitas
pelayanan di Warung Makan Pak Dullah Yogyakarta serta mengetahui dan menganalisis
variabel yang dominan dalam mempengaruhi loyalitas konsumen pada Warung Makan Pak
Dullah Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen
yang pernah melakukan pembelian di Warung Makan Pak Dullah Yogyakarta.
Sampel dalam penelitian ini adalah 193 konsumen yang pernah melakukan pembelian
minimal 2 kali di Warung Makan Pak Dullah Yogyakarta. Teknik penarikan sampel
menggunakan Accidental sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan
kebetulan yaitu siapa saja yang kebetulan sedang makan ketika penelitian dilaksanakan.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dan Asumsi Klasik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen pada variabel produk, kualitas
pelayanan dan loyalitas konsumen adalah baik. Berdasarkan analisis Regresi Linear
Berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama dan parsial
terhadap loyalitas konsumen pada Warung Makan Pak Dullah Yogyakarta.
Sedangkan berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel kualitas
pelayanan paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada Warung Makan Pak Dullah
Yogyakarta.
Kata kunci: Produk, Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Konsumen

03311472 * RIMASARI PRISTYORINI
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT CALON
KONSUMEN POTENSIAL DI BANK BPD SYARIAH CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA
, Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
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Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi Sikap, Norma Subyektif dan Minat
Calon Konsumen Potensial di Bank BPD Syariah Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, mengetahui
dan menganalisis pengaruh sikap dan norma subyektif konsumen terhadap minat serta
mengetahui dan menganalis variabel yang dominan dalam mempengaruhi minat calon
konsumen potensial di Bank BPD
Syariah Cabang Cik Ditiro Yogyakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh calon nasabah bank BPD Syariah Cabang Cik Ditiro Yogyakarta, yaitu orang yang
beragama Islam, belum menjadi nasabah bank syariah, dan memiliki pengasilan tetap
seperti PNS atau usahawan yang berdomisili di kota Yogyakarta. Sampel penelitian ini
adalah 96 calon nasabah yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti dan
diambil pada kelompok-kelompok pengajian di Krapyak Yogyakarta, dan lembaga
pemerintahan Propinsi DIY. Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling,
yaitu metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yaitu beragama Islam, belum
menjadi nasabah Bank Syariah, memiliki pekerjaan sebagai PNS/Usahawan dan
berpenghasilan tetap. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Sikap model Fishbein,
Analisis Norma Subyektif, Analisis Minat Calon Nasabah dan Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap calon konsumen terhadap atribut BPD Syariah
Cabang Cik Ditiro Yogyakarta sebesar 1207,11 yaitu berada pada kriteria yang cukup.
Sedangkan hasil analisis Norma Subyektif menunjukkan bahwa calon konsumen menjadi
nasabah BPD Syariah Cabang Cik Ditiro Yogyakarta memiliki norma subyektif yang rendah,
namun memiliki minat calon nasabah yang cukup tinggi. Hasil analisis regresi menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Sikap (X1), dan Norma Subyektif (X2),
dengan Minat calon konsumen untuk menjadi nasabah BPD Syariah Cabang Cik Ditiro
Yogyakarta, dan Norma subyektif merupakan variabel yang lebih kuat pengaruhnya
terhadap minat calon nasabah.

03311121 * BAYU PRAMUDYA
ANALISIS SEGMENTASI PASAR KONSUMEN SLACKERS DISTRO YOGYAKARTA ,
Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Target of this research is to know market segment of Distro Slackers
evaluated from demography facet (gender, age, pocket money or production, last education
and work), To know market segment of Distro Slackers evaluated from benefit facet or
behavior, To give suggestion about appropriate marketing strategy pursuant to formed
market segment. Population in this research is entire incoming consumer and expense in
Slackers Distro Yogyakarta, that is consumer have used and know product of Slackers Distro
residing in Town of Yogjakarta. Sample of this research is some of consumer population of
Slackers Distro Yogyakarta.
Sample to be taken in this research is some of consumer which is using and which have
used product of Slackers Distro Yogyakarta. Amount of research sample which must be
taken by is 100 responder.
Result of data analysis at this research use propagated primary data pass questioner where
this research Sample is done to 100 people. Result of examination of Cluster got by 3
Cluster with amount of member: Cluster 1: 16 member, Cluster 2: 3 member, Cluster 3 : 3
member. At Claster one this can be seen that responder buy in Slackers Distro because of its
product benefit which according to them product of Slackers Distro include product variety,
quality of, design, form, brand, tidiness, size measure, service, guarantee, that good return.
exclusive of model, colour and also quality him beside service which they assume to gratify.
Claster 2 can be taken by conclusion that in this claster of consumer in buying product of
Slackers Distro because of because product price of Slackers Distro reached. While at Cluster
3 reas on of consumer buy in Slackers Distro because location or place of Slackers can be
reached by consumer easily. Strategy of Slackers correct Distro is Goals of Marketing that is
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market segmentation chosening one or more assumed segment most potential and profit,
and also develop special designed marketing program and product for selected segments.
Conclusion in this research is most predominating Cluster with amount of member many and
require to become attention focus is Cluster 1, that is consumer in buying in Slaker Distro
because its product which they assume to have preeminent quality and assumed by
consumer give important benefit of searched by advantage so that is consumer in
consuming product of Slackers different Distro is the reason of base of is existence of
market segment truthfully. Strategy of Slackers correct Distro is Goals of Marketing.
Keyword : Cluster, Goals of Marketing, product, quality of, design, form,brand, tidiness, size
measure, return guarantee and service.

04311242 * NURUL AENA
ANALISIS SEGMENTASI PASAR RESTORAN SIAP SAJI PIZZA HUT DI YOGYAKARTA ,
Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : -

05311458 * ERY KURNIAWATI
ANALISIS SEGMENTASI PASAR SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO DI KECAMATAN
DEPOK, SLEMAN , Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Segmentasi Pasar Sepeda Motor Yamaha Mio Di
Kecamatan Depok Sleman“. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui siapa sajakah
segmentasi pasar sepeda motor Yamaha Mio Di Kecamatan Depok Sleman, mengetahui ada
atau tidaknya hubungan antara karakteristik demografi,yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat
penghasilan dengan bauran pemasaran,untuk mengetahui manfaat apa saja yang dicari oleh
konsumen terhadap sepeda motor otomatik Yamaha Mio, dan juga untuk membuat strategi
pemasaran yang tepat untuk dilakukan perusahaan terhadap pemasarannya.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Sleman, dengan menggunakan metode
convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden, serta teknik
pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan menggunakan program SPSS 16.0.
Dengan menggunakan uji Chi Square diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara
karakteristik demografi jenis kelamin, Usia dan Tingkat Penghasilan terhadap bauran
pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, promosi dan kualitas pelayanan pada sepeda
motor Yamaha Mio di Kecamatan Depok Sleman.
Dengan menggunakan analisis Cluster metode hierarki terdapat lima segmen yang terbentuk
yang ditinjau dari manfaat sebagai alasan konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha
Mio, dari kelima segmen tersebut alasan-alasan yang mendekati atau membentuk kelompok
yang paling banyak adalah segmen pertama. Segmen pertama terdiri dari tigabelas variabel
yaitu, banyaknya tersedia dealer dan bengkel resmi sehingga kemudahan dalam
memperoleh suku cadang dan service kendaraan, memberikan perhatian dan tanggap
terhadap keluhan konsumen, pelayanan penjualan dan servis telah terjamin dan terpercaya,
tenaga kerja yang ahli dan terampil, memberikan pelayanan secara ramah dan sopan,
memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, lokasi dealer dan bengkel resmi
mudah dijangkau, fasilitas tempat dan peralatan kerja yang
memuaskan, harga yang ditawarkan sesuai dengan list harga, jasa pengiriman atau
pengantaran barang sampai ke tempat tujuan, distribusi melalui dealer memudahkan dalam
mencari, memperoleh dan mendapatkan produk yang diinginkan, produk yang sengaja
dikemas untuk perempuan, serta lokasi dealer dan bengkel resmi aman dan nyaman. Selain
segmen pertama yang menjadi alasan bagi konsumen, hal yang telah ditemukan dari
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penelitian ini bahwa segmen kelima yaitu produk yang mudah penggunaannya juga
merupakan alasan bagi konsumen dalam membeli sepeda motor Yamaha Mio.
Key Words : Segmentasi pasar, uji chi square , dan analisis cluster

04311213 * PRAWINGGASARI W.
ANALISIS SEGMENTASI PASAR STUDIO FOTO DIGITAL CALISTA DI YOGYAKARTA ,
Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Segmentasi Pasar Studio Foto Digital
Calista di Yogyakarta.” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
segmentasi pasar Studio Foto Digital Calista ditinjau dari segi demografi, yaitu gender, usia,
dan tingkat penghasilan, untuk mendapat kejelasan faktor apakah yang paling dominan
ditinjau dari segi demografi berdasarkan variabel marketing mix, untuk mengetahui dan
menganalisis manfaat yang dijadikan alasan oleh konsumen untuk menggunakan jasa di
Calista, serta untuk memberi masukan strategi pemasaran guna meningkatkan jumlah
konsumen atas dasar informasi segmentasi pasar.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience
sampling. Sampel yang diteliti sebanyak 96 orang responden, teknik pengumpulan datanya
adalah dengan kuesioner. Data diolah menggunakan analisis frekuensi distribusi relatif dan
analisis cluster menggunakan program SPSS 12.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
gambaran responden yang paling dominan adalah berjenis kelamin perempuan, berusia
antara 17 – 27 tahun, dan berpenghasilan antara 1.000.000 – 2.000.000. Dari segi faktor
yang paling dominan ditinjau dari segi demografi berdasarkan variabel marketing mix
sebagian besar karena faktor produk. Alasan yang dominan menurut responden untuk
menggunakan jasa di Calista adalah karena hasil foto memadukan seni dan teknologi,
produk dapat bersaing dengan tempat lain, paket foto bervariasi, hasil foto tahan lama,
membuat dokumentasi, hasil foto lebih tajam, gaya berfoto wajar dan tepat pelayanan
ramah, pelayanan memuaskan, pelayanan mudah dan tidak repot, memiliki pengarah gaya,
dan memiliki banyak pilihan background foto.
Kata kunci : segmentasi pasar, frekuensi distribusi relatif, cluster.

03311486 * IRA RAKHMAWATI
HUBUNGAN ANTARA SIKAP, NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT MAHASISWI
UNTUK MEMBELI PRODUK SHOWER GEL THE BODY SHOP , Dosen : SUMADI, DRS.,
M.SI.
Abstraksi : Dengan semakin ketatnya persaingan usaha maka perusahaan harus lebih
kreatif dan inovatif seperti yang dilakukan oleh perusahaan The Body Shop memperkenalkan
produk yang sangat berbeda yaitu produk yang bebas bahan yang berbahaya dan bebas
alcohol aman digunakan dan kesegala produksinya ramah akan lingkunggan, yaitu Shower
Gel The Body Shop pertama di dunia internasional yang mengandung bahan-bahan alami
yang 100% ( www.thebodyshop.com ).
Penelitian dengan judul Hubungan Antara Sika, Norma Subyektif Terhadap Minat Mahasiswi
FE UII Untuk Membeli Produk shower gel The Body Shop. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh positif sikap dan norma subyektif terhadap minat beli
konsumen, dan untuk mengetahui di antara sikap dan norma subyektif variabel apakah yang
paling dominan mempengaruhi minat beli konsumen.
Penelitian ini menggunakan analisis Fisbhein dan Azjen, analisis regresi linier berganda,
koefisien determinasi berganda dan parsial yang di dukung dengan uji-t dan uji-f. Populasi
penelitian adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Sampel yang
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digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan
kuisioner. Variabel penelitiannya adalah sikap konsumen, norma subyektif dan minat. Hasil
penelitian berdasarkan analisis model fishbein menunjukkan bahwa sikap konsumen
terhadap atribut produk shower gel The Body Shop adalah positif, sedangkan norma
subyektif konsumen pada produk shower gel The Body Shop adalah positif Sedangkan
berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel sikap dan norma subyektif adalah
positif, secara bersama-sama maupun secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap minat beli konsumen dan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat beli
konsumen adalah sikap konsumen.
Keyword : Minat beli, sikap, norma subyektif

00311332 * RIYAN HIDAYAT
STRATEGI BERSAING PADA PERUSAHAAN TENUN IKAT DEWI SHINTA DI JEPARA ,
Dosen : SUMADI, DRS., M.SI.
Abstraksi : -

02311033 * MUHAMAD ZULKARNAEN
ANALISIS FAKTOR MARKETING MIX YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN
DALAM PEMBELIAN PRODUK PLANET SURF DI GALERIA MALL YOGYAKARTA , Dosen
: SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengetahui faktor Marketing Mix mana saja yang
dilakukan oleh Planet Surf di Galeria Mall Yogyakarta. Adapun lokasi penelitian yang dipilih
adalah Planet Surf di Galeria Mall Yogyakarta jalan Prof. Yohannes (sagan) dengan
pengambilan sampel konsumen yang membeli produk – produk Planet Surf di Galeria
Mall Yogyakarta.
Variabel penelitian dengan karakteristik konsumen yaitu gender, terdiri dari laki-laki dan
perempuan; umur dari <14 tahun, 14-24 tahun, 25-35 tahun, dan 35 tahun ke atas;
pekerjaan yaitu pelajar/ mahasiswa, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta dan BUMN,
wirausahawan, dan pekerjaan lainnya yang tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang telah
disebutkan di atas; pendapatan per bulan konsumen adalah kurang dari 500.000 rupiah
hingga 1 juta rupiah. Data dan teknik pengumpulan data menggunakan uji validitas korelasi
product moment dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 dan uji reliabilitas dengan
Cronbach’s Alpha Coeffisient lebih dari 0,70. Data yang digunakan adalah data primer
dengan menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan
metode analisis faktor, maka teknik pengambilan sampel didasarkan pada analisis faktor.
Pengambilan jumlah sampel dalam metode analisis faktor harus 4 hingga 5 kali jumlah
variabel. Oleh karena jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 25 maka sampel
(responden) yang digunakan adalah 100 orang.
Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan
konsumen dalam pembelian produk Planet Surf terdiri dari 6 faktor. Faktor pertama adalah
faktor individual konsumen, yang meliputi motivasi, persepsi, sikap, kepribadian dan konsep
diri. Faktor kedua adalah faktor lingkungan, yang meliputi sub budaya, kelas sosial,
pengaruh teman, status sosial dan gaya hidup. Faktor ketiga adalah aspek produk yang
meliputi merek, kemasan, kualitas produk dan label. Faktor keempat adalah faktor harga,
yang meliputi penetapan harga dan persaingan harga. Faktor kelima adalah faktor tempat,
yang meliputi lokasi yang strategis, keterjangkauan sarana transportasi dan jarak. Faktor
keenam adalah faktor promosi, yang meliputi periklanan dan personal selling.
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05311497 * MUH. ALI RIDWAN
ANALISIS MULTI ATRIBUT YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN MOBILE
BANKING DIKALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE UII) ,
Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasikan  pengaruh  waktu,
biaya, dan layanan terhadap minat penggunaan m-banking, selain itu juga ingin
menjelaskan pengaruh yang dominan antara waktu, biaya, dan layanan terhadap minat
penggunaan m-banking.
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  regresi  linier  berganda  yang digunakan  untuk
mengetahui  pengaruh  waktu,  biaya  dan  layanan  terhadap  minat penggunaan m
banking. Dengan  uji  hipotesis menggunakan  koefisisen  determinasi ganda  dan  parsial
yang  didukung  oleh  uji  F  dan  uji  t  dan  korelasi  ganda  pada penelitian ini juga
menggunakan analisis skor rata-rata untuk mengetahui bagaimana
penilaian responden pada masing-masing variabel.
Hasil  penelitian  dengan  analisis  regresi  menunjukkan  ada  pengaruh  positif waktu,
biaya  dan  layanan  terhadap  minat  penggunaan  m-banking.  Secara  parsial variabel
waktu, biaya dan layanan masing-masing menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat penggunaan m-banking. Variabel yang paling dominan mempengaruhi minat
penggunaan m-banking  adalah  variabel  biaya,  hasil  koefisien korelasi  ganda
menunjukan  penilaian  responden  untuk  skor  minat  menunjukan kriteria cukup baik, skor
waktu dengan kriteria sangat baik, skor biaya dengan kriteria baik dan skor layanan dengan
kriteria baik.
Key word : minat, penggunaan m-banking, analisis multiatribut

06311056 * SYAMSUL HIDAYAT
ANALISIS PENGARUH KESESUAIAN CITRA DIRI DAN KEPUASAN KONSUMEN
TERHADAP KESUKAAN MEREK PADA PRODUK PONSEL NOKIA (STUDI KASUS PD
MHS FE UII YOGYAKARTA) , Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : -

04311490 * NIDA WIJAYANTI MUBARAK
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
PELANGGAN PADA K-SEE HAIR & MAKE UP YOGYAKARTA , Dosen : SUNARDJI
DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Meningkatnya  persaingan  pada  salon-salon  kecantikan  dan  semakin
selektifnya  pelanggan  dalam  memilih  dan  menggunakan  jasa  salon  kecantikan,
mengakibatkan  salon  kecantikan  berlomba- lomba  menggencarkan  berbagai strategi
guna  menarik  minat  khalayak,  memberikan  kepuasan  maksimal  bagi pelanggan  yang
ada  serta  mendorong  rasa  loyal  dalam  diri  mereka  dengan menumbuhkan  komitmen
mendalam  pelanggan  terhadap  salon  tersebut  demi mempertahankan  eksistensi
masing-masing  salon  tersebut  melalui  penawaran kualitas jasa terbaik dan produk-produk
inovatif. Hal ini penting dilakukan karena dengan  memiliki  pelanggan  yang  loyal  maka
pendapatan  perusahaan  akan terjamin.  Seperti  halnya  K-see  Hair  &  Make  Up,  salon
ini  selalu  memberikan pelayanan yang baik serta penawaran menarik dengan berbagai
fasilitas.  Dengan penawaran  yang diberikan K-See Hair & Make  Up diharapkan mampu
menarik minat calon pelanggan memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan yang ada
serta mampu membangkitkan komitmen pelanggan untuk tetap menggunakan jasa
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perusahaan.  Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas maka penulis  tertarik untuk
melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  pengaruh  dari kualitas jasa
K-See Hair & Make Up  terhadap kepuasan dan  loyalitas pelanggan,  dengan  membagikan
kuesioner  kepada  96  pelanggan  K-See  Hair  & Make  Up Yogyakarta  yang telah
melakukan perawatan di studio K-See Hair & Make Up.
Analisis  regresi  linear  berganda,  analisa  korelasi  berganda  dan  analisis korelasi  parsial
digunakan  untuk  mengukur  pengaruh  kualitas  jasa  terhadap kepuasan dan loyalitas
pelanggan dengan menggunakan program SPSS versi 14.
Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa jasa dari K-See Hair & Make Up mempengaruhi
kepuasan dan loyalitas  pelanggan.  Berdasarkan  analisis  dan pembahasan  tetang
Kualitas  Jasa  terhadap  Kepuasan dan  Loyalitas  pelanggan pada K-see Hair & Make Up
Yogyakarta menujnjukan bahwa terdapat pengaruh secara  bersama -  sama  dan  parsial
variabel  kualitas  jasa  terhadap  kepuasan pelanggan  dan  terdapat  pengaruh  secara
bersama– sama  variabel  kepuasan terhadap  loyalitas  pelanggan.  Sedangkan  secara
parsial  hanya  variabel  kualitas produk,  emosional,  harga dan biaya yang terbukti
berpengaruh terhadap  loyalitas pelanggan dan  variabel kualitas pelayanan  tidak  terbukti
berpengaruh  signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

04311113 * HILMAN HAZMY ASH SHIEDDIEQY
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP
KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN HP MODEM SMART DI YOGYAKARTA ,
Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Jasa, Kualitas Produk,
DanHarga Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Hp Modem Smart diYogyakarta.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh kualitas jasakualitas produk, dan harga
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen sertamencari variabel yang paling kuat
berpengaruh dalam membentuk kepuasan danloyalitas konsumen Hp Modem Smart di
Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal inibertujuan agar
penelitian yang dihasilkan lebih akurat, sehingga dapat dicari solusiyang tepat. Metode
deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumenkuesioner, selanjutnya kuesioner diolah
menggunakan bantuan komputer melaluiprogram SPSS versi 15.0. Sedangkan populasi
yang diteliti adalah konsumen HpModem Smart di Yogyakarta. Sampel yang digunakan 96
orang. Pengambilansampel dilakukan dengan metode accidental sampling.
Metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji RegresiLinier Berganda
dengan taraf signifikansi 0,05. Dalam mengambil keputusandilakukan dengan uji t, uji F, uji
asumsi klasik, uji determinasi berganda, ujideterminasi parsial, dan analisis regresi dengan
variabel intervening.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan uji Fsecara bersama-
sama variabel kualitas jasa, kualitas produk, dan hargaberpengaruh terhadap kepuasan
konsumen. Dalam hal ini kualitas produkmerupakan faktor yang paling menentukan besar
kecilnya kepuasan yangdirasakan oleh konsumen. Selain itu secara bersama-sama variabel
kualitas jasakualitas produk, harga dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap
loyalitaskonsumen. Dalam hal ini harga merupakan faktor dominan dalam
membentukloyalitas.
Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen, Loyalitas
Konsumen.
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05311113 * EKA PRIHARTONO P
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG
BUS PO.ROSALIA INDAH , Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Penumpang Bus PO. Rosalia Indah”. Penelitian ini dilakukan di Pool / tempat
pemberangkatan penumpang bus. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan adanya pengaruh
kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan secara serempak dan parsial dan dimensi
kualitas jasa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner
yang dibagikan kepada penumpang bus Po. Rosalia Indah. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Convenience sampling dimana populasi sampelnya adalah setiap
penumpang bus Po. Rosalia Indah yang telah menggunakan bus PO. Rosalia Indah. Sampel
yang digunakan sebanyak 96 orang responden.
Varaibel penelitian adalah kualitas jasa dengan kelima dimensinya sebagai variabel
independen dan kepuasan pelanggan sebagai variabel dependen. Metode pengolahan data
dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, determinasi berganda, dan determinasi
parsial serta uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas, heteroskesdasitisitas,
normalitas, dan linearitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf
signifikan 5%.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi berpengaruh secara parsial dan
serempak terhadap kepuasan penumpang bus PO. Rosalia Indah, sedangkan dimensi yang
paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah dimensi Reliability.
Kata kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan Pelanggan

06311319 * MUHAMMAD YUDA YULIAWAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANANN TERHADAP KEPUASAN KONSUMWEN
WARUNG INTERNET PADA WARNET LUNA.NET , Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS.,
MM.
Abstraksi : Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Konsumen Warung Internet Pada Warnet Luna. Net”.   Populasi yang
diteliti adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan jasa di warnet Luna.Net.
Sedangkan sample yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam pengambilan
sample, penelitian ini menggunakan tekhnik judgement sampling. Teknik pengumpulan data
adalah dengan menggunakan kuesioner.  Metode pengolahan data dan analisis
menggunakan analisis regresi berganda, dan analisis koefisien determinasi.  Pengujian
hipotesis menggunakan Uji F dan Uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk
mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur 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 tangibles, reliability, responsiveness,
assurance, emphaty tidak berpengaruh positif dan signifikan (0.180>0.05) terhadap
kepuasan konsumen warnet Luna.Net. Dikarenakan hasil penelitian tidak signifikan, peneliti
menggunakan tes skoring guna mendapatkan hasil penilaian dari konsumen atas kualitas
pelayanan yang diberikan oleh warnet Luna.Net dan berdasarkan rata - rata penilaian
konsumen pada variabel kualitas jasa menunjukkan penilaian yang baik yaitu dengan rata -
rata sebesar  3.07 (baik), dan penilaian pada variabel kepuasan dengan rata – rata total
sebesar 2.76(puas), sedangkan dimensi yang paling dominan dalam mempengaruhi
kepuasan konsumen adalah dimensi reliability.  Kata Kunci: Kualitas Jasa, Kepuasan
Pelanggan, Warung Internet
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05311096 * THEGAR ARDY SAPUTRO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI WARUNG MAKAN SAMBAL DHEWE
JOGJAKARTA , Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan antara
variabel Kualitas Produk, variabel Kualitas Pelayanan, dan variabel Harga terhadap
Kepuasan Konsumen di warung Sambal Dhewe Jogjakarta, dan seberapa besar kontribusi
ketiga variabel tersebut dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen.
Obyek yang diteliti adalah Warung Makan Sambal Dhewe. Populasi yang diambil yaitu
konsumen yang melakukan pembelian di Warung makan Sambal Dhewe, sedangkan sampel
penelitian berjumlah 120 orang yang melakukan pembelian di Warung Makan Sambal
Dhewe dan bersedia mengisi kuesioner.
Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga,
dan Kepuasan Konsumen. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau
angket. Data diolah dengan menggunakan alat analisis korelasi product moment dan
cronbach’s alpha. Hasil yang didapat dari penelitian ini menggunakan program SPSS versi
12.0 dengan analisis regresi berganda dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan dalam
mengambil keputusan dilakukan dengan uji t dan f.
Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan uji f, variabel Kualitas produk, Kualitas
pelayanan, dan Harga secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen. Sedangkan secara uji t, variabel harga paling besar pengaruhnya terhadap
kepuasan konsumen, yaitu sebesar 33,5%, diikuti variabel Kualitas Pelayanan sebesar
12,1% dan variabel Kualitas Produk sebesar 5,6%.
Keywords : Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Konsumen

03311222 * SYAFIEQ ZAKARIA
ANALISIS STRATEGI MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK
A&W RESTORAN (STUDI KASUS A&W RESTORAN PLAZA AMBARUKMO) , Dosen :
SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : 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 "Analisis Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Produk A&W
Restoran Plaza Ambarrukmo",bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
penilaian terhadap analisis marketing mix pada keputusan konsumen dalam pembelian
produk A&W restoran Plaza Ambarrukmo dan mengetahui variabel marketing mix yang
paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk yang bersangkutan.
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penilaian terhadap
analisis marketing mix pada keputusan konsumen dalam pembelian produk A&W restoran
Plaza Ambarrukmo dan variabel marketing mix apakah yang paling dominan mempengaruhi
keputusan pembelian tersebut.
Obyek yang diteliti adalah konsumen yang pernah membeli produk A&W restoran Plaza
Ambarrukmo yang sebagian besar keluarga, mahasiswa dan pelajar.
Sedangkan variabel marketing mix yang diteliti adalah Produk, Harga, Promosi dan
Distribusi. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner atau angket yang
disebarkan langsung kepada konsumen yang pernah membeli produk A&W restoran Plaza
Ambarrukmo. Pengujian statistik dengan mengunakan analisis regresi berganda dan taraf
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signifikansi 5%. Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan pengujian berdasarkan uji
t dan uji f.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji f dan uji t diketahui bahwa
variabel Produk, Harga, Promosi dan distribusi secara bersama-sama dan secara individu
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian
produk A&W restoran Plaza Ambarrukmo. Sedangkang variabel Produk mempunyai
pengaruh yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian.

02311224 * JUSTRI PANDIANGAN
DAMPAK ASOSIASI MERK THD KESEDIAAN KONSUMEN MEREKOMENDASIKAN MERK
STUDI KASUS SEPEDA MOTOR BEBEK HONDA DI PEMUKIMAN WARGA POGUNG,
YOGYAKARTA , Dosen : SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Penulis mengukur nilai asosiasi merek sepeda motor bebek Honda yang
terdiri dari empat dimensi yaitu: fungsi garansi, fungsi identifikasi personal, fungsi
identifikasi sosial, dan fungsi status menurut para konsumen sepeda motor bebek Honda
dan mengukur hubungan yang signifikan (dibaca=berarti) antara asosiasi merek sepeda
motor bebek Honda dengan kesediaan merekomendasikan sepeda motor bebek Honda
kepada konsumen lain. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan pengujian
validitas dan reliabilitas instrumen penelitian menggunakan Alpha Cronbach. Untuk
mengolah data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis statistik Pearson Korelasi
Product Moment dan Korelasi Ganda, dan memproses seluruh data memanfaatkan program
software SPSS versi 15.
Sampel berbentuk sampling purposive yaitu sampel hanya diambil kepada 80 reponden
pilihan yang mana responden tersebut memiliki secara pribadi kendaraan sepeda motor
bebek Honda. Hipotesis telah diujikan di pemukiman warga Pogung, Sinduadi Mlati, Sleman,
Yogyakarta. Hasil dari uji tersebut yaitu dengan uji korelasi sederhana dan korelasi ganda
menempatkan fungsi garansi dan fungsi identifikasi personal yang sangat erat hubungannya
mempengaruhi kesediaan konsumen untuk merekomendasikan merek.
Katakunci: Citra merek, Ekuitas merek, sikap konsumen

04311431 * FAUREZA JUANSYAH
PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN UNTUK MEMBELI
KEMBALI PADA SWALAYAN CITROULI BABARSARI YOGYAKARTA , Dosen :
SUNARDJI DAROMI, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh variabel-variabel
marketing mix (Product, Price, Place, Promotion) terhadap keputusan konsumen untuk
membeli kembali pada swalayan Citrouli Babarsari Yogyakarta. (2) mengetahui variabel
apakah yang paling dominan untuk mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli
kembali pada swalayan Citrouli Babarsari Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah “Relationship Causal Studies” atau penelitian yang mempelajari
hubungan sebab akibat yang terjadi, yaitu mencari bagaimana hubungan antara marketing
mix dan pengaruhnya terhadap niat konsumen untuk membeli kembali. Metode yang
dilakukan adalah survey yang dilakukan pada konsumen akhir Swalayan Citrouli Babarsari.
Sampel dalam penelitian ini adalah 97 konsumen akhir Swalayan Citrouli Babarsari. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan
sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, ini dilakukan karena sifat
populasinya tidak homogen dan sulit diidentifikasi, maka sampel yang diambil adalah
anggota populasi yang mudah ditemukan yang berada dilokasi atau tempat penelitian itu
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dilakukan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif dan analisis Regresi
Linier Berganda.
Berdasarkan hasil penelitian, antara lain ditunjukkan dengan analisis variabel deskriptif
diperoleh nilai rata-rata untuk variabel toko sebesar 3,87; variabel keragaman produk
sebesar 4,15; variabel harga sebesar 3,74; variabel promosi sebesar 3,49; dan untuk
variabel keputusan membeli kembali sebesar 3,57. Kemudian dari hasil analisis regresi linier
berganda menunjukkan lokasi toko, keragaman produk, harga dan promosi berpengaruh
signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli kembali pada Swalayan Citrouli
Babarsari Yogyakarta. Sementara dari hasil nilai koefisien β, promosi merupakan variabel
yang paling dominan terhadap keputusan konsumen untuk membeli kembali pada Swalayan
Citrouli Babarsari Yogyakarta.

04311466 * KAMIL
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA
KARYAWAN NON MEDIS DI RSUI HARAPAN ANDA TEGAL , Dosen : SUPARDI, DR,
MM
Abstraksi : Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan (1) pengaruh gaya
kepemimpinan dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan non medis RSUI Harapan
Anda Tegal. (2) untuk mengetahui variable manakah yang paling dominant terhadap
prestasi kerja karyawan non medis RSUI Harapan Anda Tegal.sampel ini diambil dari dua
variable independent dan satu variable dependent. Penelitian ini menggunakan teknik
kuisioner, dan teknik pengambilan data menggunakan analisis deskriptif dan analisis
quantitative (Regresi,f-test,dan t-test)
Hasil dari penelitian ini menunjukan Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat diketahui
bahwa secara keseluruhan Variabel gaya kepemimpinan dan Variabel motivasi berpengaruh
secara signifikan positif terhadap prestasi kerja karyawan non medis RSUI Harapan Anda
Tegal. Sedangkan besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap prestasi kerja
karyawan RSUI Harapan Anda Tegal adalah sebesar 56,9% dan sisanya sebesar 43,1%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Begitu juga
dengan hasil secara parsial menunjukkan bahwa kedua Variabel gaya kepemimpinan dan
Variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, dan
Variabel gaya kepemimpinan terbukti merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh
terhadap prestasi kerja karyawan Hasil penelitian ini telah sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Heti Setyaningsih (2006) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pada Karyawan PT. Tata Analisa Multi Mulya Solo
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
prestasi kerja.

03311328 * SUBCHI BANDA PRATAMA PUTRA
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA PEGAWAI KANTOR
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA UNIT PATAL SECANG , Dosen : SUPARDI,
DR, MM
Abstraksi : -

04311279 * HEIDI YURISMASARI
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP
ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIAR (OCB) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH &
DIKLAT KAB. LAHAT, SUMSEL , Dosen : SUPARDI, DR, MM
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Abstraksi : Secara garis  besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan
antara kepuasaan kerja,   komitmen organisasi   terhadap Organizational  Citizenship
Behavior (OCB).Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat   Kabupaten Lahat, Sumatera  Selatan yang berjumlah 50 orang. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepuasaan kerja, komitmen terhadap
rganizational Citizenship Behavior (OCB) Penelitian   ini   dilakukan   dengan   menggunakan
metode   analisis   data   secara kuantitaf dengan alat analisis Regresi Linier Berganda dan
metode analisis data secara kuantitatif   yang   dilakukan   dengan   teknik   wawancara
serta   menggunakan   teknik  kuesioner dengan  cara membuat daftar pertanyaan yang
berupa angket yang dibagikan kepada responden.Angket menggunakan penilaian Skala
Likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasaan kerja mempunyai pengaruh yang positif
terhadap Organizational  Citizenship Behavior  (OCB)  dengan koefisien sebesar 0,458
.Komitmen   organisasi   mempunyai   pengaruh   positif   terhadap   Organizational
Citizenship Behavior akan meningkat sebesar 0,514.
Hasil   rentabilitas   menunjukkan   bahwa   kepuasaan   kerja   sebesar   0,867   komitmen
organisasi 0,932 dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebesar 0,893.
Hasil  penelitian  independent   faktor kepuasaan kerja menunjukkan bahwa kesempatan
mengerjakan   pekerjaan   sendiri     memiliki   nilai   tertinggi   sebesar   4,16   sedangkan
perusahaan memberikan pujian merupakan variabel terendah sebesar 3,32.
Hasil peneltian faktor komitmen organisasi menunjukkan bahwa keseriusan merupakan
syarat utama   dalam   bekerja   sebesar   4,58   sedangkan   yang   terendah   melakukan
pekerjaan dengan teratur sebesar 4,14. Hasil  penelitian dependent  Organizational
Citizenship Behavior   (OCB)  menunjukkan menjaga rahasia perusahaan sebesar 4,40
sedangkan yang terendah adalah menyiapkan penyelesaian suatu masalah sebesar 3,64.
Analisis   inferensial   regresi   berganda   nilai   konstan   sebesar   0,078   kepuasaan
kerja sebesar 0,458 sedangkan komitmen organisasi sebesar 0,514. Hasil   analisis
koefisien   determinasi   (R²)   sebesar   0,6999   dan   hasil  Fhitung   sebesar  54,606.

05311270 * ARNOLD WICAKSONO
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PT.MATARINDO KREASI SARANA YOGYAKARTA , Dosen : SUPARDI, DR, MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama
dan parsial antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung terhadap
produktivitas kerja karyawan, dan mengetahui variabel kompensasi yang paling dominan
terhadap produktivitas kerja karyawan PT Matarindo Kreasi Sarana.
Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini adalah seluruh Karyawan PT Matarindo Kreasi
Sarana. Sampel penelitian ini adalah 46 karyawan yang dianggap telah cukup mewakili
populasi yang diteliti, dimana sampel minimal yang ditetapkan adalah 50% dari 92
karyawan . Teknik penarikan sampel menggunakan metode  Simple Random Sampling, yaitu
pengambilan sampel penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara acak sederhana.
Metode ini dilakukan dengan memberikan angket untuk diisi, kepada karyawan yang telah
dipilih secara acak sederhana. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji
koefisien determinasi, Uji F, Uji t dan uji variabel dominan Hasil penelitian menunjukkan
Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dan parsial antara variabel
Kompensasi langsung dan Kompensasi tidak langsung terhadap Produktivitas kerja
Karyawan PT Matarindo Kreasi Sarana. Hasil kedua menunjukkan bahwa Kompensasi
langsung mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan
PT Matarindo Kreasi Sarana yang dibuktikan dengan besarnya nilai t hitung variabel
Kompensasi langsung sebesar 5,419 lebih besar dari variabel Kompensasi tidak langsung
sebesar 4,185.
Kata Kunci : Kompensasi Langsung, Kompensasi Tidak Langsung dan Produktivitas Kerja
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05311108 * IRA TIARAWATI
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT
NUSANTARA TRAVEL , Dosen : SUPARDI, DR, MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahi pengaruh motivasi,  lingkungan
kerja   secara   bersama-sama   terhadap   kinerja   karyawaan  PT Nusantara  Travel,
mengetahui   variabel   yang   berpengaruh   dominan   terhadap   kinerja   karyawan.
Populasi   yang   digunakan   dalam  penelitian   ini   adalah  seluruh  karyawan   PT.
Nusantara Travel  Yogyakarta yang berjumlah  177 karyawan.  Sampel  penelitian ini  adalah
63 karyawan dengan  teknik pengambilan sampel  yaitu  Convenience sampling  yang
merupakan   pengumpulan   data   dari   anggota   populasi   yang didasarkan pada
kemudahan mendapatkan sampel.  Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi
Linier Berganda,  Uji Korelasi Berganda dan Uji F,  Uji Korelasi Parsial danUji t Hasil
penelitian  menunjukkan   bahwa    secara   bersama -   sama   terdapat pengaruh   yang
signifikan   motivasi   dan   lingkungan   kerja   terhadap  kinerja karyawan pada PT.
Nusantara Travel di Yogyakarta dapat dibuktikan, terbukti p value < 0,05. Sedangkan
koefisien determinasi ganda (R2) sebesar 0,549, hal ini berarti   kedua   variabel   bebas
tersebut  mempunyai   kontribusi   sebesar   54,9% terhadap  kinerja   karyawan   PT.
Nusantara   Travel   di   Yogyakarta, sedangkan sisanya   sebesar   45,1%   dipengaruhi
oleh   variabel   bebas   lain   yang   tidak dimasukkan  dalam model  penelitian.
Berdasarkan hasil   secara  parsial  variabel
motivasi   dan  lingkungan   kerja  berpengaruh  positif   signifikan   terhadap  kinerja
karyawan   PT.  Nusantara  Travel   di  Yogyakarta.  Diantara   faktor  motivasi   dan
lingkungan   kerja   yang   berpengaruh   terhadap  kinerja,   variabel   yang  lebih
berpengaruh adalah motivasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  koefisien determinasi  parsial pada
motivasi  adalah  sebesar   35,2%,   sedangkan  koefisien   determinasi   pada variabel
lingkungan adalah sebesar 15,6%.
Kata Kunci : Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan

05311281 * DINA AMALIA
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERBANKAN SYARIAH , Dosen : SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan manajemen terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah. Penelitian ini melakukan pengujian pada tiga Bank Umum
Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan lengkap yang telah
dipublikasikan dari triwulan I tahun 2003 hingga triwulan II tahun 2008.
Kinerja keuangan pada penelitian ini dilihat melalui perolehan laba bank syariah yang
dihitung dari return on investment (ROI) perbankan syariah. Dalam penelitian ini kebijakan
manajemen yang digunakan adalah kebijakan likuiditas diukur dengan LDR, kebijakan
permodalan yang diukur menggunakan capital adequency ratio (CAR), kebijakan pendanaan
diukur dengan pertumbuhan pendanaan dan kebijakan pembiayaan dilihat dari pertumbuhan
pembiayaan bank syariah.
Hasil dari pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen berpengaruh
serentak terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Secara parsial Kebijakan
manajemen likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan
kebijakan manajemen permodalan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan
syariah, kebijakan manajemen pendanaan signifikan positif terhadap pertumbuhan kinerja
keuangan dan kebijakan manajemen pembiayaan berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah di Indonesia.
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05311269 * FAJAR NUR YULIANTO
ANALISIS PENGARUH KEBRANGKUTAN LEHMAN BROTHERS TERHADAP RETURN
DAN LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK
INDONESIA , Dosen : SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Keputusan investor untuk menentukan apakah akan melakukan transaksi di
pasar modal ditentukan oleh berbagai informasi yang dimiliki, baik informasi yang tersedia
bagi publik maupun informasi privat. Informasi tersebut bernilai bagi investor jika dengan
adanya informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal, yang
akan tercermin pada perubahan harga saham dan volume perdagangan saham. Salah satu
bentuk informasi yang mempengaruhi keputusan investor tersebut adalah kebangkrutan
Lehman Brothers. Karena informasi tersebut telah mempengaruhi harga saham global.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah ada pengaruh pengumuman
kebangkrutan Lehman Brothers terhadap return dan likuiditas saham pada perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia yang ditunjukkan dengan ada atau tidaknya perbedaan
yang signifikan abnormal return dan aktifitas volume perdagangan saham sebelum dan
sesudah pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers. Metode yang digunakan dalam
mengestimasi abnormal return adalah market model. Periode jendela yang digunakan dalam
studi peristiwa yaitu selama dua puluh satu hari (dari hari -10 sampai +10).
Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan rata-rata abnormal return dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan
setelah pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers. Hal ini berarti bahwa pengumuman
kebangkrutan Lehman Brothers tidak berpengaruh terhadap return dan likuiditas saham
pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

05311489 * TRI WULANDARI
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM
PADA PERUSAHAAN MANUFACTURING DI BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) , Dosen :
SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Studi ini meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham
pada perusahaan manufaktur di BEJ. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan
khususnya Perusahaan Manufacturing, dari tahun 2004 sampai tahun 2007 untuk 28
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda dengan Uji F dan Uji t yang digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tiga variabel, yaitu ROI,
Likuiditas dan DPR secara simultan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap
Perubahan Harga Saham. Kedua, secara parsial variabel ROI, Likuiditas dan DPR secara
simultan juga terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Harga Saham.

05311250 * YUYUN MUNANDAR
ANALISIS RESIKO DAN TINGKAT KEUNTUNGAN SAHAM INDUSTRI MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA (PERIODE JANUARI -
DESEMBER 2007) , Dosen : SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian yang dilakukan terhadap 13 perusahaan industri makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode januari – desember 2007 ini
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat risiko dan tingkat
keuntungan saham yang diharapkan. Perhitungan risiko yang relevan dalam penelitian ini
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yaitu risiko pasar atau risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang
mempengaruhi semua saham dan tidak dapat dihindari dengan diversifikasi.
Dalam penghitungan penelitian ini, pertama mencari tingkat keuntungan dan risiko
sistematis saham. Di sini risiko sebagai variabel independen dan tingkat keuntungan sebagai
variabel dependen. Langkah selanjutunya adalah menghitung analisa koefisien korelasi
untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Untuk menguji tingkat
keeratan hubungan antara risiko dan tingkat keuntungan, dilakukan pengujian hipotesa
dengan menggunakan uji kolmogorovsmirnov.
Hasil penelitian terhadap perusahaan yang diambil sebagai sampel, menunjukkan terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara tingat risiko sistematis dan tingkat keuntungan
saham yang diharapkan. Di satu sisi variabel independen yaitu risiko semakin tinggi, di sisi
lain variabel dependen yaitu tingkat keuntungan saham yang diharapkan semakin tinggi
pula mengikuti pergerakan dari variabel risiko tersebut.

05311302 * FAUZIA NOOR ISFANDIARI
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PELUANG INVESTASI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA , Dosen :
SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini dapat dilihat melalui prosentase
kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial (MOWN). Variabel peluang investasi
diproksikan dengan menggunakan MBVA (Market to Book Value of Asset), MBVE (Market to
Book Value of Equity) dan FVBEPE (Firm Value to Book of Property, Plan and Equipment).
Sedangkan kinerja keuangan pada penelitian ini dilihat melalui kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba yang diukur dengan Retun On Equity (ROE).
Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial
dan peluang investasi yang diproksikan dengan MBVA, MBVE dan FVBEPE berpengaruh
terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara parsial, kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel MBVA berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja keuangan, MBVE berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja
keuangan, FVBEPE tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan publik di
Indonesia.
Kata kunci : kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, peluang investasi yakni MBVA, MBVE
dan FVBEPE.

05311267 * AYUK ENDAH SURYATI
PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN LIKUIDITAS TERHADAP TINGKAT
PENGEMBALIAN SAHAM PERUSAHAAN GO PUBLIC PADA LQ-45 , Dosen :
SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian mengenai variabel-variabel penentu tingkat pengembalian saham
yang banyak dilakukan umumnya selalu menyimpulkan bahwa risiko saham sebagai salah
satu variabel penentu sangat mendominasi dalam setiap pertimbangan yang dilakukan oleh
para investor dalam memutuskan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Namun
sebenarnya ada variabel penentu lain yang juga akan mempengaruhi tingkat pengembalian
saham yang perlu dipertimbangkan pula, yaitu likuiditas saham.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh risiko saham dalam hal
ini adalah risiko sistematis dan likuiditas saham yang diukur dengan besarnya bid–ask
spread dan volume perdagangan terhadap tingkat pengembalian saham dari badan-badan
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usaha yang go public pada LQ-45 di PT.BEI, dan untuk mengetahui seberapa besar proporsi
masing-masingvariabel dalam mempengaruhi tingkat pengembalian saham.
Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik risiko sistematis maupun likuiditas
saham yang diukur dengan besarnya bid-ask spread dan volume perdagangan mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian saham dari badan-badan usaha
yang go public di Indonesia. Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa risiko sistematis lebih
mempengaruhi tingkat pengembalian suatu saham dibandingkan dengan likuiditas saham
yang diukur dengan besarnya bid-ask spread dan volume perdagangan.
Kata kunci : risiko sistematis, likuiditas saham, bid-ask spread, volume perdagangan,
tingkat pengembalian saham.

05311487 * MARIA WAHYU RIZKI
PERBEDAAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH FATWA MUI TENTANG
HARAMNYA BUNGA BANK KONVENSIONAL (STUDI PADA PERUSAHAN PERBANKAN
YANG LISTED DI BEI) , Dosen : SUTRISNO, DRS., MM.
Abstraksi : Penelitian ini menguji perbedaan return saham sebelum dan sesudah
pengumuman fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank konvensional. Tujuan penelitian
ini adalah untuk membuktikan apakah fatwa MUI mempunyai kandungan informasi di bursa
efek. Fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank dikatakan mempunyai kandungan
informasi di bursa efek apabila investor bereaksi terhadap fatwa tersebut. reaksi investor
tercermin dalam abnormal return saham. Penelitian dilakukan pada perusahaan bank
konvensional yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Pengamatan dilakukan pada lima hari
sebelum dan sesudah pengumuman fatwa MUI mengenai haramnya bunga bank
konvensional. Sample yang diamati terdiri dari 13 bank yang sahamnya aktif
diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah fatwa MUI
mengenai haramnya bunga bank. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI mengenai
haramnya bunga bank tidak mempunyai kandungan informasi di bursa efek.
Kata kunci: fatwa MUI, abnormal return, kandungan informasi

05311230 * YUNANTO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KONSUMEN PRIA DALAM
PEMBELIAN PAKAIAN DALAM , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Fokus penelitian ini adalah pengaruh faktor kualitas, brand, harga, kemasan,
dan acuan terhadap motivasi pembelian kosumen pria produk pakaian dalam. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor kualitas, brand, harga, kemasan, dan acuan
terhadap motivasi pembelian produk pakaian dalam pria, dan faktor yang paling dominan
memotivasi keputusan pembelian tersebut.
Faktor yang memotivasi pembelian sangat beragam, tetapi dalam penelitian ini hanya faktor
kualitas, brand, harga, kemasan, dan acuan yang akan dianalisis. Penelitian ini dilakukan di
Tangerang populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pria pakaian dalam yang tinggal
di Batu Ceper Indah, pengambilan sampel dilakukan secara accidental dan data dikumpulkan
melalui kuesioner kepada sebanyak 100 responden. Kuesioner disusun dalam bentuk Skala
Likert dan data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kualitas, brand, harga, kemasan, dan acuan
memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian produk pakaian dalam pria. Faktor
kualitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi konsumen berusia < 20 tahun, 2030
tahun, 3140 tahun dan > 40 tahun. Untuk konsumen berpendidikan SLTP, SLTA, D13,S1,
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dan S2 faktor kualitas juga merupakan faktor utama yang memotivasi konsumen untuk
melakukan pembelian pakaian dalam. Berdasarkan pekerjaan, pekerjaan PNS/BUMN
termotivasi oleh faktor harga. Pekerjaan ABRI/POLRI, pegawai swasta, pengusaha, pelajar
dan pekerjaan lain-lain, faktor utama yang memotivasi dalam melakukan pembelian pakaian
dalam adalah kualitas. Sedangkan untuk konsumen berpendapatan < Rp.500.000,
Rp.500.000Rp.1.000.000, Rp.1.000.000Rp.2.000.000, dan > Rp.2.000.000 faktor utama
yang memotivasi mereka untuk melakukan pembelian pakaian dalam adalah faktor kualitas.
Secara keseluruhan faktor dominan yang memotivasi konsumen pria dalam pembelian
pakaian dalam adalah faktor kualitas.
Kata Kunci : kualitas, brand, harga, kemasan, acuan, motivasi beli

04311306 * ANDHIKA PATRIA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN HOTEL
KUSUMA DI CONDONGCATUR YOGYAKARTA , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD.,
DRS, MA
Abstraksi : Kepuasan konsumen bagi perusahaan merupakan salah satu indikator yang
penting bagi perkembangan dan pertumbuhan suatu perusahaan, begitu juga dengan bisnis
perhotelan yang kian lama kian marak mengisi pergolakan atau persaingan untuk tetap
bertahan. Penilitian yang dilakukan penulis mengambil populasi pada Hotel Kusuma
Condongcatur Yogyakarta, populasi yang dimaksud adalah orang yang pernah menggunakan
jasa Hotel Kusuma Condongcatur Yogyakarta, berdasarkan batasan karakteristik konsumen
yang diteliti oleh penulis yaitu : jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan
tingkat pendapatan. Dengan pengambilan sample selama 12 hari sebanyak 96 sampel,
sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode regresi linier
berganda. Penelitian ini didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu
reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (keyakinan), emphaty
(empati), dan tangible (berwujud) sebagai variabel yang akan dinilai atau dipersepsikan oleh
konsumen. Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan kualitas dari kinerja
yang telah dilakukan oleh Hotel Kusuma dalam memberikan jasa pelayanannya terhadap
konsumen. Dengan kata lain, kualitas pelayanan jasa ditentukan oleh kelima dimensi atau
variabel tersebut setelah adanya penilaian dari konsumen. Metode regresi linier ini bertujuan
untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan Hotel
Kusuma Condongcatur Yogyakarta, juga untuk mengetahui dimensi kualitas jasa yang paling
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Hotel Kusuma Hasil penelitian ini ternyata masih
ada variable yang kurang berpengaruh yaitu variabel reliability dengan persentase sebesar
5,5% karena responden masih merasakan tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak
Hotel Kusuma kurang handal. Sedangkan variabel yang sangat berpengaruh adalah variabel
assurance dengan persentase sebesar 8,3%, karena responden merasa aman dan nyaman
ketika menginap di Hotel Kusuma.

05311139 * WAHYUNINGTYAS AGUSTINA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH
TABUNGAN BRITAMA DI PT. BANK BRI (PERSERO) KANTOR CABANG PEMBANTU
WLINGI BLITAR , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : -
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03311464 * ROMI YULIANDRI
ANALISIS MINAT BELI SEPEDA MOTOR NEW HONDA SUPRA X 125R PGM-FI
SETELAH MELIHAT IKLAN DI TELEVISI , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS,
MA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara sikap dan
norma subyektif terhadap minat beli sepeda motor Honda New Supra x 125R PGM-FI.
Selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh yang dominan di antara sikap konsumen dan
norma subyektif terhadap minat beli sepeda motor Honda New Supra x 125R PGM-FI.
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. Penelitian ini menggunakan
theory reasoned action model yang di kemukakan oleh M. Fishbein dan I. Ajzen. Agar
penulis dapat mengetahui pengaruh antara sikap dan norma subyektif terhadap minat beli
maka mengunakan alat analisis regresi berganda. Dengan uji hipotesis menggunakan
koefisisen determinasi berganda dan parsial yang didukung dengan uji-F dan uji-t.
Populasi penelitian adalah masyarakat Condong Catur. Dalam pengambilan sampelnya,
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling, yaitu setiap orang yang berada di
wilayah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta dan telah melihat iklan sepeda motor Honda
New Supra x 125R PGM-FI memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota
sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data adalah
dengan kuisioner dalam bentuk angket. Data yang didapat berasal dari penyebaran angket
terhadap responden yang sudah melihat iklan sepeda motor Honda New Supra x 125R PGM-
FI akan tetapi belum membeli.
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang positif antara sikap dan norma subyektif
terhadap minat beli sepeda motor Honda New Supra x 125R PGM-FI. Adapun variabel yang
dominan mempengaruhi minat beli adalah sikap konsumen. Sikap dan norma subyektif
konsumen terhadap sepeda motor Honda New Supra x 125R PGM-FI positif. Secara
keseluruhan konsumen masih memiliki minat beli sepeda motor Honda New Supra x 125R
PGM-FI yang cukup tinggi dan ingin melakukan pembelian sepeda motor tersebut.
Keyword : Minat beli, sikap, norma subyektif

05311218 * NITA OCTAVIANI
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI SEPEDA MOTOR HONDA VARIO
(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEUII) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD.,
DRS, MA
Abstraksi : 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 Yamaha Mio di Fakultas Ekonomi UII. Sampel
penelitian ini adalah 100 konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang
diteliti. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : harga, kualitas, layanan
purna jual, model / bentuk, serta harga diri. Teknik penarikan sampel menggunakan
“Convinience Sampling”. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli
sepeda motor Honda Vario karena atribut yang ada telah sesuai dengan apa yang dimiliki
oleh sepeda motor Honda Vario. Hasil ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar tingkat
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pengaruh / hubungan antara motivasi dengan keputusan pembelian sebesar 100% yang
menunjukkan bahwa konsumen telah termotivasi untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio.
Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan
antara motivasi konsumen dengan keputusan pembelian berdasarkan kualitas. Hal tersebut
berarti bahwa semakin setuju konsumen terhadap atribut kualitas maka semakin setuju pula
konsumen untuk membeli.
Dari hasil penelitian juga didapatkan saran bagi perusahaan / produsen produk sepeda
motor Honda Vario, bahwa variabel kualitas merupakan variabel yang paling dominan, maka
kualitas perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena segmen terbesar konsumen yang
menggunakan produk ini adalah kalangan muda yang lebih tertarik dengan kehematan
mesin dan kualitasnya.
Keyword: Motivasi, Harga,Kualitas,Layanan purna jual,Model,Harga diri.

05311265 * IKRAMINA MARETA SARI
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGES, PRODUCT FEATURES DAN HARGA TELEPON
SELULER NOKIA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN , Dosen : SUWARSONO
MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian berjudul ”Analisis Pengaruh Brand Images, Product Features dan
Harga Telepon Seluler Nokia terhadap Loyalitas Konsumen” (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia) ini bertujuan untuk menjelaskan tentang
pengaruh variabel Brand Images, Product Feature, dan Harga terhadap terbentuknya
loyalitas konsumen telepon seluler Nokia, serta mencari variabel yang paling dominan dalam
mempengaruhi loyalitas konsumen tersebut.
Objek yang diteliti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
pengguna telepon seluler Nokia. Sedangkan variabel yang diteliti adalah Brand Images,
Product Features dan Harga sebagai variabel bebas, dan Loyalitas Konsumen 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 100 orang pengguna telepon seluler
Nokia.
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 korelasi parsial Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dan
uji F, variabel Brand Images, Product Features, dan harga berpengaruh secara signifikan
terhadap Loyalitas Konsumen. Jadi hipotesa I dan II diterima. Sedangkan dari koefisien
determinasi berganda, disimpulkan bahwa variabel Product Features merupakan variabel
yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Jadi hipotesis III
diterima.
Kata kunci: Loyalitas Konsumen, regresi linier berganda (uji t dan uji F)

02311351 * HAFIDZ USMANI
ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS IKLAN PADA PRODUK MINUMAN TEH BOTOL
SOSRO DENGAN MENGGUNAKAN CONSUMER DECISION MODEL (CDM) , Dosen :
SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : HAFIDZ USMANI, 2008. Iklan merupakan salah satu instrumen pemasaran
modern yang aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Karena merupakan bentuk
komunikasi maka keberhasilannya dalam mendukung program pemasaran merupakan
pencerminan dari keberhasilan komunikasi. Consumer Decision Model merupakan salah satu
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model yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas iklan, terdiri dari 6 (enam)
variabel yang saling berhubungan, yaitu: Pesan Iklan, Pengenalan Merek, Keyakinan
Konsumen, Sikap konsumen, Niat beli dan Pembelian. Hal tersebut yang membuat
ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil judul “Analisis
Pengaruh Efektivitas Iklan Pada Produk Minuman Teh Botol Sosro dengan Menggunakan
Consumer Decision Model (CDM) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta”.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan iklan, pengenalan
merek, keyakinan konsumen, sikap konsumen terhadap niat beli serta untuk mengetahui
pengaruh pesan iklan terhadap niat beli melalui pengenalan merek, keyakinan konsumen,
sikap konsumen sebagai variabel antara. Data primer diperoleh dari kuesioner yang
mengikutsertakan 100 responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta.
Dalam penelitian ini penulis mengungkap permasalahan tersebut dengan menggunakan
analisis Regresi linier sederhana, Regresi linier berganda dan analisis Korelasi serta
pengolahan data yang diperoleh melalui responden. Dari hasil pengolahan data dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh langsung yang signifikan diantara variabel tersebut.
Disamping itu, diketahui pula bahwa pesan iklan berpengaruh terhadap niat beli melalui
variabel sikap konsumen dan veriabel keyakinan konsumen.

03311142 * HENDI HENDRO PRASTOWO
ANALISIS PENGARUH FAKTOR MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
DALAM MEMBELI PRODUK ROKOK DJARUM SUPER (STUDI KASUS MAHASISWA FAK.
EKONOMI UII) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi
konsumen dalam pembelian produk rokok Djarum Super. Variabel dalam penelitian ini terdiri
dari variabel dependen berupa keputusan pembelian konsumen dan variabel independen
berupa produk (X1), harga (X2), promosi (X3), dan distribusi (X4). Data dalam penelitian ini
diperoleh dari 100 responden yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia yang mengkonsumsi produk rokok Djarum Super.Berdasar hasil penelitian yang
telah dilakukan didapat analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

04311402 * ANDHIKA PRAMANTA SUPIT
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITAS TERHADAP KEPUASAN
PASIEN DI RSD.PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL , Dosen :
SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian   ini   berjudul   “Analisis   Pengaruh   Kualitas   Pelayanan   dan
Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien di RSD.Panembahan Senopati Kabupaten Bantul”.
Penelitian ini brtujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan
fasilitas terhadap nkepuasan pasien di  RSD.Panembahan Senopati  Kabupaten bantul.
Selain  itu juga untuk mengetahui  faktor mana diantara dua variabel   tersebut  (Kualitas
Pelayanan dan fasilitas),  yang paling dominan memperngaruhi  kepuasan pasien
RSD.Panembahan Senopati  Bantul.  Sampel   yang   digunakan   sebanyak   100  Pasien
dengan  menggunkan teknik   pengambilan   sampel  menggunakan  Random  Sampling
(sampel   acak)   dimana masing –  masing   orang  mempunyai   kemungkinan   yang
sama.Dari   hasil  Kuesioner diketahui bahwa dari 100 pasien, 51 orang laki-laki dan 49
orang perempuan, prosentasi terbesar  pada usia 23-45  tahun 52 %,  pendidikan  terakhir
SLTA 55 %.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh kualitas pelayanan
yang signifikan dengan kepuasan pasien.
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Metode  Analisis   yang   digunakan   dalam  penelitian   ini   adalah  metode  Regresi
Berganda   hasil   penelitian   tersebut   diketahui   bahwaKualitas   pelayanan   dan
fasilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat
dilihat pada nilai  p value < tingkat  signifikansi  5 %.  Selain itu juga diketahui  bahwa
variabel kualitas pelayanan mempunyai  pengaruh paling dominan terhadap kepuasan
konsumen, dimana   koefisien   determinasi   parsial   kualitas   pelayanan   sebesar   15,3
%,   lebih   besar dibandingkan   nilai   koefisien   determinasi   parsial   fasilitas   sebesar
14,2  %.  Dapat   di
simpulkan   bahwa   kepuasan   pasien   terhadap   jasa  RSD.Panembahan   Senopati
Bantul dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat kualitas Pelayanan rumah sakit tersebut,
dimana variabel   kualitas   pelayanan   karena   terbukti   paling   berpengaruh   terhadap
kepuasan konsumen, yaitu dengan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien,
terutama pada atribut yang dinilai rendah oleh pasien yaitu tenaga medis dan non
medis,Selain itu pihak   rumah   sakit   hendakya   memberikan   pelayanan   dengan
penuh   perhatian   dan kesabaran kepada setiap pasien, karena melayani seorang pasien
yang sedang menderita sakit   biasanya   diperlukan   kesabaran   dan   rasa   empati   yang
tinggi,   sehingga   bisa meringankan beban atau  rasa sakit  yang diderita oleh pasien.
Selain  itu  juga variabel fasilitas terbukti berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, yaitu
pada item kenyamanan ruang  tunggu,  misalnya dengan menambah  tempat  duduk di
bagian atrian obat,   ruang tunggu periksa,   sehingga  dapat  menampung  pasien  atau
pengantar  pasien  ketika  akan berobat, dan lainnya sehingga pasien atau pengunjung
merasa nyaman.
Kata Kunci : Kualitas pelayanan, Fasilitas , kepuasan Pasien, Pengaruh

03311294 * DEDY KURNIAWAN
ANALISIS PENGARUH KUALITAS SEPEDA MOTOR HONDA CITY SPORT ONE
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Skripsi ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Sepeda Motor Honda
City Sport One Terhadap Kepuasan Konsumen“ studi kasus pada di kampus UII Terpadu
Yogyakarta. Secara garis besar membahas mengenai pengaruh kualitas produk yang terdiri
dari lima demensi yaitu Kinerja (performance), Fitur (features), Kehandalan (reliability),
Daya tahan (durability), Persepsi Kualitas (perceived quality) yang diberikan Sepeda Motor
Honda City Sport one terhadap kepuasan pelanggan. Dalam pengambilan sampelnya,
penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu yaitu memperoleh responden
pelanggan yang ditemui di kampus UII terpadu dan sudah pernah menggunakan sepeda
motor Honda City Sport One. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna sepeda motor
Honda City Sport One yang ditemui di kampus UII terpadu, sedangkan sampel yang
digunakan sebanyak 96 responden. Untuk menguji tingkat reliabilitas dan validitas
menggunakan cronbachs alpha. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier
Berganda, Uji T, dan Uji F.  Dari Hasil analisis Regresi Linier Berganda dapat diketahui
bahwa lima variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan
konsumen pengguna sepeda motor Honda City Sport One. Berdasarkan pengujian secara
Parsial (Uji T), dapat diketahui tiga variabel (Performance, Reliability, dan Perceived Quality)
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna sepeda
motor Honda City Sport One, dengan signifikansi sebesar 0,000 untuk variabel Perceived
Quality, 0,030 untuk variabel Performance, 0,035 untuk variabel Reliability. Sedangkan
variabel Features dan Durability tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Varabel Perceived
Quality merupakan salah satu varabel kualitas produk yang mempunyai pengaruh yang
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 0,758 yang dapat diketahui bahwa
variabel kepuasan konsumen pengguna sepeda motor Honda City Sport One dipengaruhi
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oleh variabel independen seperti Performance, Features, Reliability, Durability dan Perceived
Quality. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam
model. Keyword : kualitas, kepuasan konsumen, kualitas produk

03311431 * WRATSONGKO INDRA B.
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT KONSUMEN
DALAM MEMBELI AIR MINERAL AQUA GALON , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD.,
DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara sikap dan
norma subyektif terhadap minat beli air mineral Aqua Galon. Selain itu juga ingin
menjelaskan pengaruh yang dominan di antara sikap konsumen dan norma subyektif
terhadap minat beli air mineral Aqua Galon. 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.
Populasi penelitian merupakan masyarakat diwilayah Condong Catur, dengan memilih 96
responden. Penelitian ini menggunakan theory reasoned action model yang di kemukakan
oleh M. Fishbein dan I. Ajzen 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).
Keyword : Minat beli, sikap, norma subyektif

02311265 * ROLLY ROBSON
ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI KONSUMEN BERDASARKAN KARAKTERISTIK
KONSUMEN DAN EKUITAS MEREK PASTA GIGI PEPSODENT (STUDI KASUS PADA
MAHASISWA FE UII) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian berjudul ”Analisis Perbedaan Persepsi Konsumen Berdasarkan
Karakteristik Konsumen Dan Ekuitas Merek Pasta Gigi Pepsodent” ini bertujuan untuk
menjelaskan tentang perbedaan persepsi konsumen berdasarkan karakteristik konsumen
dan ekuitas merek pasta gigi pepsodent dengan studi kasus pada mahasiswa FE UII
Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang arti penting ekuitas merek, yaitu
bagaimanakah yang dapat membuat konsumen memutuskan untuk mebeli dan loyal kepada
tenaga penjual.
Objek yang diteliti adalah konsumen yang pernah membeli atau memakai pasta gigi
Pepsodent. Sedangkan variabel yang diteliti adalah kesadaran merek, persepsi kualitas,
loyalitas merek dan asosiasi merek. Data yang digunakan adalah data primer melalui
angket/kuesioner yang disebarkan langsung kepada konsumen yang sedang berada di
kampus FE UII Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 96
orang. Metode pengujian statistik dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan taraf
signifikansi 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi
konsumen terhadap pasta gigi Pepsodent jika dilihat berdasarkan karakteristik konsumen
dan ekuitas merek.
Kata Kunci: ekuitas merek,karakteristik konsumen, persepsi konsumen
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05311202 * ADIRIA YUDA SELIAN
ANALISIS PERILAKU KONSUMEN INDUSTRI SEPATU DI MANDING KABUPATEN
BANTUL (PENELITIAN SIKAP ATAS ATRIBUT PRODUK DAN PENGARUHNYA PADA
NIAT MEMBELI ULANG) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : -

05311418 * ISNANDA NUR RIZA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT RUMAH MAKAN AYAM GORENG
BU TATIK DI MAGELANG , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap konsumen, serta mengetahui
atribut yang paling dominan terhadap sikap konsumen. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah konsumen yang membeli di Rumah Makan Bu Tatik, Magelang dengan
mengambil sampel sebanyak 100 responden. Variabel yang diteliti terdiri dari : karakteristik
konsumen yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat
pendapatan dan atribut – atribut Rumah Makan Ayam Goreng Bu Tatik yang meliputi rasa,
masakan, harga, pelayanan, kebersihan & tata ruang, produk, lokasi, fasilitas. Model analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang terdiri dari analisis
karakteristik responden dan penilaian atribut penelitian serta anaisis kuantitatif yaitu dengan
formula fishbein (indeks sikap) dan analisis chi square.
Hasil analisis kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap atribut
yang ditawarkan oleh Rumah Makan Ayam Goreng Bu Tatik adalah positif. Hal ini dibuktikan
dari hasil analisis Fishbein dengan indek sikap konsumen sebesar 116. Hal ini terlihat dari
besarnya indeks sikap tersebut berada pada range antara 80 sampai 240. Sedangkan sikap
konsumen terhadap atribut rasa makanan merupakan sikap yang paling tinggi dengan
indeks sikap sebesar 180 (positif). Selanjutnya secara berurutan sikap konsumen adalah
pada atribut produk dengan indeks 136 (positif), sikap pada atribut pelayanan dengan sikap
sebesar 120 (positif), sikap pada atribut fasilitas sebesar 118 (positif), sikap pada atribut
harga dan lokasi masing - masing sebesar 88 (positif), dan terakhir atribut kebersihan dan
tata ruang sebesar 83 (positif). Sedangkan berdasarkan hasil analisis Chi Square,
menunjukkan bahwa atribut rasa merupakan atribut yang memiliki nilai Chi Square tertinggi
berdasarkan usia. Usia menunjukkan perbedaan yang signifikan sikap konsumen pada
atribut rasa, pelayanan, dan produk, sedangkan untuk atribut harga, kebersihan, lokasi dan
fasilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pendidikan menunjukkan perbedaan yang
signifikan sikap konsumen pada atribut kenersihan, dan lokasi, sedangkan untuk atribut
rasa, harga, pelayanan, produk dan fasilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
Pekerjaan menunjukkan perbedaan yang signifikan sikap konsumen pada atribut harga,
pelayanan dan produk, sedangkan untuk atribut kenersihan, lokasi dan fasilitas tidak
terdapat perbedaan yang signifikan. Tingkat pendapatan menunjukkan perbedaan yang
signifikan sikap konsumen pada atribut harga, kebersihan, produk, dan lokasi, sedangkan
untuk atribut rasa, pelayanan dan fasilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

02311307 * ANGGAR PAMUNGKAS
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP MEREK PIONIR DAN MEREK PENGIKUT
PADA PRODUK AIR MINERAL DALAM KEMASAN (STUDI KASUS PD KONSUMEN
PRODUK AIR MINERAL ..) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara
persepsi kualitas pada pioner brand dan persepsi kualitas pada follower brand, perbedaan
sikap antara pioner brand dan sikap terhadap follower brand serta pengaruh secara
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bersama-sama persepsi kualitas dan sikap terhadap minat beli, baik pada produk pioner
brand maupun follower brand. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil
kuesioner pada konsumen di kota Yogyakarta tentang Aqua (pioner) dan Aquaria (follower)
menggunakan skala likert. Penentuan sampel dengan jumlah 100. Metode yang digunakan
adalah uji t berpasangan atau praired t-test untuk dapat melihat perbedaan persepsi
kualitas maupun sikap terhadap produk. Dari hasil uji t berpasangan diketahui bahwa
terdapat perbedaan persepsi kualitas antara produk pioner brand dan follower brand,
demikian juga dengan sikap.
Kata kunci : Persepsi kualitas, Sikap, Minat beli, Pioner dan Followerbrand

03311349 * MUHAMMAD FIBRAN
ANALISIS STRATEGI BERSAING OPTIK MANDING DALAM MEMPERTAHANKAN DAN
MENINGKATKAN PANGSA PASAR , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini mengenai analisis strategi bisnis yang dilakukan Optik Manding
dengan judul “Analisis Strategi Optik Manding Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan
Pangsa Pasar”. Perusahaan Optik Manding adalah salah satu dari perusahaan yang bergerak
pada pelayanan produk-produk optikal. Tingginya tingkat persaingan, membuat Optik
Manding harus merumuskan strategi tepat dan terbaik agar dapat menjaga eksistensinya.
Penelitian ini diarahkan pada strategi yang diterapkan perusahaan selama ini, yang
bertujuan untuk mengetahui besarnya kekuatan bisnis dan daya tarik industri yang terhadap
perusahaan yang kemudian digunakan untuk menentukan posisi bisnis perusahaan dalam
menerapkan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang.
Oleh karena itu pihak manajemen Optik Manding perlu memperhatikan perubahan yang
terjadi di lingkungan bisnisnya yang merupakan faktor eksternal maupun faktor internal.
Dari faktor eksternal akan diketahui daya tarik industri sedangkan dari faktor internal akan
diketahui kekuatan bisnis perusahaan yang semuanya akan sangat membantu dalam
menentukan strategi bisnis yang tepat.
Dalam mengumpulkan data digunakan metode wawancara, daftar pertanyaan (kuesioner)
dan teknik kepustakaan. Alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh
adalah analisis Matrik Daya Tarik Industri (MDTI) dan Matrik SWOT yang digunakan untuk
menentukan posisi bisnis perusahaan dalam persaingan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi bisnis perusahaan Optik Manding berada pada
bagian sel investasi maksimal dan tumbuh pada Matrik Daya Tarik Industri, dengan nilai
tertimbang indikator variable eksternal sebesar 3,7644 dan nilai tertimbang indikator
variable internal sebesar 4,4058. Ini berarti perusahaan Optik Manding memiliki dominasi
yang sangat kuat, peluang bisnis yang prospektif, dan dapat terus berkembang dengan
memanfaatkan keunggulan atau kekuatan yang dimilikinya. Secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa Optik Manding memiliki kekuatan bisnis yang besar dan dengan daya
tarik industri yang tinggi.
Strategi bersaing yang tepat diterapkan perusahaan agar dapat mempertahankan posisi
bisnisnya adalah dengan meningkatkan kualitas dan citra produk, memperluas variasi
produk, menambah unit usaha baru, mempertahankan pangsa pasar dan dominasi,
memperkuat promosi, serta memaksimalkan kekuatan menghadapi persaingan.

07311393 * FATIMAH
ANALISIS SWOT SEBAGAI BASIC PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN PADA BATIK
HUZA PEKALONGAN , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Batik  Huza merupakan  salah  satu perusahaan yang memproduksi  dan
menjual berbagai  macam  jenis  batik  dengan merk  Huza.  Dalam penelitian   ini,  penulis
memfokuskan   pada   permasalahan   “Bagaimana   Strategi   Pemasaran   pada   batik
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Huza   di  Pekalongan”.  Dengan  menggunakan   analisis  SWOT  yang   didasarkan pada
kekuatan  (strength), kelemahan  (weakness),  kesempatan  (opportunity),  dan ancaman
(threat)  yang   datang   dari   dalam   perusahaan   maupun   dari   luar perusahaan.
Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan SWOT, Batik Huza merupakan
sebuah perusahaan yang berada pada posisi  kuadran 1 dengan variabel strength, nilai
terkuat pada citra product dan  pangsa pasar. Pada variabel  weakness,   kelemahan
tertinggi   pada   saluran   distribusi.  Pada   variabel opportunity,  nilai terbesar pada daya
beli konsumen.  Pada variabel threats, nilai terbesar   dari   perubahan   pendapatan
konsumen.  Strategi  yang   cocok   untuk pemasaran   batik   pekalongan   dari   batik
huza  ádalah  strategi  ekspansi dengan melakukan Bussines to Bussines (B2B).
Keywords : Analisa SWOT, strategi pemasaran

02311280 * ADISTYA NOSA
HUBUNGAN EKUITAS MEREK DAN MINAT KONSUMEN (SURVEY PADA BNI 46
YOGYAKARTA) , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
pengaruh ekuitas merek terhadap minat membeli produk BNI, dengan variabel yang diteliti
adalah variabel Brand awarness, brand association, brand loyalty dan perceived quality.
Teknik penetuan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling berupa accidental
sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif dan anaslisis kuantitatif dengan
metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Penelitian ini menemukan bahwa brand awarness, brand association, brand loyalty, dan
perceived quality secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
minat membeli konsumen.
Berdasarkan hasil Berdasarkan uji secara parsial diketahui bahwa brand awarness, brand
association, dan brand loyalty mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat
membeli konsumen. Sedangkan perceived quality tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap minat membeli konsumen, hal ini dikarenakan perceived quality yang
diberikan oleh Bank BNI dianggap biasa saja atau tidak ada yang istimewa dari bank-bank
lain.
Katakunci: Ekuitas Merek, Brand awarness, Brand association, Brand Loyalty Percived
Quality, dan minat konsumen

04311119 * IMAM HIDAYAT
IMPLENTASI BAURAN PEMASARAN PELAKU USAHA-USAHA DISTRBUTION OUTLET
(DISTRO) DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKRTA , Dosen : SUWARSONO
MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Skripsi  ini  berjudul  “Implementasi  Bauran  Pemasaran  Pelaku  Usaha-
Usaha Distribution Outlet  (Distro) Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta”. Penelitian  ini
berdasrakan 4P (Product, Price, Place, Promotion). Penelitian ini bertujuan untuk mencari
informasi dan menganalisis  tentang perkembangan dan  implementasi bauran pemasaran
dengan 4P pada pelaku usaha-usaha distribution outlet di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data primer yang bersumber dari
penyebaran  kuesioner  dan  interview,  serta  dilakukan  observasi  lapangan  guna
menambah ke-validitasan  data.  Dan  data  sekunder  yang  didapatkan melalui  internet,
buku-buku  dan tulisan  ilmiah yang mempunyai  relevansi guna mendukung analisis di
dalam penelitian  ini.
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Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  tehnik  “probability  sampling”  atau  lebih
tepatnya dengan  “stratified  random  sampling”,  dimana  sampelnya  adalah  para  pelaku
usaha distribution  outlet  dengan  masa  usahanya  lebih  dari  satu  tahun.  Sampel  yang
diambil sebanyak 3 responden yang mewakili dari ketiga usaha distribution outlet.
Variabel penelitian adalah product berdasarkan kualitas (bahan dan desain produk), price
berdasarkan harga (mahal/murah) dan merek (daya jual), place berdasarkan strategis
(letak)  dan  akses  (pemasaran),  serta  promotion  berdasarkan  periklanan  (penggunaan
media). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  survey  dan
observasi dengan teknik analisis secara deskriptif atau kualitatif.
Dari hasil analisis  data  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti,  ternyata  perkembangan
usaha-usaha distribution outlet di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman
menunjukkan hasil  yang  positif  bahkan  berkembang  sangat  pesat  dan  cenderung
positif  di  masa mendatang.  Dan  sudah  adanya  implementasibauran  pemasaran  dalam
kegiatan  usaha mereka,  walaupun  belum  sepenuhnya  diterapkan  meliputi  product
yang  menitikberatkan pada segi kualitas, price yang mengedepankan merek dan
bergantung pada kualitas produk, place  yang mengutamakan  strategis  dan akses  yang
mudah  yaitu dekat dengan  jalan  raya serta promotion yang menggunakan  iklan atau
promo melalui media brosur. Dan semua  itu mereka implementasikan dengan teknik yang
berbeda-beda sebagai usaha bersaing dan juga bertahan di tengah-tengah semakin
maraknya usaha-usaha distribution outlet.
Keyword: Implementasi, Bauran Pemasaran

04311280 * HENY LATIFANI MP
MENENTUKAN STRATEGI BERSAING PADA AHASS ELANG RAYA MOTOR PONOROGO
, Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Ada banyak macam usaha sekarang ini, salah satunya adalah usaha jasa
yang bergerak di bidang otomotif yang masih berkembang hingga saat ini di tengah
persaingan yang semakin ketat karena banyaknya pelaku pasar. Salah satunya adalah
bengkel Elang Raya Motor, usaha ini perlu menerapkan strategi yang tepat dalam
menjalankan roda usahanya. Kondisi yang semakin kompetitif membuat usaha ini harus
meningkatkan kinerja dalam menjaga eksistensinya. Agar dapat bertahan menghadapi
persaingan, perusahaan diharapkan memiliki strategi yang unggul dalam pencapaian tujuan
perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi bisnis bengkel Elang Raya
Motor, mengetahui variabel internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan serta
merumuskan strategi bersaing yang tepat untuk diterapkan perusahaan. Responden
penelitian adalah pihak dari Elang Raya Motor yang terdiri dari 1 orang. Dari penelitian yang
dilakukan didapat data mengenai 7 variabel internal dan 6 variabel eksternal yang dimiliki
perusahaan.
Pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan
wawancara. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT yang digunakan untuk
mengetahui posisi perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa posisi bisnis
perusahaan berada pada posisi tinggi, hal ini menunjukkan bahwa bengkel Elang Raya Motor
memiliki peluang bisnis yang sangat prospektif dan perlu mempertahankan posisi yang telah
dimilkinya. Oleh karena itu strategi yang sebaiknya diterapkan adalah strategi yang
mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif yaitu menggunakan kekuatan dan peluang
yang ternyata masih besar, sehingga kelemahan dan ancaman yang dihadapi bisa diatasi
dengan baik.
Key Word: posisi,strategi bersaing.
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05311259 * DEBBIELIA TRI W
PENERAPAN BAURAN PEMASARAN DALAM STRATEGI BERSAING, PADA
PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG KOTABARU YOGYAKARTA , Dosen :
SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Pemasaran menjadi alat perencanaan yang tepat bagi setiap organisasi atau
perusahaan yang ingin memenuhi kebutuhan masyarakat dan nilai yang sesungguhnya.
Dalam laporan ini bertujuan untuk mencari informasi dan menganalisis tentang
perkembangan perusahaan mengingat semakin pesatnya bisnis jasa asuransi jiwa serta
mencoba menganalisis strategi bersaing yang dpergunakan perusahaan yang terfokus pada
penerapan bauran pemasaran.
Perusahaan yang dikaji dalam laporan ini adalah perusahaan AJB Bumiputera 1912, dimana
perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan jasa asuransi jiwa nasional yang telah
lama berdiri sejak tahun 1912.  Laporan ini menggunakan metode kualitatif. Laporan
disusun berdasakan perspektif penulis tentang implementasi strategi bauran pemasaran jasa
7 P yang terdiri dari strategi produk (product), strategi harga (price), strategi tempat
(place), strategi promosi (promotion), strategi orang (people), strategi sarana fisik (physic
evidence) dan strategi proses (process). Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT.
Analisis ini dimanfaatkan untuk menentukan faktor-faktor strategis dalam upaya menyusun
strategi dalam memasarkan produk-produk asuransi jiwa sekaligus mengetahui posisi
perusahaan dalam persaingan bisnis.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa posisi perusahaan berada pada posisi cukup rendah.,
hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan AJB Bumiputera 1912
Cabang Kotabaru memiliki kelemahan dari segi internal tetapi masih memiliki ancaman dari
segi eksternal. Maka, strategi yang sebaiknya diterapkan adalah strategi yang mendukung
kebijakan diversifikasi yaitu menggunakan kekuatan kekuatan yang masih ada untuk
meminimalkan berbagai ancaman yang dihadapi. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan
magang yaitu pihak perusahaan maupun para staf memberikan respon positif kepada
penulis sebagai peserta magang di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 khususnya pada
Kantor Cabang Kotabaru Yogyakarta serta adanya kebebasan bagi peserta magang untuk
memilih tempat kegiatan, apakah ditempatkan dibagian internal atau eksternal perusahaan.
Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan magang yaitu adanya keterbatasan waktu bagi
pembimbing lapangan untuk mengajak penulis memperkenalkan situasi eksternal
perusahaan dalam melaksakan kegiatan pemasaran serta sulit bagi penulis untuk
memperoleh data sekunder sehubungan sehubungan dengan adanya privasi perusahaan.
Oleh karena itu, bagi peserta magang berikutnya sebaiknya lebih banyak mempersiapkan
pengetahuan yang terkait dengan ilmu-ilmu manajemen khususnya pada bidang pemasaran
agar permasalahan yang diangkat akan lebih mudah dikaji dengan baik.
Kata Kunci : Strategi Bersaing.

04311241 * MUHAMMAD SURYA
PENGARUH BRAND ROYALTY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SUSU BALITA MERK SGM DI GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA , Dosen :
SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : -

06311034 * RIO RIZKY PRATAMA
PENGARUH KUALITAS TERHADAP KEPUASAN SERABI NOTOSUMAN DI SOLO ,
Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
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Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Jasa terhadap
kepuasan konsumen Serabi Notosuman Solo. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari
variable bebas yaitu: Bentuk Fisik, keandalan, daya tanggap, empaty, jaminan. sedangkan
variabel tergantung adalah karakteristik konsumen dalam penelitian ini jenis kelamin, usia,
pendidikan, pekerjaan, pendapatan.  Populasi penelitian ini adalah konsumen Serabi
Notosuman. Sampel penelitian ditentukan dengan metode persentase yaitu sebanyak 96
orang. Data diperoleh dengan metode kuesioner dan wawancara. Validitas butir instrumen
dihitung dengan metode korelasi Cronbach Alpha. Reliabilitas dihitung dengan metode
Cronbach Alpha. Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda dengan cara
mengalikan antara nilai dari pernyataan Kualitas Jasa dengan nilai dari pernyataan kepuasan
kemudian dicari jumlah skor dari semua atribut dan dimasukkan ke dalam skala Likert, uji F
untuk mengetahui pengaruh yang signifikan variabel independent terhadap variabel
dependen, uji T mengetahui dimensi yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan
konsumen, koefisien determinasi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
hubungan yang kuat antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan satu
variabel dependen, koefisien determinasi parsial mengetahui seberapa besar pengaruh
variabelvariabel independen terhadap variabel dependen, serta alat analisis uji kruskal wallis
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kepuasan responden berdasarkan karakteristik
konsumen.  Hasil analisis data dengan analisis regresi berganda dan dilakukan modifikasi
regresi sederhana diperoleh bahwa variabel empaty terhadap kepuasan  = 0,002 < 0,05
maka keputusannya H diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel empaty berpengaruh
positif signifikan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Kruskal Wallis didapatkan
berdasarkan tingkat kepuasan konsumen berdasar dimensi empaty dilihat pada df = 3, α  =
0,05, dan Chi-Square 0 hitung(7,944) maka Ho> Chi-Square diterima atau H1 tabel(7,815),
ditolak, artinya ada perbedaan antara empaty yang diberikan konsumen dengan tingkat
kepuasan konsumen.

05311312 * ADI NUGROHO
STRATEGI PERUBAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG
YOGYAKARTA CIK DITIRO , Dosen : SUWARSONO MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Laporan Magang ini berjudul “Strategi Perubahan Dalam Rangka Peningkatan
Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang Yogyakarta Cik Ditiro”. Magang ini bertujuan untuk  menganalisis starategi
perubahan kualitas PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Yogyakarta Cik Ditiro dalam
rangka menjadi 5 besar bank pemberi kualitas layanan terbaik dalam survey kualitas
layanan MRI  (Management Riset Indonesia)., membantu sebagai karyawan dalam
menyelesaikan administrasi perkantoran di PT.BANK RAKYAT INDONESIA Cabang
Yogyakarta Cik Ditiro., dan memberikan usulan-usulan baru tentang strategi kualitas
layanan sesuai dengan teori yang diberikan di perkuliahan.  Pada awalnya Bank Rakyat
Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan
nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan
Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16
Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992
berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.
21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang
kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.   Pelaksanaan magang di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Cik ditiro dilaksanakan pada hari Rabu
tanggal 15 Oktober 2008 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 14 November 2008, dengan
asaumsi 8 jam kerja per hari dan 22 hari kerja per bulan. Penulis melakukan observasi dari
tanggal 15 sampai 25 Oktober2008, Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 26 sampai 5
November 2008, Analisis dilakukan pada tanggal 6 sampai 14 November 2008. Pendekatan
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yang digunakan adalah pendekatan tentang kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.
Penulis merekomendasikan usulan desain baru kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang Yogyakarta Cik Ditiro adalah Bank BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro hendaknya
selalu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kualitas pelayanan terhadap konsumen dan
peningkatan sikap, skill dan penampilan melalui training atau pelatihan-pelatihan. Faktor
Pendorong dalam pelaksanaan program magang adalah keinginan penulis bekerja dalam PT.
BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Yogyakarta Cik Ditiro sebagai latihan menghadapi duni
kerja yang sebenarnya, Faktor Penghambat dalam pelaksanaan program magang adalah
keterbatasan waktu penulis dalam melaksanakan magang dan kurangnya referensi tentang
magang di kampus. Masukan  untuk mahasiswa magang berikutnya adalah lakukan
persiapan yang cukup untuk menjalankan magang.  Kata kunci: Standar kualitas pelayanan
dan kepuasan nasabah

05311152 * TOGAR RIO NASUTION
PEMBERIAN PROGRAM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KONSELING PADA
KARYAWAN YANG MEMASUKI ATAU SETELAH PENSIUN DINI (PENDI) PD PT.TELKOM
INDONESIA KANDATEL , Dosen : TRIAS SETIAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : Dalam menghadapi abad 21 persaingan global yang semakin terbuka, Telkom
sebagai penyelenggara jasa layanan telekomunikasi pertama di Indonesia tentunya akan
mencari dan menerima pekerja yang memiliki skill dan pengalaman yang baik. Hal ini
disebebkan dengan adanya persaingan dunia global yang semakin terbuka dan ketat.
Sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas, selain skill kita juga harus memiliki
pengalaman yang cukup.
Telkom menjalankan program pensiun dini yang bertujuan untuk mengurangi beban dalam
tubuh organisasi dan kondisi keuangan. Para karyawan yang kerjanya tidak baik atau
kontribusinya tidak optimal lagi bagi perusahaan, maka karyawan akan mendapat pensiun
dini dari perusahaan walaupun pegawai tidak mengajukan pendi atas kehendak sendiri.
Perusahaan dapat mempensiunkan karyawannya melalui program pensiun dini agar tidak
terjadi pemecatan pekerjaan, karena Telkom sangat menghargai jasa para karyawannya.
Oleh karena itu penulis membuat program pelatihan kewirausahaan dan konseling untuk
para karyawan yang memasuki dan atau telah pensiun dini yang berguna kehidupan
selanjutnya bagi para karyawan.

02311406 * MAHER
PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN STIKES AL
IRSYAD AL ISLAMIYYAH DI KOTA CILACAP , Dosen : TRIAS SETIAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : This research examines the Religious Effect To The Work Achievement official
employee of STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah, Cilacap. In the final assighment has some
purpose. They are (1) to know how far the religious effect to the work achievement official
employee of STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah. (2) to know which the factor influence work
achievement. (3) to know the different work achievement on the strength of characteristic
employee of STIKES Al irsyad Al Islamiyyah. (4) to know the different religious on the
strength of characteristic employee of STIKES Al irsyad Al Islamiyyah. The method that is
used in the research of the final assignment is a quantitative method. Whereas the analysis
instrument is the double regression analysis
Keywords: Religious, work achievement
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05311414 * DILI MUTIA RAHMAH
PROGRAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN KARYAWAN DI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA , Dosen : TRIAS SETIAWATI, DRA., M.SI
Abstraksi : After fininshing apprentice in Islamic University of Indonesia the problem of
exist in employees found, that is what happened the discipline collision by employees, that
was many administrative employees and employees academic or lecture. The collision here
is seen from absence facet, and breach of values or norm maching with standard of
University of Indonesia Islam, which this matter will affect to employees performance,
because discipline represent one of factor for the assessment of performance at Islamic
University of Indonesia.
Because of employees discipline is one of very important factor in organization to reach the
intention of company or organization. Hence in this report proposed some program to
increase employees discipline in
Islamic University of Indonesia. The Proposal in the form of levying the Coaching and
Counseling Program, the Morning Briefing or Morning Talc Program, and the Punishment
Program.
The proposal had own way of job and function to increase employees discipline, for example
Coaching and Counseling Program which more conducting of approach to individual in order
not to conduct the discipline collision, Morning Briefing or Morning Talc Program is more
functioning to lessen the discipline collision by club or division, and Punishmnet Program is
functioning to handle the discipline collision organizationally or institutionally. Besides there
is  program which is only destined for administrative employees and other program destined
for all employees, also administrative employees and academic employees or lecture.
Key word : discipline, punishment, collision

05311459 * NIYAF MANNANIA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP
LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK SELULER TELKOMSEL DAN PRODUK
SELULER XL , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Penelitian ini berjudul “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN
KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PRODUK SELULER TELKOMSEL DAN
PRODUK SELULER XL” yang bertujuan untukmenidentifikasi pengaruh kualitas pelayanan
terhadap loyalitas pelanggan kartu Telkomsel danpelanggan kartu Xl, kemudian untuk
mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadapkepuasan konsumen kartu Telkomsel dan
kartu XL, selanjutnya untuk mengetahui pengaruhkualitas pelayanan dan kepuasan
konsumen terhadap loyalitas pelanggan kartu Telkomsel dankartu XL.
Penelitian ini mengambil sampel para konsumen pengguna kartu seluler Telkomseldan kartu
seluler XL di Kota Yogyakarta, dengan menggunakan teknik convenience sampling.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows release 13.00
yaitudengan metode uji regresi linear, uji t, uji f, koefisien determinasi,analisis korelasi
berganda dankorelasi parsial.
Penelitian ini melibatkan 96 responden, dengan hasil penelitian yang menunjukanbahwa
variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan
kartu Telkomsel dan kartu XL. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa variabel kualitas
pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen kartu Telkomsel
dan kartu XL, selain itu penelitian ini juga menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan
yang diinteraksikan dengan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh signifikanterhadap
loyalitas pelaggan kartu Telkomsel dan kartu XL.
Kata Kunci: Kualitas layanan, kepuasan, loyalitas
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00311058 * ALTO PAKERTI A.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP
LOYALITAS PENGGUNA JASA WARUNG INTERNET MAYANET YOGYAKARTA , Dosen :
YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Kehidupan manusia saat ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi, salah
satunya adalah penggunaan internet. Seiring dengan adanya kebutuhan tersebut maka
pertumbuhan industri warung internet berkembang sangat pesat dan  persaingan dalam
memperebutkan konsumen juga sangat ketat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis
tertarik untuk melakukan penelitian tentang loyalitas pelanggan warung internet, dalam
penelitian ini penulis menguji keterkaitan antara kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan terhadap loyalitas penggunaan jasa warung internet Mayanet Yogyakarta.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja
dengan persepsi konsumen, mengetahui tingkat kepuasan konsumen warung internet
Mayanet Yogyakarta, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen
terhadap loyalitas serta menggali faktor-faktor yang perlu diperhatikan warung internet
Mayanet dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode  Non-Probability Sampling, yakni teknik pengambilan
sampel dimana sampel yang diambil tidak acak. Sampel yang diambil dalam penelitian ini
sebanyak 100 responden, kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan
teknik regresi dan Diagram Kartesius. Diagram ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi
jasa dan tingkat kepuasan atas mutu layanan yang diberikan oleh warung internet Mayanet.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap
loyalitas pelanggan. Dimensi kualitas pelayanan jasa Responsiveness dan dimensi pelayanan
jasa Assurance serta dimensi pelayanan  jasa Reliability terletak pada kuadran A. Hal ini
menandakan bahwa konsumen merasa belum puas dan memandang penting ketiga dimensi
kualitas pelayanan jasa tersebut. Dimensi kualitas pelayanan jasa  Empathy dan dimensi
kualitas pelayanan jasa  Tangibles terletak pada kuadran D. Hal ini menandakan bahwa
konsumen merasa puas tetapi tidak memandang penting kedua dimensi kualitas pelayanan
tersebut. Hal yang harus diperhatikan adalah kepuasan konsumen akan tercipta apabila
dimensi kualitas pelayanan jasa Assurance, Responsiveness, dan Reliability berada pada
kuadran B, sehingga untuk mencapainya warung internet Mayanet harus meningkatan
kinerja pada dimensi kualitas pelayanan jasa Assurance, Responsiveness  dan Reliabilty.

04311068 * MUHAMMAD RIZA P.
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP PRODUK NOTEBOOK MERK TOSHIBA
DI YOGYAKARTA , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Skripsi  ini  mengangkat  judul  “Analisis  Minat  Beli  Konsumen  Terhadap
Produk Notebook Merk Toshiba di Yogyakarta,  (Studi kasus Mahasiswa/i FE UII, UPN, STIE
YKPN,  UGM Yogyakarta).“ Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh
sikap dan norma  subjektif  terhadap  minat  beli  Produk Notebook Toshiba serta  variabel
dominan yang mempengaruhinya.
Pengambilan sampel  dalam penelitian ini menggunakan  metode convenience sampling.
Sampel  yang digunakan sebanyak  100 responden, teknik pengumpulan datanya adalah
dengan kuesioner. Variabel penelitiannya adalah sikap konsumen (X1), norma subjektif (X)
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 14 For Windows.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subyektif dan variabel sikap mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap minat sebesar 32,2% dan sisanya 67,8% 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  27,8% dibandingkan dengan Norma Subyektif (SN) yang hanya
mempunyai nilai 14,1%.
Kata  Kunci:  Pengaruh  Sikap  dan  Norma  subyektif   serta  variabel  dominan  yang
mempengaruhi produk.

05311400 * ANGGARA DYAN PRATAMA
ANALISIS SIKAP KONSUMEN TEHBOTOL SOSRO TERHADAP ELEMEN MARKETING
MIX PRODUK BARU (TEHHIJAU MADU DAN TEH SUSU JAHE) , Dosen : YAZID,
DRS., MM
Abstraksi : Sekarang  di  era  jaman  yang  serba  maju  dan  modern,  kebutuhan  dan
keinginan  konsumen  kadang-kadang  susah  untuk  dimengerti  atau  digambarkan secara
abstrak  sekalipun. Hal  ini  notabenenya menimbulkan  persaingan  industri barang maupun
jasa dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan saling berusaha dan  berlomba-lomba
menjadi market  leader  dan menjadikan  konsumen  sebagai raja yang harus di layani
dengan baik agar loyalitas dan kepuasaannya terpenuhi.
Persaingan-persaingan  seperti  inilah  yang  mengharuskan  perusahaan  selalu melakukan
inovasi, kreasi, dan invensi dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan keinginan  kosumen
agar  selalu dipandang  sebagai  perusahaan  yang  selalu mengerti kebutuhan dan
keinginan konsumen. Usaha  tersebut  juga  sebagai  salah
satu cara menanggulangi iklim persaingan yang ketat dengan melakukan program
pengembangan  produk  sebaik  mungkin.  Di  dalam  skripsi  ini  penulis  mencoba
menawarkan  varian  produk  baru  minuman  teh  (ready-to-drink)  sebagai  wujud dalam
memahami  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  penggemar  minuman ringan
khususnya  teh.  Penulis menawarkan  varian minuman  produk  baru  yaitu Teh Hijau Madu
dan Teh Susu Jahe.
Penelitian  produk  baru  ini  dilakukan  untuk  mengindentifikasi  dimensi-dimensi elemen
marketing mix yang penting untuk mengetahui sikap konsumen, apakah  positif  atau
negatif  sikap  konsumen  tersebut  terhadap  produk  baru  yang ditawarkan. Penelitian
tersebut didasarkan dengan menentukan elemen marketing mix  yaitu  produk,  harga,
promosi,  dan  distribusi  yang  ditawarkan  kepada Konsumen Teh Botol Sosro. Elemen-
elemen dalam marketing mix  tersebut yang nantinya  akan  dijadikan  bahan  kajian  dalam
menganalisis  sikap Konsumen Teh Botol Sosro dengan menggunakan rumus sikap Fishebein
multiantribut. Sikap diri konsumen mempunyai  pengaruh  stimulus-stimulus  dalam
menentukan  penilaian sikap  terhadap  produk  (menerima  atau menolak). Sikap
konsumen bukan  hanya dipengaruhi  dari  dalam  diri  konsumen  saja.  Faktor  luar  diri
konsumen  juga menjadi stimulus-stimulus dalam menentukan sikap.
Dari hasil analisis  sikap Fishebein menghasilkan bahwa  sikap Konsumen Teh Botol  Sosro
terhadap  elemen marketing mix  produk  baru  Teh Hijau Madu dan  Teh  Susu  Jahe
berada  pada  pada  posisi  rentang  skala  Baik/Yakin. Hal  ini menunjukkan  bahwa  elemen
marketing mix  produk  baru  yang  ditawarkan  pada
konsumen  memilikki  daya  tarik  tersendiri  untuk  dijadikan  stimulus-stimulus konsumen
dalam  menentukan  sikap  yang  positif/negatif  terhadap  produk  baru yang ditawarkan.
Akan tetapi tidak lepas dari semua itu, bauran pemasaran untuk produk  baru  Segmenting,
Targeting,  dan  Posisioning  juga  sangat  berperan  atas keberhasilan produk baru
tersebut.
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98311376 * DANANG DWI SETYAWAN
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HOTEL ROS
IN YOGYAKARTA , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis pengaruh
kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Hotel Ros-In.Untuk mengetahui dan
menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja Hotel Ros In Yogyakarta.
Lokasi penelitian ini adalah Hotel Ros-In Yogyakarta,  Populasi penelitian ini adalah
konsumen Hotel Ros-In Yogyakarta yang menginap. Pengambilan sampel yang
dipergunakan adalah teknik  Non Random Sampling, dengan menggunakan metode
Purposive Sampling yaitu sampel yang diambil dengan pertimbangan tertentu. Dalam
penelitian  ini kriteria yang digunakan sebagai sampel adalah: Konsumen Hotel Ros-In yang
menginap minimal 2 hari. Konsumen mempunyai tingkat pendidikan SLTP ke atas. Alat
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tingat signifikan 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian di Hotel Ros-In menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen.  Hal ini ditunjukkan nilai probabilitas
atau signifikansi kualitas pelayanan baik secara serentak maupun individu lebih kecil dari
taraf signifikan 0,05.  Hasil  penelitian di Hotel Ros-In menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
konsumen terhadap kinerja kualitas pelayanan sudah sesuai dengan harapan   konsumen
atau memiliki kinerja yang positif, hal ini ditunjukkan tingkat kesesuaian antara kinerja
kualitas  jasa Hotel Ros-In dengan harapan konsumen diperoleh tingkat kesesuaian yang
diatas 80% atau mendekati 100% dan hasil analisis diagram kartesius yang menunjukkan
sebagian besar atribut kualitas pelayanan di kuadran B yaitu faktor-faktor yang harus
dipertahankan prestasinya  atau pelaksanaannya, karena sudah sesuai dengan harapan
konsumen.

05311306 * FAJRUL HAQ
PERAN INDOSAT SALE AGENT DALAM PENJUALAN PRODUKPASCA BAYAR MATRIX
DARI INDOSAT DI YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Laporan  Magang  ini   berjudul  “Peran  Indosat  Sales  Agent  dalam
Penjualan Produk Pascabyar Matrix dari Indosat di Yogyakarta)”.  Magang ini bertujuan
untuk    menganalisis   bagaimana   peran   ISA   dalam   kegiatan sehari-hari  pemasaran
produk Matrix pada PT.  Indosat, Tbk., membantu sebagai  karyawan dalam   menyelesaikan
administrasi   perkantoran   di   PT.  Indosat,   Tbk.,  dan memberikan usulan-usulan baru
tentang promotion mix yang dijalankan dalam memasarkan produk Matrix sesuai dengan
teori yang diberikan di perkuliahan.
Indosat  didirikan pada  tahun 1967  sebagai  Perusahaan Modal  Asing, dan memulakan
operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara
yang seluruh  sahamnya dimiliki  oleh Pemerintah Indonesia.   Hingga   sekarang,   Indosat
menyediakan   layanan   telekomunikasi  internasional seperti SLI dan layanan transmisi
televisi antarbangsa. Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 41,94% saham
Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte.  Ltd..  Dengan demikian,   Indosat
kembali  menjadi  PMA. Pada bulan November 2003 Indosat mengakuisisi PT Satelindo, PT
IM3,  dan Bimagraha.
Pelaksanaan magang di PT.  Indosat  dimulai pada tanggal 1  September 2008,   dan
berakhir   pada  tanggal   30  September  2008.  Penulis   melakukan observasi   dari
tanggal   1   sampai   10  September  2008,  Pengumpulan   data dilakukan pada tanggal 11
sampai 20 September 2008, Analisis dilakukan pada tanggal   21   sampai   30  September
2008.  Pendekatan   yang   digunakan   adalah pendekatan marketing promotion yaitu
promotion mix yang meliputi:  personal selling; direct marketing dan marketing public
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relation serta standar pengukuran kinerja ISA yang diukur berdasarkan teori Range
Henerson.
Penulis   merekomendasikan   usulan   desain   baru   kepada   PT.  Indosat  adalah
marketing   public   relation   yaitu  yang   secara   langsung   mencoba mendukung promisi
yang dilakukan oleh Indosat serta membentuk citra produk Matrix yang baik dimata
kastemer dan calon kastemer.Faktor Pendorong dalam pelaksanaan   program magang
adalah   keinginan   penulis   bekerja   dalam PT. Indosat   sebagai   latihan   menghadapi
duni   kerja   yang   sebenarnya,   Faktor  Penghambat  dalam pelaksanaan program
magang adalah  keterbatasan waktu penulis dalam melaksanakan magang dan kurangnya
referensi tentang magang di   kampus.  Masukan     untuk  mahasiswa  magang   berikutnya
adalah  lakukan persiapan yang cukup untuk menjalankan magang.
Kata   kunci:  Indosat   Sales   Agent,  Marketing   Promotion,   Promotion  Mix, Personal
Selling, Direct Marketing dan Marketing Publict Relation.

06311372 * KHILDA NURHIDAYAH
ANALISIS EKSISTENSI WINNER-LOSER ANOMALY (OVERREACTION ) DI JII SAAT
KRISIS EKONOMI GLOBAL 2008 , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian  berjudul  “Analisis  Eksistensi  Winner-Loser  Anomaly
(Overreaction)  di  JII  saat  Krisis  Ekonomi  Global  2008”  ini  bertujuan  untuk
menjelaskan  tentang  keberadaan  winner-loser  anomaly  (overreaction)  pada saham-
saham  di  JII  periode  Juli  2007-mei  2009.  Pengujian  winner-loser dilakukan pada  saat
keadaan normal  (tidak krisis) dan pada  saat krisis  ekonomi global 2008.
Penelitian  ini  menguji  winner-loser  dengan  mengunakan  data  AR (Abnormal  Return)
saham  mingguan.  Saham  dikatakan  winner  jika  saham  itu memiliki actual return  lebih
tinggi daripada return pasar (IHSG), dan dikatakan loser  jika  saham  itu memiliki  actual
return  lebih  rendah  daripada  return  pasar (IHSG), model  return  ekspektasinya  adalah
Market  Adjusted Model.  Penelitian ini  mengamati  pergerakan  winner-loser  berdasarkan
grafik  AAR  portofolio saham winner dan loser tiap periodenya.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  winner-loser anomaly
(overreaction)  pada  saham-saham  di  JII  saat  keadaan  normal  (tidak krisis)  dan  juga
saat  krisis  ekonomi  global  2008.  Pola  winner-loser  yang dihasilkan  beragam,  ada
yang  terjadi  tiap  bulan,  tiap  dua  bulan  dan  tiap  tiga bulan. Winner-Loser yang terjadi
saat krisis lebih ekstrim dibandingkan saat tidak krisis menandakan pasar bereaksi berlebih
(overreaksi) terhadap krisis ekonomi.
Kata Kunci : winner, loser, overreaction.

05311330 * MUCHAMAD RIZAL
ANALISIS JANGKA PANJANG PERUSAHAAN IPO DENGAN MENGGUNAKAN METODE
FAMA-FRENCH (1990-2008) , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai Underperformance perusahaan IPO di
Bursa Efek Indonesia. Data penelitian terdiri seluruh Saham yang ada di BEI periode 1990 –
2008. Penelitian ini menggunakan Metode Fama – French dan Market Model.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tidak terjadi fenomena
underperformance terhadap saham – saham periode penelitian. Penurunan Kinerja Saham
Jangka panjang ( Underperformance ) hanya terjadi pada tahun 2007 dan dibuktikan oleh
kedua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar hasil penelitian
menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan IPO dan NON
IPO serta ada beberapa tahun terjadi Overperformance.
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05311382 * J.A.ANGGRAINI ZEGA
ANALISIS KINERJA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN IPO DENGAN MENGGUNAKAN
METODE CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (1990-2008) , Dosen : ZAENAL ARIFIN,
DR.
Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai adanya fenomena anomali kinerja jangka
panjang berupa underperformance pada perusahaan IPO di Bursa Efek Indonesia. Data
dalam penelitian ini terdiri dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia periode
1990 – 2008 dengan ada beberapa saham yang tidak diikutsertakan karena adanya
keterbatasan data. Penelitian menggunakan Metode Capital Asset Pricing Model dan Market
Model. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tidak terjadi fenomena
underperformance terhadap saham – saham periode penelitian. Penurunan Kinerja Saham
Jangka panjang ( Underperformance ) hanya terjadi beberapa tahun saja dan dibuktikan
oleh kedua metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar hasil penelitian
menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan IPO dan
NONIPO serta ada beberapa tahun terjadi Overperformance. Dalam penelitian ini, hal-hal
utama yang akan menjadi topik utama adalah mengenai perusahaan IPO, perusahaan Non
IPO, serta fenomena underperformance.Pembahasan lebih lanjut dan detail akan dibahas
dalam bab IV.

05311310 * TATAG SAKSONO
ANALISIS KONSISTENSI DAN PERSISTENSI KINERJA REKSADANA SAHAM
INDONESIA , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai konsistensi dan persistensi tentang
reksadana jenis saham di Indonesia dalam periode 2005-2007. Sampel penelitian terdiri dari
16 reksadana saham yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama masa periode
penelitian. Dalam mengukur persistensi dan konsistensi pertama pertama melakukan
pengukuran kinerja dengan tiga model pengukuran kinerja yaitu model Sharpe, Treynor,
dan Jensen. Model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
model kolerasi Tau Kendalls untuk pengujian konsistensi dan Auto Regressive Moving
Average (ARMA) ordo (1,1) untuk menguji persistensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dari ketiga model pengukuran
kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja reksadana saham. Dilihat secara umum tidak
terdapat reksadana yang konsisten. Angka signifikansi dari ketiga model pengukuran kinerja
terletak antara <0.126 – 0.322. Uji persistensi yang dilakukan dengan metode ARMA
memberikan hasil kesimpulan bahwa terjadi persistensi reksadana saham di Indonesia dari
model Sharpe, Treynor, dan Jensen. Dengan melihat hasil dari penelitian ini maka investor
diharapkan mampu lebih menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang signifikan.
Dalam melakukan analisis investasi reksadana, investor sebaiknya menggunakan ketiga
model pengukuran kinerja yakni, model Sharpe, Treynor, dan Jensen karena tidak terdapat
konsistensi dari ketiga model pengukuran tersebut. Selain itu karena ditemukannya
persistensi, maka investor dapat melihat data NAB sebelumnya untuk melakukan investasi.

06311159 * ZAFITRI ASPAR
ANALISIS PENGARUH AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
PENGAUSISI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Dalam penelitian ini judul yang diambil  adalah Analisis Pengaruh Akuisisi
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakusisi di Bursa Efek Indonesia.
Tujuan Penelitian dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh akusisi
terhadap kinerja keuanagan perusahaan pengakusisi dalam melakukan akuisisi dengan
pertimbangan sinergi yang diharapkan.
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Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang
terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio  leverage dan rasio profitabilitas dan return
saham dengan jangka waktu 3 hari sebelum dengan 3 hari sesudah merger dan akuisisi.
Sampel pada penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan pengakuisisi.
Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan rasio keuangan
secara menyeluruh antara 3 tahun sebelum dengan 3 tahun sesudah akuisisi pada
perusahaan pengakuisisi. Pada sisi return saham, Abnormal Return (AR) pada perusahaan
pengakuisisi mengalami penurunan signifikan pada masa sesudah peristiwa akuisisi. Dan
pada sisi yang lain, meskipun terjadi perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return
pada perusahaan pengakuisisi, perusahaan pengakusisi tetap mengalami penurunan pada
masa sesudah akusisi.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa akuisisi tidak
berpengaruh secara signifikan pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio
keuangan dan return saham pada perusahaan pengakuisisi. Sinergi yang diharapkan tidak
tercapai. Hal ini mungkin dikarenakan lemahnya strategi, kurangnya pengalaman akuisisi
pada perusahaan pengakuisisi dan faktor non ekonomis yaitu untuk menyelamatkan
perusahaan target dari kebangkrutan.

05311125 * FANNY FITRI REZEKI
ANALISIS PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP KINERJA SAHAM ,
Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Riset ini merupakan penelitian empiris terhadap faktor yang mempengaruhi
return (tingkat pengembalian) saham. Objek penelitian adalah perusahaan Go Public di
bidang industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode
laporan keuangan dari tahun 2005-2007, dan dengan syarat tertentu maka diambil 20
sample bank. Return saham dihitung dari perbedaan antara return ekspetasi dengan return
pasar dengan menggunakan Market Adjusted Return Model.
Faktor yang diduga mempengaruhi return saham pada penelitian ini adalah rasiorasio yang
terdapat dalam model perhitungan CAMELS, yaitu Capital (CAR), Asset (BDR dan CAD),
Earning (ROA dan BOPO), Liquidity (LDR).Karena kesulitan penulis dalam mencari data
unsur Manajemen dan Sensitifity Risk of Market maka kedua unsur tersebut tidak
dimasukkan kedalam penelitian. Data dianalisa dengan menggunakan regresi linier berganda
dengan program SPSS 16.0 for windows dan program EVIEWS 3.1. Hasil penelitian ini
menunjukkan, bahwa rasio-rasio CAMELS tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan
terhadap return saham.

05311058 * BINTA PRATITA
ANALISIS UNDERPRICING DAN FENOMENA HOT & COLD PADA IPO DI PASAR
MODAL INDONESIA , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Fenomena underpricing merupakan fenomena umum yang sering terjadi di
pasar modal ketika suatu perusahaan melakukan IPO. Penelitian ini mencoba mengkaji
beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab underpricing, dan fenomena hot&cold pada
IPO.
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan IPO yang listing di BEJ tahun
1990-2008. Dalam penelitian perusahaan yang digunakan sebagai sampel sebanyak 346
perusahaan. Dari hasil pengujian yang dilakukan terdapat 14 perusahaan yang mengalami
underpriced dan 5 perusahaan yang tidak mengalami underpriced.
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Hasil dari analisis, membuktikan terdapat fenomena underpricing dalam IPO dipasar modal
dan fenomena hot&cold. Penelitian ini akan meniliti fenomena IPO sejak pasar modal
indonesia aktif kembali tahun 1989 sehingga dapat juga menganalisis fenomena hot&cold.
Kata kunci : Underpricing, Hot&cold

03311015 * DITTO ARDI WICAKSONO
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM KELOMPOK LQ45 DI PT
BURSA EFEK JAKARTA , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : In investing his/her capital on stock, an investor should consider and evaluate
what factors influence stock price and whether his/her choice has been proper or not based
on his/her company's condition. Such factors influencing stock price are earning per share,
beta, firm size and dividend. Caused by the background, hence this research hypothesis is to
explain that there is correlation between earning per share, beta, firm size and dividend
toward stock price on LQ 45. The research method used by the author is multiple linear
regression. It’s to find out how the impact of earning per share, beta, firm size and dividen
on stock price.
From the result of this research, it could be concluded that earning per share, beta, firmsize
and dividend has an impact on stock price. So, the company must keep their best
performnce to raise its stock price.
Keyword : Stock Price, Earning per Share, Systematic Risk, Firm size, dividen.

06311291 * MARSELLA NAGANI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEVIDEN PAYOUT RATIO PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI , Dosen : ZAENAL ARIFIN,
DR.
Abstraksi : Kebijakan deviden merupakan  salah  satu dari  fungsi keuangan yang  tidak
kalah penting. Globalisasi dan gejolak perekonomian yang tinggi membuat manajer atau
dalam hal ini penulis merasa penting melakukan penelitian kembali terhadap masalah
pemberian deviden. Penelitian  ini dilakukan  terhadap 133 perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di BEI  yang  membagikan  dividen.  Masalah  yang  diangkat  penulis  adalah
bagaimana pengaruh Cash Position, Debt To Equity Ratio, Profitability, Growth Potential
terhadap Deviden Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  empat  faktor  pembayaran  deviden
dengan menggunakan  analisis  linier  berganda  dan  uji  asumsi  klasik  untuk  mendeteksi
ada tidaknya  penyimpangan  terhadap  hasil  analisis.  Dari  keseluruhan  variabel
penelitian diketahui bahwa keempat variable penelitian  tidak memiliki pengaruh  terhadap
devidenpayout ratio.
Kata Kunci : cash position, debt to equity ratio, profitability, growth potential ,deviden
payout ratio.

05311241 * SEPTARANI PRASIWI
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK. KANTOR CABANG WATES , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Good
Corporate Governance pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wates.
Good Corporate Governance ini mengacu pada lima prinsip yang harus dipegang dalam
penerapannya, baik dalam hal laporan keuangan ataupun non - keuangan, yaitu
transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Teknik
pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan kuesioner sebagai data primer serta
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dengan wawancara kepada pimpinan dan karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Wates. Selain data primer juga digunakan data sekunder yang
diperlukan melalui literatur, jurnal, maupun website. Penelitian ini menggunakan pedoman
yang telah dikeluarkan oleh FCGI (Forum for Corporate Governance Indonesia) dan
pedoman umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance). Skala pengukuran yang dipakai adalah likert. Hasil
penelitian ini diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Wates telah menerapkan prinsip - prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh
seperti yang telah disebutkan diatas.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, transparency, accountability, responsibility,
independency, fairness.

06311049 * RETNO KUSUMA DEWI
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA
PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Go Publik di BEI) , Dosen : ZAENAL ARIFIN,
DR.
Abstraksi : Skripsi ini berjudul ”Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektifitas
Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Go Public di BEI)”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh corporate governance terhadap efektifitas kinerja perusahaan, apakah
efektifitas kinerja perusahaan dapat meningkat atau menurun dengan bedanya kualitas
corporate governance.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh corporate governance terhadap
efektifitas kinerja perusahaan pada perusahaan go public di Indonesia. Data dalam laporan
ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Data corporate governance
diambil dari majalah SWAdan buku. Corporate Governance diukur dengan Corporate
Governance Perception Indeks (CGPI) sedangkan Kinerja Perusahaan diukur dengan Tobin’s
Q sebagai ukuran penelitian pasar dan ROE sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan.
Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa corporate governance tidak berpengaruh signifikan
terhadap Tobin’s Q, tetapi corporate governance berpengaruh positif terhadap Return On
Equity (ROE).    Kata Kunci : corporate governance, Tobin’s Q, Return On Equity (ROE)

05311255 * AGITA CAHYANI
PENGARUH INFORMASI ASIMETRI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTOR GO PUBLIC DI BEJ , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : -

06311016 * ERVA AFRIANI
PENGARUH KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK:
PERBEDAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL , Dosen : ZAENAL
ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh krisis ekonomi global
yang dimulai pada akhir tahun 2008 terhadap tingkat kesehatan pada Bank Syariah apabila
dibandingkan dengan tingkat kesehatan pada Bank Konvensional.
Permasalahan dalan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh krisis
ekonomi global terhadap tingkat kesehatan pada Bank Syariah apabila dibandingkan dengan
tingkat kesehatan pada Bank Konvensional. Dalam penelitian ini ada empat hipotesis yang
akan diuji. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode CAMELS dan teknik analisis
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yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistic, dimana
analisis statistik dianalisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa krisis ekonomi global ini tidak
berdampak negatif pada kedua bank baik konvensional maupun syariah, karena kedua bank
tersebut masih sama-sama tergolong sehat, walaupun Bank Syariah sedikit lebih baik
dibandingkan dengan Bank Konvensional.  Kata kunci : CAMELS.

05311412 * DEWIANA SARI UTAMI
PENGARUH KRISIS GLOBAL TERHADAP BURSA EFEK INDONESIA , Dosen : ZAENAL
ARIFIN, DR.
Abstraksi : Krisis ekonomi global adalah suatu peristiwa krisis ekonomi yang mempunyai
efek ke seluruh dunia. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 cukup memberikan
dampak bagi perusahaan – perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan yang bergerak
dibidang ekspor – impor dan perbankan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya
terhadap perusahaan –perusahaan tersebut maka dilakukan penelitian. Penelitian ini
dilakukan terhadap 173 perusahaan yang terdiri atas 143 perusahaan manufaktur dan 30
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan 2 even study, yaitu : krisis keuangan pada BNP Paribas dan IKB Deutsche
Industriebank (Perbankan Eropa), dan bangkrutnya Lehmen Brother. Pengukuran even date
dilakukan selama 7 hari perdagangan bursa, yaitu 3 hari sebelum dan 3 hari setelah
peristiwa krisis keuangan. Besarnya pengaruh krisis global yang terjadi pada tahun 2008,
dapat dilihat dari abnormal return dengan model pasar yang disesuaikan. Abnormal return
merupakan penerimaan yang diharapkan oleh investor atau dengan kata lain abnormal
return adalah selisih antara return yang sebenarnya dengan return yang diharapkan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008
memiliki dampak yang signifikan terhadap harga saham perusahaan di Bursa Efek Indinesia.

05311013 * SURYA PRISTIYANI
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO DAN NILAI KURS DOLLAR AS
TERHADAP HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BEI , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Penelitian ini menguji pengaruh tingkat suku bunga deposito dan nilai kurs
dollar AS terhadap harga saham dan volume perdagangan saham perbankan.
Penelitian ini melakukan pengujian terhadap perusahaan perbankan yang listing di BEJ,
dalan kurun waktu 2006 – 2007. Data yang diperoleh berasal dari laporan keuangan yang
bersifat bulanan selam 2 tahun terakhir.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito dan nilai kurs
dollar AS secara serentak tidak berpengaruh terhadap harga saham dan volume
perdagangan saham perbankan, sedangkan total asset yang notabene adalah variable
control perusahaaan perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap volume
perdagangan saham perbankan.

05311294 * HENRY ATMADI
PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO (NILAI TUKAR RUPIAH, TINGKAT SUKU
BUNGA DAN INFLASI) TERHADAP HARGA SAHAM , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti mengenai pengaruh
variabel ekonomi makro yaitu kurs rupiah, suku bunga deposito dan inflasi terhadap harga
saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh
variabel ekonomi makro terhadap harga saham pada periode tahun 2007-2008. Analisis
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yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis fundamental dengan metode regresi
linear berganda dan uji asumsi klasik. Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar
dalam LQ45 selama tahun 2007-2008. Penggunaan LQ45 karena transakasi pada saham ini
sangat liquid.
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu
pengetahuan khususnya ekonomi dan dapat digunakan sebagai refrensi.
Kata kunci : ekonomi makro, kurs rupiah, suku bunga deposito, inflasi, analisis fundamental,
regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan LQ45.

03311013 * M HARIS NARDIANSYAH
PENILAIAN KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA (PERIODE JULI 2005- JUNI 2007)
, Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR.
Abstraksi : Dalam penelitian ini dibahas tentang penilaian kinerja reksa dana di Indonesia
selama periode Juli 2005 sampai dengan Juni 2007 yang dibagi menjadi dua periode, yaitu
Periode I Juli 2005-Juni 2006 dan Periode II Juli 2006-Juni 2007. Adapun jenis reksa dana
yang termasuk ke dalam penelitian ini adalah reksa dana saham, reksa dana pendapatan
tetap, reksa dana campuran, serta reksa dana terproteksi yang baru resmi beredar di
Indonesia pada tahun 2005 sesuai dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor KEP-08/PM/2005. Jumlah produk reksa dana yang ikut dalam penelitian ini
berjumlah total 166 produk reksa dana, dengan rincian 21 produk reksa dana saham, 72
produk reksa dana pendapatan tetap, 57 produk reksa dana campuran, dan 16 produk reksa
dana terproteksi. Data yang digunakan adalah data perkembangan NAB masing-masing
reksa dana yang diambil per minggu selama periode pengamatan. Penilaian kinerja
dilakukan dengan membandingkan kinerja reksa dana dengan kinerja pembandingnya dan
juga kinerja antar reksa dana itu sendiri. Variabel pembanding yang digunakan sebagai
kinerja pembanding reksa dana, di antaranya adalah Indeks Harga Saham Gabungan, rata-
rata suku bunga tiga kelompok bank di Indonesia, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia,
dan suku bunga Obligasi Ritel Indonesia 001. Metode pengujian yang digunakan adalah
metode uji beda dua rata-rata (T-Test) untuk menguji kinerja reksa dana dengan kinerja
pembanding, serta metode Analysis of Variance yang digunakan untuk menguji perbedaan
kinerja antar reksa dana. Untuk pengujian uji beda dua rata-rata (T-Test) data yang
digunakan adalah data tingkat return masing-masing reksa dana yang didapat dari NAB
mingguan, sedangkan uji ANOVA selain menggunakan data tingkat return reksa dana juga
menggunakan hasil perhitungan kinerja Sharpe Index. Hasil penelitian yang didapat adalah
semua reksa dana memiliki perbedaan kinerja yang signifikan dengan kinerja
pembandingnya berdasarkan metode uji beda dua rata-rata (T-Test), serta juga terdapat
perbedaan kinerja yang signifikan di antara reksa dana itu sendiri berdasarkan uji ANOVA
baik dengan menggunakan data Sharpe Indeks maupun data tingkat return reksa dana. Dari
hasi pengujian ini, kelima hipotesis yang diajukan diterima.

02311230 * RANI PRAMESWARI
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS AIR BAKU PADA AIR MINUM DEPOT ISI
ULANG(AMDIU) DI WL.KABUPATEN TEMANGGUNG , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ.,
DR.
Abstraksi : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air baku pada produksi air
minum isi ulang apakah sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Depkes atau
belum dan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan adanya bakteri dalam air.
Analisa yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode pengendalian
kualitas statistic dengan metode control chart yaitu X-Chart dan P-Chart, serta
menggunakan diagram Ishikawa. Pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali yaitu satu kali
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pengambilan pada tanggal 14 Juli, satu kali pengambilan pada tanggal 16 Juli, dan dua kali
pengambilan pada tanggal 28 Juli. Dengan sampel sebanyak 20 sampel.
Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan penulis adalah kandungan bakteri E-
colie maksimal 50 ekor/100ml, pH 6.5-9.0, Zat besi (Fe) maksimal 1.0 mg/L, Zat Padat
Terlarut (TDS) maksimal 1500mg/L, Kekeruhan maksimal 25 NTU/1L, tidak memiliki rasa
dan tidak memiliki bau. Ukuran yang digunakan sebagai bahan penelitian sebanyak 100ml
untuk kandungan bakteri E-colie dan 1L untuk parameter fisika dan kimia.
Pada akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan penyimpangan pada
kandungan bakteri sebesar 0.348. factor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan
berasal dari tandon penampungana air, jaringan pipa dan bahan baku.

04311350 * DHATIK SAFITRI
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK PADA PRODUKSI ROTI & KUE DIAN
SAKURA  " BU TATIK " DI BANTUL JOGJAKARTA , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ.,
DR.
Abstraksi : Penelitian yang dilakukan terhadap kue lapis legit di Produksi Roti dan Kue
Dian Sakura “BU TATIK” ini mengambil populasi jenis produk kue lapis legit dengan
pengambilan sampel selama 7 hari sebanyak 7 buah per hari dan 50 buah per hari,
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 pengendalian
produk yang variable (dapat di ukur dengan satuan) dan P-Chart yang digunakan untuk
mengukur proporsi produk yang rusak. 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 faktor bahan
baku, SDM, mesin dan proses produksi.

05311102 * ARYA YUDHA PRADANA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK SHUTTLECOCK MERK HESTI DI
WIROBRAJAN YOGYAKARTA , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Pengawasan kualitas merupakan suatu aktifitas (manajemen perusahaan)
untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat
dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Kurangnya pengawasan kualitas yang
dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan
standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Sedangkan masalah utama yang
diangkat dalam penelitian ini yaitu adanya kecenderungan kurangnya pengawasan kualitas
yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian tertentu nantinya
dapat diketahui apakah kecenderungan tersebut benar-benar terjadi dan apakah produk
yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan atau belum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode
Control Chart yang terdiri atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variable produk
yang terdiri dari berat dan panjang bulu produk. Serta P-Chart yang digunakan untuk
mengukur atribut produk seperti kerapiannya. Selain itu untuk mengetahui atau
menganalisis penyebab terjadinya kerusakan produk dan untuk mencari pemecahan atas
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masalah tersebut digunakan Diagram Ishikawa. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut, analisa dengan menggunakan X-Chart yang digunakan untuk
mengukur berat dan panjang bulu produk diperoleh hasil bahwa produk shuttlecock yang
dihasilkan dapat dikatakan baik karena kerusakan yang terjadi masih dibawah batas
toleransi kerusakan yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan analisa dengan menggunakan
P-Chart diperoleh hasil bahwa shuttlecock yang dihasilkan dinyatakan kurang baik karena
jumlah produk cacat melebihi batas toleransi produk cacat yang ditetapkan oleh
perusahaan. Menurut analisa yang digunakan dengan Diagram Ishikawa penyebab
kecacatan produk antara lain disebabkan oleh faktor SDM, alat produksi, bahan baku dan
faktor lingkungan.

02311438 * RISKI FIRDAUS
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PERUSAHAAN PIPA
POLYETHYLENE (PE) , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Penelitian ini mengungkapkan hasil dari studi yang menganalisa tentang
evaluasi pengendalian kualitas produk akhir, dengan variabel yang diteliti adalah variabel
fisik pipa pengecoran dengan bentuk pengujian sebagai berikut Diameter, Panjang, Tebal,
dan Tinggi produk, temperature, daya tekan air panas, dan daya tekan air dingin. Teknik
penetuan sampel 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 dengan menggunakan metode P-Chart, masing-masing
produk mempunyai interval yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 95%. Pada produk
jenis PERT 900 94,06%, sedangkan proporsi produk yang tidak memenuhi standar sebesar
5,94%, sedangkan pada produk jenis PERT 1200 mempunyai interval dari hasil penelitian
sebesar 73,89%, sedangkan proporsi produk yang tidak memenuhi standar sebesar
26,11%. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan kedua jenis produk tersebut
buruk karena melampaui standar kerusakan produk yang ditetapkan oleh perusahaan
sebesar 5%, dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut disebabkan oleh
kurangnya ketrampilan dan pengalaman pada karyawan baru, dimana dari jumlah karyawan
bagian produksi yang berjumlah 235 karyawan, 13 diantaranya termasuk karyawan baru,
serta adanya kendala mesin yang rusak, contohnya adalah pada saat proses pencetakan
produk, cetakan bergoyang yang disebabkan letak cetakan kurang baik sehingga
menimbulkan gesekan yang dapat merusak
permukaan produk atau dapat terjadi pembesaran lubang yang tidak sesuai dengan standar
kualitas produk, dan kesalahan pencampuran bahan kimia berupa plastic vinilon, defoamer,
dan sulfur sehingga menyebabkan pipa menjadi kaku dan akan cepat menjadi retak-retak
pada tekanan dingin dan pecah pada tekanan panas
Katakunci: kualitas produk akhir, Pipa

04311208 * VICTOR ARITONANG
EVALUASI PENGENDALIAN PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DAN
MINUMISI ULANG (REFILL) DI KAB UPATEB SLEMAN, YOGYAKARTA , Dosen :
ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : 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
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perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan
oleh perusahaan.
Penelitian yang dilakukan terhadap Air Minum dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang ini
mengambil populasi didaerah kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan pengambilan sampel
selama 10 hari sebanyak 20 sampel (10 sampel untuk air minum dalam kemasan dan 10
sampel untuk air minum isi ulang), 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 faktor Fisis (warna dan suhu), faktor Kimia (pH / kadar keasaman)
dan faktor Biologi (bakteri E.Coli). Dan diagram Ishikawa 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 telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002, yang
mengatur tentang kualitas baku air minum, serta menurut peraturan yang berlaku seara
umum (rule of thumb) untuk standar kerusakan produk yaitu 5%. Diantaranya disebabkan
oleh adanya pemilihan bahan baku yang kurang bagus, kurangnya ketelitian karyawan,
kurangnya keterampilan karyawan serta kondisi lingkungan kerja yang kurang higiene.

03311346 * ANITA MAYASARI
EVALUASI PENJADWALAN PROYEK RELOKASI PEMBANGUNAN SD NEGERI
AMBARUKMO DENGAN METODE PERT OLEH CV. SETIA NUGRAHA DI YOGYAKARTA ,
Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Persaingan dalam dunia usaha, khususnya usaha dalam bidang proyek
semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja, demi memenuhi keinginan
konsumen dan untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain.
Ketepatan waktu penyelesaian sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan
meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata konsumen, selain itu dapat menekan sejumlah
biaya yang dikeluarkan karena terjadinya keterlambatan dan kedua hal tersebut dapat
menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai ketepatan waktu maka
diperlukan suatu penjadwalan dengan suatu metode yang telah teruji kemanfaatanya. Oleh
karena itu, penulis memilih judul “Evaluasi Penjadwalan Relokasi Pembangunan SD Negeri
Ambarrukmo oleh CV Setia Nugraha” untuk mengetahui apakah keterlambatan yang
dilakukan oleh CV. Setia Nugraha masih dapat ditolerir dan faktor-faktor apa sajakah yang
menyebabkan terjadinya keterlambatan.
Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode PERT, dengan menghitung
Expected time, TE, TL, Slack, dan jalur kritis yang berada dalam jaringan. Berdasarkan
analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa keterlambatan yang dialami dalam pengerjaan
proyek ini masih dapat ditolerir, karena hal tersebut semata-mata bukan kesalahan internal
CV. Setia Nugraha,
faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan yaitu: SDM (keluar masuknya
karyawan, skill ), dana (terlambatnya dana dari pihak pemilik proyek), dalam (turunnya
hujan melebihi perkiraan saat perencanaan), tekhnologi (kurang lengkapnya peralatan
proyek). Dan dengan menggunakan metode Pert, kemungkinan waktu penyelesaian
pekerjaan dapat lebih cepat dari real pelaksanaan oleh CV. Setia Nugraha, dan dengan
metode ini penjadwalan menjadi lebih terorganisir sehingga memudahkan pengawasan.
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05311372 * TRI HANDAYANI
EVALUASI PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI UNTUK MENGOPTIMUMKAN
KEUNTUNGAN PADA PERUSAHAAN GENTENG "PWS" GODEAN , Dosen : ZAENAL
MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Perencanaan produksi memegang peranan penting dalam usaha pencapaian
tujuan oleh sebuah perusahaan. Pelaksanaan perencanaan produksi ini melibatkan seluruh
sumber daya perusahaanyang biasanya sangat terbatas. Salah satu metode yang dapat
digunakan dalam proses perencanaan produksi adalah metode Linear Programming. Metode
ini merupakan metode kuantitatif yang akan menghasilkan alternatif terbaik dalam
mengalokasikan sumber daya yang terbatas.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode Linear Programming dalam
perencanaan kapasitas produksi pada Perusahaan Genteng”PWS” Godean untuk tahun 2009.
Hasil dari penerapan metode ini akan dibandingkan dengan perencanaan produksi yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Perusahaan Genteng”PWS” Godean adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri
bahan bangunan, dimana produk yang dihasilkan yakni berupa genteng. Produk genteng ini
merupakan produk andalan bagi perusahaan tersebut yang dapat memberikan keuntungan
yang besar setiap tahunnya. Sehingga perusahaan untuk setiap tahunnya akan melakukan
peramalan akan permintaan konsumen untuk dapat memprediksikan seberapa besar
keuntungan yang akan diperoleh. Namun di sisi lain, perusahaan kurang memperhatikan
pengalokasian
sumber daya produksinya, akibatnya akan berdampak pada kapasitas faktor produksi yang
digunakan kurang optimal. Hal tersebut akan menyebabkan keuntungan yang akan
diperoleh perusahaan tidak maksimal.
Dengan metode Linear Programming, keuntungan perusahaan yang berasal dari produk
genteng akan mencapai hasil yang optimum. Dengan batasan sumber bahan baku, mesin,
tenaga kerja dan permintaan dicapai tingkat keuntungan sebesar Rp. 257.630.902, dimana
terjadi peningkatan keuntungan sebesar 13,26% bila dibandingkan dengan perencanaan
produksi milik perusahaan Genteng “PWS” Godean.

04311175 * DHIAN HIDAYATI
EVALUASI SISTEM ANTRIAN DAN LAYANAN PADA BANK MANDIRI CABANG GATOT
SUBROTO JAMBI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN NASABAH ,
Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Antrian merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Antrian
terbentuk bilamana banyaknya pelanggan atay nasabah yang akan dilayani melebihi
kapasitas layanan yang tersedia. Dalam banyak hal, penambahan jumlah layanan dapat
dipenuhi untuk mengurangi antrian atau menghindari antrian yang terus membesar; namun
demikian, biaya penambahan layanan dapat menyebabkan keuntungan berada di bawah
taraf yang dapat diterima. Dipihak lain, antrian yang terlalu panjang dapat mengakibatkan
kehilangan penjualan ataupun pelanggan.
Karenanya, permasalahan muncul karena terlalu banyak permintaan (pelanggan terlalu lama
menunggu) dan terlalu sedikit permintaan (terlalu banyak waktu luang atau mengganggur).
Dalam penelitian ini penulis akan mengevaluasi sistem antrian pada Bank Mandiri Cabang
Gatot Subroto Jambi dan menganalisis biaya fasilitas pelayanan dan biaya tunggu
pelayanan. Biaya fasillitas pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
membuat fasillitas dalam sistem antrian sedangkan biaya tunggu pelayanan adalah biaya
yang harus ditanggung nasabah (costumer) saat mengantri dalam sistem.
Kedua biaya tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada biaya total pelayanan. Biaya
total pelayanan diharapkan efektif dalam sebuah sistem antrian sehingga biaya yang
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ditanggung oleh perusahaan dan nasabah akan efektif juga, dan biaya total pelayanan
dikatakan efektif ketika sistem antrian tidak terlalu padat atau efisien.

05311072 * SONNY INTAN BEKUNDANG HASAN
PENENTUAN STRATEGI OPERASI PENGIRIMAN PAKET PADA PT. POS INDONESIA DI
YOGYAKARTA , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Dinamisme lingkungan bisnis membawa dampak pada makin ketatnya
persaingan antara perusahaan dalam mendapatkan pangsa pasar dan kesempatan untuk
memenangkan persaingan. Kompetisi ini makin pendeknya siklus hidup produk karena
perusahaan berlomba untuk menawarkan sesuatu yang baru dan bernilai tinggi bagi
konsumennya. Perusahaan juga dihadapkan pada tantangan makin kritisnya konsumen
dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi ini perusahaan dituntut untuk dapat
menciptakan strategi yang dapat diandalkan khusus kalau pada perusahaan pengiriman
paket adalah pada sistem informasi strategi itu yang harus dibenahi. Dalam penelitian ini
perusahaan yang dipilih oleh penulis adalah PT.Pos Indonesia yang ada di Yogyakarta
PT. Pos yang berada di yogyakarta, khususnya pada divisi bagian paket, yang selama ini
banyak yang perusahaan asing yang bergerak pada bidang pengiriman paket, seperti Fedex
Express, Tiki, DHL Express, JNE, yang jauh memiliki teknologi pegiriman paket lebih canggih
dari pada PT. Pos, yang sehingga menjadikan PT Pos memiliki pelanggan yang sedikit
dibandingkan dengan perusahaan asing yang teknologinya lebih baik serta sistem
manajemen informasinya yang handal. Untuk itu penulis dalam tulisanya akan
memperkenalkan mengenai teknologi navigasi yang lebih canggih yaitu (Global Positioning
System) serta bagaimana Strategi penggunaannya.

05311363 * NURHALIMAH
PENERAPAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) TERHADAP PERSEDIAAN
BAHAN BAKU KERTAS KRAFT SAMSON DI PERUSAHAAN NARIGUS YOGYAKARTA ,
Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Penentuan jumlah pemesanan ekonomis dalam persediaan bahan baku suatu
perusahaan menjadi suatu hal yang sangat penting, karena tidak dapat dipungkiri bahwa
biaya persediaan merupakan salah satu komponen biaya modal terbesar.
Penelitian skripsi ini dilakukan di perusahaan Narigus yang bahan bakunya adalah kertas
kraft samson. Permasalahan yang sering terjadi di perusahaan ini yang berkaitan dengan
sistem persediaan adalah sering terjadinya investasi berlebihan yang ditanamkan di dalam
persediaan. Hal ini dikarenakan sebagai antisipasi agar pasokan tas kertas yang dibuat
untuk pihak Dagadu tidak terganggu. Akan tetapi, kenyataannya perusahaan sering
mengeluarkan persediaan pengaman yang berlebihan yang mengakibatkan meningkatnya
biaya persediaan perusahaan.
Untuk meminimalkan biaya total persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan
tersebut maka digunakan metode Economic Order Quantity (EOQ).
Metode EOQ adalah salah satu metode analisis pesanan yang ekonomis. Dalam penelitian ini
penerapan metode EOQ digunakan untuk mengetahui  pesanan bahan baku dalam jumlah
yang tepat dan dalam waktu yang tepat sehingga biaya total persediaan dapat dikurangi
dengan adanya periode pesan dan kuantitas pemesanan yang optimal.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil perencanaan pemesanan bahan
baku dengan frekuensi pemesanan sebaiknya dilakukan sebanyak 6 kali pembelian dalam
satu tahun dimana perusahaan harus melakukan pemesanan kembali (reorder point) yaitu di
hari ke-46 (setelah mempertimbangkan lead time
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selama 2 hari) setelah pemesanan sebelumnya. Dengan kuantitas (jumlah) pesanan optimal
sebanyak 5.083 lembar kertas kraft samson tiap kali pembelian dan 500 lembar tambahan
sebagai safety stock (persediaan pengaman). Maka diperoleh selisih biaya sekitar Rp
365.286,-  atau sekitar 0.9% dari biaya yang selama ini dikeluarkan perusahaan untuk
persediaan. Dan ketika persediaan bahan baku kraft samson di gudang tinggal 1.210 lembar
maka sebaiknya perusahaan melakukan pemesanan Kembali.

02311242 * RATIH NANDA SARI
PENGENDALIAN KUALITAS INPUT AIR MINUM DARI DEPOT ISI ULANG DI
JL.GODEAN YOGYAKARTA , Dosen : ZAENAL MUSTAFA EQ., DR.
Abstraksi : Penelitian  ini  ditujukan untuk menganalisa  kualitas  input  yang  digunakan
oleh  depot-depot  isi  ulang  yang  berada  di  jalan  Godean  Yogyakarta.  Variabel-variabel
yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kandungan  Bakteri Coliform, Bakteri
Coli Tinja dan kandungan besi (Fe). Atribut yang akan digunakan adalah rasa dan bau.
Variabel  dan atribut diatas akan digunakan untuk mengukur kualitas  air  yang dijadikan
bahan baku oleh depot isi  ulang. Pedoman yang akan dijadikan acuan dalam menentukan
air tersebut sesuai standar kesehatan atau tidak adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan
907/MENKES/SK/VII/2002 tentang air minum.
Penelitian  ini  dilakukan dengan cara  mengambil  sampel  didepot-depot  isi ulang  yang
berada  di  jalan  Godean  Yogyakarta  dan  membawa  sampel-sampel tersebut ke
laboratorium untuk diteliti kandungannya.  Kemudian data yang didapat dari  laboratorium
diolah  dengan  Metode  Statistical  Quality  Control dan  alat pengendalian kualitas statistic
yang digunakan adalah metode X-chart.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 variabel yang diteliti terdapat 2 variabel  yang
memiliki  penyimpangan  standar  kualitas  atau  toleransi  terhadap kandungan air minum.
2 variabel tersebut adalah pada bakteri coliform dan coli tinja, sedangkan pada kandungan
zat  besi  tidak terdapat  penyimpangan.  Pada 2 atribut yang  diteliti  penyimpangan
kualitas  terjadi  pada  bau,  penyimpangan  pada  bau sebesar 9.52 %, namun pada rasa
tidak terdapat penyimpangan. Hal ini berarti input yang digunakan oleh depot isi ulang
belum memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

07311356 * KOKO AGUSTIAN
ANALISIS KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PROVIDER
INDOSAT DI YOGYAKARTA , Dosen : ZULIAN YAMID.,DRS,M.SI
Abstraksi : Penelitian ini untuk mengidentifikasikan kepuasan pelanggan terhadap
kualitas layanan provider Indosat di Yogyakarta, selain itu juga ingin menjelaskan pengaruh
dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan  provider Indosat di Yogyakarta dan
variable yang dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kualitas layanan diukur dari 5
dimensi yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles
Penelitian ini menggunakan metode analisis data, penulis menggunakan analisis rata-rata
hitung agar penulis dapat mengetahui pengaruh reliability, responsiveness, assurance,
empathy, tangibles terhadap kepuasan pelanggan maka digunakan alat analisis regresi linier
berganda. Dengan uji hipotesis menggunakan koefisisen determinasi ganda dan parsial yang
didukung oleh uji Fdan uji t
Hasil penelitian dengan rata-rata hitung menunjukkan skor negatif yang berarti bahwa
harapan pelanggan lebih besar dari kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi ini
mengakibatkan rasa tidak puas bagi pelanggan. Namun jawaban pada kinerja layanan saat
ini dan pertanyaan kepuasan konsumen atas kualitas layanan secara keseluruhan berkisar
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pada skor yang lebih dari 3, dari skala 1-4 angka 3 termasuk dalam kondisi puas sehingga
perlu peningkatan pelayanan agar sesuai dengan harapan pelanggan
Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan ada pengaruh positif reliability,
responsiveness, assurance, empathy, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Secara
parsial Uji parsial masing-masing variable secara keseluruhan menunjukkan pengaruh positif
masing-masing variable yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles
terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepuasan
pelanggan adalah reliability
Key word : kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan

04311312 * ANDRIAN NURULITA
ANALISIS KINERJA KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN PT.TELKOM
CABANG TEMANGGUNG , Dosen : ZULIAN YAMIT, DRS., M.SI
Abstraksi : Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kinerja Kualitas Pelayanan dan
Kepuasan Pelanggan PT. Telkom Cabang Temanggung” karena dilatar belakangi oleh
masalah operasional perusahaan, yang selama ini tidak dapat dilepaskan dan menjadi
masalah yang sangat sensitf untuk pelanggan maupun perusahaan sendiri, yaitu masalah
kualitas. Baik buruknya suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan akan sangat
berpengaruh pada puas atau tidaknya pelanggan menggunakan produk atau jasa tersebut.
Dalam penelitian ini ada lima variabel yang diteliti yaitu tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengukur tingkat
kepentingan (importance), dan tingkat kinerja (performance) terhadap kualitas pelayanan
yang diberikan oleh perusahaan. Metode pengukuran kualitas adalah Metode Servqual.
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan PT. Telkom Cabang Temanggung yang terletak di
Jl. Jenderal Sudirman No.51A Temanggung Jawa Tengah. Populasinya adalah seluruh
pelanggan PT. Telkom
Cabang Temanggung. Sedangkan teknik pengambilan sempel menggunakan teknik
Convenience sampling merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari populasi
yang paling mudah ditemui sebanyak 96 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja terhadap PT. Telkom Cabang Temangggung
adalah baik dan tingkat harapan konsumen terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan
tersebut juga tinggi. Sehingga hal ini dapat dinyatakan bahwa pelanggan telah merasa puas
atas kinerja PT. Telkom Cabang Temanggung. Faktor yang telah memberi kepuasan pada
pelanggan adalah Karyawan berpenampilan rapi, Area parkir luas, Produk beragam,
Karyawan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, Pelanggan merasa aman,
Jaminan kerahasian data, dan Karyawan melayani pelanggan dengan segera. Sedangkan
faktor yang dianggap belum memberi kepuasan bagi pelanggan adalah Karyawan bersikap
ramah, Ruang tunggu nyaman,
Karyawan melayani dengan cepat, Mudah mengakses informasi rekening, Keluhan
pelanggan ditanggapi dengan cepat, Karyawan memberi layanan dengan cepat.

04311048 * AZIZ MUHAMMAD NANDA SAPUTRA
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BAHAN BAKU PRODUKSI UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PADA PERUSAHAAN SYUKURTEX PEKALONGAN
DG PENDEKATAN SISTEM KANBAN , Dosen : ZULIAN YAMIT, DRS., M.SI
Abstraksi : Dalam  situasi  persaingan  yang makin  ketat,  penerapan  produksi  dengan
pendekatan sistem Kanban adalah solusinya. Tujuan penerapan produksi dengan
pendekatan  sistem  Kanban  tersebut  adalah  untuk  menghasilkan  produk kompetitif  dan
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menekan  biaya  produksinya.  Atas  dasar  pemikiran  tersebut penyusun  melakukan
penelitian  studi  kasus  pada  perusahaan  perusahaan Syukurtex  Pekalongan  untuk
mengukur  tingkat  efisiensi  biaya  dengan menggunakan sistem Kanban. Penelitian ini akan
mencoba untuk meneliti model kanban  untuk  dapat  menekan  kelemahan-kelemahan
yang  terjadi  pada  sistem produksi  dengan  membuat  sistem  kontrol  kanban,  sehingga
perusahaan  dapat melakukan  efisiensi  biaya.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini,  antara
lain  : merencanakan  sistem    kanban  penyediaan  material  pada  proses  produksi
perusahaan, mengendalikan  produksi  dengan memberikan  informasi  yang  tepat dan
mengurangi pemborosan biaya yang diakibatkan oleh penumpukan material pada aliran
produksi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  field  research  dengan  menentukan  biaya
persediaan bahan baku pruduksi sebagai sampel dari penelitian ini. Teknik pengumpulan
data  dengan  cara  interview  dan  dokumentasi  melalui  literature serta  informasi  yang
didapat  dari  perusahaan  Syukurtex  pekalongan.  Teknik analisis yang digunakan adalah
dua  tahap. Tahap pertama menggunakan analisis Sistem  Kanban  yang  mencakup:
analisis  penentuan  frekuensi  maksimal pengiriman bahan baku dan  analisis biaya
penanganan persediaan bila Kanaban atau just in-Time diterapkan.  Tahap kedua
menggunakan analisis statistik Paired Sample T-test dengan menggunakan program SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Sistem Kanban diberlakukan pada sistem
produksi perusahaan Syukurtex pada saat ini, maka akan mengurangi pemborosan  biaya
produksi  pada  perusahaan  Syukurtex  Pekalongan.  Pada analisis Paired Sample T-Test
menyatakan bahwa korelasi antara Total Ordering Cost sebelum penerapan Kanban dan
setelah penerapan Kanban adalah r = 0,825 dengan  nilai  p  atau  sig.  0,000.  Artinya
korelasi  Total  Ordering  Cost  sebelum penerapan Kanban dengan penerapan Kanban
sangat kuat karena  r mendekati 1 dan  signifikan  taraf  kepercayaan  95%  karena  p  <
0,05,  atau  dengan  kata  lain penerapan  Kanban  berpengaruh  terhadap  efisiensi  biaya
produksi  pada perusahaan Syukurtex Pekalongan.

International program
03311418 * VENNY VALINA
THE MEASUREMENT OF WORD-OF-MOUTH COMMUNICATION AND INVESTIGATION
OF SERVICE QUALITY AND COSTUMER COMMITMENT AS POTENTIAL ANTECEDENTS
(RESEARCH ON….) , Dosen : ASMA'I ISHAK, DR.
Abstraksi : The current study measures word-of-mouth communication and investigates
two forms of customer commitment and service quality as potential antecedents using a
scale developed and validated in the previous research by L.Jean Harrison-Walker (2001) on
the customers of hair salon and veterinary industries. About 120 respondents are involved to
fill the questionnaire given to them in public areas, such as cafes, malls, and campuses in
Yogyakarta. There are five variables involved in current research, with two dependent
variables; word-of-mouth activity and word-of-mouth praise, and three independent
variables; affective commitment, high sacrifice commitment, and service quality.
Testing six hypotheses, the current research statistically finds that affective commitment
positively affect word-of-mouth communication only in activity, not in praise. It also finds
that high sacrifice commitment significantly affect word-of mouth both in activity and praise.
And finally, it finds that service quality positively affects word-of-mouth both in activity and
praise.
Keywords: Word-of-mouth Activity, word-of-mouth Praise, Affective Commitment, High
Sacrifice Commitment, and Service Quality.
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04311096 * SETO ARIWIBOWO
INDEX AND INDEX MUTUAL FUND: THEIR RELATIONSHIP AND TRACKING ERROR
(CASE STUDY OF JII AND DINAR) , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : In Indonesia, there is only one stock index based mutual fund which is
Danareksa Indeks Syariah (DINAR) until December 2008. Danareksa Indeks Syariah
(DINAR) is stock based index mutual fund with the main aim is following the movement of
Jakarta Islamic Index (JII). To analyze the performance of this index fund, investor can
compare to the index followed by index mutual fund.
This research aims to understand the relationship of index mutual fund and index followed
and tracking error among index and index mutual fund, in this research are JII and DINAR.
The data population is closing price of JII and net asset value (NAV) of DINAR based on daily
price. The data range from DINAR inception date in April 2006 until December 2008. The
correlation analysis is used to analyze the relation between JII and DINAR and tracking error
analyzed by using the spread coefficient of variance (CV) between the return of JII and
DINAR.
The results of this research are there is direct relationship between index and index mutual
fund or JII and DINAR has significant correlation, and there is tracking error between index
and index mutual fund as 1.6935383%.
Keywords: Index, index mutual fund, JII, DINAR, closing price, net asset value (NAV),
correlation, tracking error, coefficient of variance (CV)

04311502 * YUNUS ANIS
THE INFLUENCE OF FINANCIAL RATIO ON THE STOCK PRICE
 A CASE STUDY OF INFRASTRUCTURE INDUSTRY LISTED IN INDONESIA STOCK
EXCHANGE, IN 2002-2006 , Dosen : BACHRUDDIN, DR.
Abstraksi : Rasio keuangan merupakan hal yang sangat dikenal bagi investor karena
Rasio keuangan menggambarkan perhitungan yang menjelaskan resiko dalam berinvestasi
dalam suatu perusahaan. Dari Rasio keuanagan juga, investor dapat gambaran tentang
kewajiban perusahaan dan ini juga berpengaruh pada kemauan investor untuk berinvestasi.
Banyaknya investor dalam berinvestasi akan menciptakan volume trading yang kemudian
akan berdampak pada pergerakan harga saham. Untuk itulah mengapa penelitian tentang
pergerakan harga saham yang akan dipengaruhi dari rasio keuanagan itu adalah penting,
terutama untuk pemegang saham.
Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan hubungan antara factor yang mempengaruhi
pergerakan harga saham terhadap harga saham itu sendiri. Faktor itu adalah Fianancial
rasio yang terdiri dari current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, return on
investment, and return on equity.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio. Dari hasil yang didapat
bahwa dari Financial ratio ( current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, return on
investment, and return on equity) yang akan berpengaruh terhada harga saham, hanya tiga
variabel yang secara signifikan berpengaruh secara konsisten terhadap harga saham, yaitu
current ratio net profit margin, return on investment.

02311125 * ADITYA KEMAL PRADANA
THE EFFECT OF LIABILITY ON FIRM'S VALUE LISTED IN THE INDONESIA STOCK
EXCHANGE FOR THE PERIOD 2003-2006 , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
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Abstraksi : This paper will try to empirically test the influence of liability on the firm’s
value by examining the manufacturing companies incorporated in Indonesia, enlisted in the
Indonesian Stock Exchange (ISX) and Indonesian Capital Market Directory (ICMD). In
previous studies, it shows that debt is used as a signaling tool, used to inform investors a
message of the firm’s degree of excellence and how it can discipline managers in
expenditures. This research employs 50 manufacturing companies taken as the samples,
which are listed in the Indonesian Stock Exchange and Indonesian Capital Market Directory.
The data used in this research are short-term debt ratio, long-term debt ratio, debt ratio,
total asset and the Tobin’s q taken from each of the companies’ financial statements for the
period of 2003-2006. These data are then calculated to obtain the amount of debt used by
companies in financing their operations and the correlation towards their values. Overall,
this paper will try to empirically test: The correlation of liability towards the company value
(Tobin’s q). Which in result, it is proven that there is significant and positive correlation
between liability towards the firm’s value. Keywords: Liability, Leverage, Firm Value.

05311162 * WIDYA ARIE SUSANTI
THE INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS  TO STOCK PRICE OF MINING
COMPANY ON INDONESIA STOCK EXCHANGE , Dosen : D. AGUS HARDJITO, DR.
Abstraksi : Fundamental Analysis is on of popular issue. For the investors fundamental
Analysis is their approach to analyze the history of some company and today purpose is to
predict the future prospect of the company itself. That is why the study about how the stock
price influenced by fundamental factor are very important, especially for investor and
shareholder.
This research has an objective to find out whether fundamental factor have significant
influence to stock price. The factors are Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER),
Net Profit Margin (NPM), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), and Dividend
Pay out Ratio (DPR).
From the result can be obtained that from five factors that will likely influence the stock
price, there are two variable that significantly influence the stock price which are Net Profit
Margin and Debt to Equity Ratio

04311045 * ANDETYORINI LESTARI
FACTORS THAT DRIVE COMPANIES IN YOGYAKARTA USING BILLBOARD AS
ADVERSTISEMENT'S TOOL , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA.
Abstraksi : Successful billboards advertising should be able to be accepted by the
consumers and will lead to affecting consumers in selecting a brand and finally come to the
purchasing decision.
In the process of selecting and purchasing a product, a consumer usually is motivated
toward a certain brand. Consumers’ motivation appears after they saw an advertising that
has an effect on them. Advertising works as stimulus or incentives that will build their
interest toward the product and affecting their purchasing decision.
Based on the background above the writer has the interest to do a further research on
billboard advertising and the variables within and how it helps the business industry people
to reach their customer through billboard advertising.
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01311243 * EVRILIA NANA NORFAQIH
THE IMPACT OF PRICE PERCEPTION ON THE SHOPPING BEHAVIOR OF COLLEGE
STUDENTS IN MIROTA KAMPUS JOGJAKARTA , Dosen : MUCHSIN MUTHOHAR,
DRS., MBA.
Abstraksi : The purpose of this research is to (1) identify the impact of negative role of
price towards low price search outside the store (2) identify the impact of positive role of
price towards low price search outside the store (3) identify the impact of negative role of
price towards generic product purchase (4) identify the impact of positive role of price
towards generic product purchase (5) identify the impact of negative role of price towards
sale responsive behavior (6) identify the impact of positive role of price towards sale
responsive behavior.
This research is using simple linear regression with consumer shopping behavior as the
dependent variable which consists of; low price search outside the store, generic product
purchase, sale responsive behavior, and consumer price perception as the independent
variable which consists of two latent variables. The first is negative role of price, made by
several dimensions such as value consciousness, price consciousness, price mavenism, and
sale proneness. The second is positive role of price, made two dimensions such as price-
quality schema and prestige sensitivity. But beforehand, to identify the item making
dimensions of negative role of price and positive role of price, the researcher used factor
analysis by SPSS 13. In this research, the researcher took 100 respondents as the sample
and those respondents were consumers of Mirota Kampus Jogjakarta using convenience
sampling method, and the data gathered using questionnaires.
Keyword: price perception, negative role of price, positive role of price, consumer shopping
behavior, low price search outside the store, generic product purchase,sale responsive
behavior.

98311544 * HERMAWAN WIBOWO
THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY  TOWARD CUSTUMERS' SATISFACTION IN
LEMBAGA PENDIDIKAN (LP) "ALFA BANK" YOGYAKARTA , Dosen : SUWARSONO
MUHAMMAD., DRS, MA
Abstraksi : Wibowo, Hermawan (2009), “Customers’ Satisfaction Toward Service Quality
in Lembaga Pendidikan (LP) Alfabank Yogyakarta”, Yogyakarta: Faculty of Economics,
Department of Management, International Program, Islamic University of Indonesia.
In the educational business competition recently, the customers’ satisfaction and loyalty
becomes the main priority in the level of customers’ necessity and expectation, hence the
Lembaga Pendidikan (LP) has to consider the things, which are considered important by
customers. In this case, Lembaga Pendidikan (LP) needs to consider influencing factors of
service quality to the customers’ satisfaction whether or not it fulfills.
This research is conducted to analyze the influence of customers’ satisfaction toward service
quality in educational business. Variable tested in this research are expected service quality
and perceived service quality which are consist of five service quality dimensions (reliability,
tangible, responsiveness, assurance, and empathy). Subjects of this research are students
surveys taken in Lembaga Pendidikan (LP) Alfabank Yogyakarta. A hundred samples
respondents were taken randomly for those who are customers of LP Alfabank by
distributing questionnaire.
The results of statistical test indicate that there is significant positive influence of service
quality to customer satisfaction. Another finding indicates that dimension of assurance is the
most dominant that influence customer satisfactio. Meanwhile, dimension of assurance has
less influence on customer satisfaction and customer loyalty in LP Alfabank Yogyakarta.
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04311115 * BIMA LINGGA SAKTI
CUSTUMERRELATIONSHIP MANAGEMENT : ACASE OF NETINDO COMPANY , Dosen :
YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Last five years the growing of internet kiosk business in Yogyakarta city was
even more rapid and resulting in much greater competition. Many new internet kiosks rise so
that providing a wide range of attractive service is no longer enough to guarantee customer
loyalty. Internet kiosk business nowadays faces a big challenge in providing the high level of
service that is now expected while still improving their profitability and market share. The
adoption of customer relationship management (CRM) has widely been seen as a way to
achieve this. CRM is basically a strategy or effort to build a good relationship with the
customer and to give the best service for them.
On the other hands Internet Kiosks business in Yogyakarta has very little concern on
Customer Relationship Management. Just few of them are aware and using CRM as their
strategy to win the competition. This internship program will conduct an observation in
Netindo internet kiosk Management Company which applied CRM strategy. This report will
show whether Netindo Company is succeed in implementing CRM strategy and whether the
strategy run well in internet kiosk business. From the observation conducted, it is known
that Netindo had succeed
implementing the CRM strategy and work well in internet kiosk business

04311515 * DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH
ENGAGINGTHECONSUMERTHROUGHEVENTMARKETING,CONSIDERINGTHEINFLUENC
EOFSPORTACTIVENESS,ENTHUSIASM&ATTITUDETOWARDSTHESPONSORONPURCHA
SEINTENTIONOFTHESPONSOR , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : Thesis ini berkontribusi untuk kelanjutan kerja pada pengembangan kerangka
konsep untuk mengerti lebih jauh tentang kegiatan pemasaran kepada konsumen,
berdasarkan pengaruh olah raga, keingintahuan, dan perilaku terhadap sponsor. Thesis ini
fokus pada pembangunan pengertian pada konsumen dan perusahaan membangun kegiatan
pemasaran, dalam hal ini Boladiator di Bantul, Yogyakarta. Beberapa kegiatan akan mampu
diidentifikasi oleh manajer pemasaran untuk melihat reaksi konsumen pada kegiatan
tersebut maupun pada komersialisasi kegiatan tersebut., dan untuk mengidentifikasi
keinginan konsumen untuk membeli produk sponsor kegiatan tersebut.

05311171 * TIANASARI SIGIT
PACKAGING AS BRAND COMMUNICATION: EFFECTS OF PRODUCT PICTURES ON
CONSUMER RESPONSES TO THE PACKAGE AND BRAND , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : -

04311516 * JOHAN ARI NIRMANA
THE ABILITY OF SELF-SERVICE TECHNOLOGIES TO SWITCH EXISTING CUSTOMERS
INTENTIONS TO BUY IN THE BANKING INDUSTRY , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : This research is to identify the relationship between attitudes toward specific
encounter and attitudes toward generalized attitudes; between attitudes toward specific
encounter and attitudes toward expected outcomes; and between attitudes toward specific
encounter and attitudes toward intentions to change behavior.
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The idea and the theoretical concept of this research inspired by a research conducted by
James M. Curran and Matthew L. Meuter in 2007 entitled: “Encouraging Existing Customers
to Switch to Self-Service Technologies: Put a Little Fun in Their Live”. The different between
this research with Curran and Meuter (2007) is in this research gathers the data directly in
the bank and uses mobile banking.
To analyze the causal relationship between variables, the sample has been taken. The
sample used in the research was 100 respondents of BCA customers especially who have
already used the Self-Service Technologies or already heard about it and are willing to try it
in the next 6 months.
The statistical test indicates that almost all of the result is significant. The surprising result is
hypothesis 4; consumer attitudes toward specific targets will be negatively related to
intentions to change behaviors. Even it was hypothesized negative, the result has negative
effect, can accept the hypothesis. Another finding indicates that hypothesis 5 is insignificant.

03311258 * NANDA NURULHAPSARI
THE INVOLVEMENT OF BRAND REPUTATION, BRAND PREDICTABILITY, BRAND
LIKING, BRAND COMPETENCE, AND TRUST IN THE COMPANY TO TRUST IN A
BRAND AND HOW THEY . , Dosen : YAZID, DRS., MM
Abstraksi : -

04311148 * MEDINA RUFAIDA
CORPORATE GOVERNANCE IN INDONESIA : THE INFLUENCE OF M O, LEV,DIV, AND
SB  ON THE FIRM PERFORMANCE LISTED IN JAKARTA STOCK EXCHANGE (PERIODE
2005-2007 , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI
Abstraksi : This research searches for the influence of managerial ownership, leverage,
dividend, and size of board of directors on the firm performance. Shleifer and Vishny (1997)
theoretically claim that ownership concentration is an efficient governance mechanism in
countries where investors protection is weak and should lead to an enhancement in firm
performance.The analysis on firms performance viewed from three measurements: Tobin’s
Q, abnormal return, and corporate governance perception index (CGPI).   This study takes
the data from the top ten companies listed in the Jakarta Stock Exchange based on Good
Corporate Perception Index (CGPI) year 20052007 done by Indonesian Institute of
Corporate Governance and listed in the Jakarta Stock Exchange.   The main result of this
study shows managerial ownership has a negative and not significant influence on the firm
performance (Tobin’s Q, abnormal return, and CGPI). Leverage and dividend has a negative
influence and significant on Tobin’s Q. Leverage and dividend also has a positive infuence on
abnormal return and CGPI but not significant. Size of board of director has a negative
influence on firm performance (Tobin’s Q, abnormal return, and CGPI).  Keywords:
Managerial Ownership, Leverage, Dividend, Size Of Board Of Directors, Tobin’s Q, Abnormal
Return, Corporate Governance Perception Index (CGPI).

04311085 * ADITYA NURROCHMAN
INITIAL PUBLIC OFFERING PRICING MODEL USING THE REAL OPTION MODEL: A
CASE STUDY OF THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE. , Dosen : ZAENAL ARIFIN,
DR, M.SI
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Abstraksi : This research tries to give evidence on the IPO price prediction using Real
Option Model. The IPO price is often considered to have an overvalued or undervalued
position. This model will try to predict the price of an IPO based on the company equity and
its outstanding stock when an IPO is issued. This research is based on the previous study
done by Hakiman (2005), who research the Option Model to predict the IPO price.
This study takes the data from the companies that issue IPO’s in the Indonesian Stock
Exchange (IDX) from 2004 to 2007. The secondary data required for the research was
gathered from archives available at the Bank Indonesia’s official web site, and the
Indonesian Stock Exchange (IDX) corner at the Faculty of Economics, Universitas Islam
Indonesia.
The results of the research is that the Real Option Model is unable to predict the IPO price in
Indonesia because the result of the calculation is much different from the actual price of
IPO’s in Indonesia. The inaccurate prediction of the IPO price that has been proved in this
research is because the variable of average time limit of debt is difficult to obtain. This
difficility may cause the variable data to be inaccurate, so that the final calculation of IPO
prediction using the Real Option Model result is significantly different with the actual IPO
price in the stock market.
Keywords: Initial Public Offering, IPO Price, Real Option Model.

04311016 * RAHMAT KEOMA
THE EFFECT OF EXCHANGE RATES FLUCTUATION TO INDONESIAN BANK'S STOCK
RETURN , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI
Abstraksi : This research is conducted to identify the effect of exchange rates fluctuation
to the stock return of Indonesian banks especially the banks that have ever been listed in
LQ45 period 2004-2006. Type of study of this research is a causal research.
Subject of this research is 10 banks that ever been listed in LQ45 at period 2004-2006.
Those banks are: Bank Central Asia Tbk, Bank Negara Indonesia TBK, Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
Niaga Tbk, Bank International Indonesia Tbk, Bank Permata Tbk, Bank Lippo Tbk, and Bank
Pan Indonesia Tbk. The research variables are abnormal return as the dependent variable,
exchange rate fluctuation as independent variable, and ROA LDR as the control variable.
The result is the fluctuation of exchange rates gives no significant impact to stock return of
the bank. The Indonesian banks are not exposed to the currency risk. This result is because
(1) the right of bank to change policy, (2) the preference of bank to not done currency
trading, (3) there is not big issue that occur at the period, (4) and the stock market player’s
behavior.

05311328 * RINDA PRITADERNAS R
THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS TOWARDS CROSS SECTION OF STOCK
RETURNS: THE EMPIRICAL STUDY OF ABRITAGE PRICING THEORY IN INDONESIAN
STOCK… , Dosen : ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI
Abstraksi : -

C


	KOPTAm.pdf
	dafisiM.PDF
	cetM09.pdf

