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06311139 - ERFAN PRADANA DAROJAT
ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI DENGAN METODE ECONOMIC
VALUE ADDED
ABSTRAK :

Akuisisi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran
strategis dan sasaran financial tertentu. Tujuan utama dari akuisisi adalah sinergi. Sinergi merupakan suatu
keadaan yang menggambarkan nilai dari perusahaan yang bergabung lebih besar dari nilai perusahaan yang
belum digabung. Judul yang diambil dari penelitian ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan
Sesudah Akuisisi Dengan Metode Economic Value Added”. Teknik pengumpulan data berdasarkan
purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel data sebanyak 5
perusahaan dengan jangka waktu tiga tahun sebelum akuisisi dan tiga tahun sesudah akuisisi. Data yang
diperoleh diolah dengan metode Economic Value Added, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji t.
Hipotesis yang menyatakan “diduga Terdapat peningkatan nilai EVA pada perusahaan pengakuisisi setelah
melakukan akuisisi dibandingkan dengan sebelum melakukan akuisisi”, pada perusahaan-perusahaan yang
melakukan akuisisi, telah teruji dan tidak terbukti perbedaannya hal ini dapat diketahui bahwa nilai t hitung
-2,112 taraf signifikan 0,102 maka Ho diterima dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai
perusahaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah akuisisi yang diukur dengan metode Economic
Value Added (EVA).
Kata kunci : Akuisisi, Sinergi, Economic Value Added

08311045 - BASSAM TOHIR
PENGARUH MODAL KERJA DAN LIKUIDITAS TERHADAP ENTABILITAS EKONOMI : STUDI KASUS
PADA CV.PUSTAKA AL-KAUTSAR, JAKARTA
ABSTRAK :

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung modal kerja dan likuiditas terhadap
rentabilitas ekonomi pada CV. Pustaka AL-Kautsar. Penelitian dilakukan dengan sampel data bulanan
sebanyak 36 bulan yaitu laporan neraca dan laba rugi dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2011.
Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regression), dengan uji asumsi klasik
meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokesdastisitas.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : (1) Modal kerja dan likuiditas secara bersama-sama
berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi, dengan koefisien determinasi sebesar 48,3%, (2) Modal kerja
secara parsial berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi. (3) Likuiditas secara parsial berpengaruh
positif terhadap rentabilitas ekonomi.
Kata Kunci : Modal Kerja, Likuiditas, Rentabilitas Ekonomi,Koperasi

08311076 - ARIEF NUGRAHA
PENGARUH RASIO LEVERAGE, PANGSA PASAR, DAN RASIO INTENSITAS MODAL TERHADAP
PROFITABILITAS PERUSAHAAN WHOLESALE AND RETAIL TRADE PERIODE 2007- 2011
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh rasio Leverage, Pangsa Pasar, dan rasio
Intensitas Modal terhadap Profitabilitas ( ROA & ROE ) perusahaan Wholesale and Retail Trade periode
2007-2011 .
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Wholesale and Retail Trade yang tercatat (listing)
di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007 sampai dengan 2011. Penelitian ini merupakan penelitian
sensus, sehingga seluruh perusahaan Wholesale and Retail Trade yang tercatat (listing) di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2007 sampai dengan 2011 dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini
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meliputi tiga variabel independen, meliputi rasio Leverage, Pangsa Pasar,dan rasio Intensitas Modal serta
dua variabel dependen yaitu ROA dan ROE. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (multiple
regression), dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan
uji heterokesdastisitas.
Berdasarkan hasil analisis data, hasil pengujian regresi pertama secara bersama-sama menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel rasio leverage (DER), pangsa pasar, dan rasio intensitas
modal terhadap ROA dengan nilai p-value dari hasil uji F sebesar 0,028. Hasil pengujian secara parsial
menunjukkan variabel-variabel pangsa pasar berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel
rasio leverage (DER) dan rasio intensitas modal tidak berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan uji koefisien
determinasi dapat diketahui bahwa proporsi sumbangan variabel rasio leverage (DER), pangsa pasar, dan
rasio intensitas modal terhadap ROA sebesar 5,6%. Hasil pengujian regresi kedua secara bersama-sama
menunjukkan adanya pengarh yang signifikan dari variabel-variabel rasio leverage (DER), pangsa pasar, dan
rasio intensitas modal terhadap ROE dengan nilai p-value dari hasil uji F sebesar 0,000. Hasil pengujian
secara parsial menunjukkan variabel-variabel rasio leverage (DER) dan rasio intensitas modal berpengaruh
signifikan terhadap ROE, sedangkan variabel pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap ROE. Berdasarkan
uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa proporsi sumbangan variabel rasio leverage (DER), pangsa
pasar, dan rasio intensitas modal terhadap ROE sebesar 39,2%.
Kata kunci :rasio leverage (DER), pangsa pasar, rasio intensitas modal, ROA, dan ROE

09311104 - SHELITA FITRIANA
ANALISIS KINERJA OPERASIONAL, KINERJA PROFITABILITAS DAN NON PERFORMANCE LOAN
BANK SEBELUM & SESUDAH MERGER
ABSTRAK :

Terjadinya krisis global yang melanda dunia berdampak terhadap Indonesia. Alternatif yang diambil oleh
pemerintah untuk menyelamatkan bank-bank tersebut adalah dengan melakukan merger dengan bank-
bank yang sama-sama terbeli tmasalah yang sama maupun dengan bank-bank yang masih beroperasi
dengan baik. Hasil merger diharapkan bank menjadi lebih baik dan mampu beroperasi secara efisien.
Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Operasional, Kinerja Profitabilitas dan Non Performance Loan Bank
sebelum dan sesudah Merger.” Yang bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kinerja perbankan
yang meliputi aspek kinerja operasional, kinerja profitabilitas dan Non Performance Loan (NPL) makin
membaik setelah melakukan merger. Hasil pengujian hipotesis dengan uji Peringkat Tanda Wilcoxon
menunjukkan ada atau tidak adanya perbedaan kinerja operasional, kinerja profitabilitas dan Non
Performance Loan (NPL) sebelum dan sesudah merger.
Kata Kunci : Kinerja Operasional, Kinerja Profitabilitas, Non Performance Loan

09311155 - ALDI RANDI YODO
PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2010)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan
pendanaan, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam
penelitian ini seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2010. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling yaitu
pengambilan sample dengan kriteria tertentu, seperti memiliki kelengkapan data laporan keuangan,
memiliki PBV, Leverage, dan ROE yang positif serta membayar dividen berturut-turut dari tahun 2008 –
2010. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 34 perusahaan. Untuk menguji hipotesis
yang diajukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menemukan bahwa
keputusan investasi dan profitabilitas mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap nilai
perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap
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nilai perusahaan. Sementara kebijakan deviden tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hasil pengujian pada variabel kontrol ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci: Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, profitabilitas, nilai perusahaan

10311524 - DWI SEKARSARI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH IPO (STUDIKASUSPADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2007-2010)
ABSTRAK :

This research was conducted on mining companies listed on the Stock Exchange that an IPO in 2007-2010.
Data used include the financial statements of the company two years before and after going public . This
study was conducted to determine the financial performance of the company two years before and after
the IPO , while the variables used in this study is the Current Ratio ( CR ) , Return on Equity ( ROE ) , Return
on Assets ( ROA ) , Net Profit Margin ( NPM ) , total Asset Turn Over ( TATO ) , Debt to Equity Ratio ( DER ) ,
and Long Term Debt to Equity Ratio.
These results indicate that there is a significant increase in the company's financial performance when
viewed from the variable current ratio ( CR ) and Total Asset Turn Over ( TATO ) . While variables such as
Return On Equity ( ROE ) , Return on Assets ( ROA ) , Net Profit Margin ( NPM ) , Debt To Equity Ratio (DER),
Long Term Debt to Equity Ratio ( LTD equity ratio ) there is no significant difference . When seen from the
financial ratios are then the result is an increase in the company's financial performance after the IPO ,
when seen from the variable current ratio ( CR ) , Return on Equity ( ROE ) , Return on Assets ( ROA ) , Net
Profit Margin ( NPM ) , and Debt To Equity Ratio ( DER ) . While the variable Total Asset Turn Over ( TATO )
and Long Term Debt to Equity Ratio decreased financial performance of the company after the IPO .
Key Word : Financial Performance, Initial Public Offering

ACHMAD SOBIRIN.,DRS.,MBA.,PH.D

06311104 - NUR AJI JATMIKO
PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KEINGINAN
BERPINDAH KARYAWAN HOTEL SAHID RAYA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja
karyawan, menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap keinginan berpindah,menganalisis pengaruh
kepuasan terhadap keinginan berpindah karyawan dan menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap
keinginan berpindah melalui kepuasan kerja karyawan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh karyawan Hotel Sahid Raya. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus,
yaitu mengambil seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Dari penyebaran data sebanyak 92
eksemplar, total data yang dapat diolah adalah sebanyak 89 respoden. Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan program SPSS
17.0.
Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan organsiasi pegawai berpengaruh signifikan kepuasan kerja
karyawan, variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap keinginan berpindah kerja karyawan
dan terdapat pengaruh keadilan organisasi yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan prosedural dan
keadilan interaksional terhadap keinginan berpindah melalui kepuasan kerja karyawan Hotel Sahid Raya
Yogyakarta
Kata Kunci : Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, Keinginan Berpindah.
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06311176 - MUHAMMAD KHOTIBUL UMAM
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ABSTRAK :

Penelitian dengan judul ”Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Perawat Di Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Pekalongan” ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara stres
kerja terhadap produktivitas kerja pada perawat di RSUD Kabupaten Pekalongan. Ada enam Variabel yang
dihubungkan dalam penelitian yaitu Variabel Kondisi Kerja, Variabel Konflik Peran, Variabel Pengembangan
Karir, Variabel Struktur Organisasi, Variabel Interpersonal, dan Variabel Produktivitas Kerja. Data penel itian
diperoleh dengan cara menyebarkan angket serta wawancara yang dilakukan selama bulan Januari 2013.
Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh perawat yang ada di RSUD Kab. Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah yang berjumlah 124 orang yang merupakan perawat tetap yang berstatus PNS dengan sampel
sebanyak 95 orang. Cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan proportional area
probability random sampling dengan demikian sampel yang dikehendaki dapat diambil secara acak sesuai
proporsi masing – masing ruang tempat kerja perawat. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini
adalah ruang Flamboyan ada 10 perawat diambil sampel sebanyak 9 orang, ruang Seruni ada 12 perawat
diambil sampel sebanyak 11 orang, ruang Kenanga ada 12 perawat diambil sampel sebanyak 11 orang,
ruang Nusa Indah ada 12 perawat diambil sampel sebanyak 11 orang, ruang Mawar ada 13 perawat diambil
sampel sebanyak 12 orang, ruang Melati ada 9 perawat diambil sampel sebanyak 8 orang, ruang Wijaya
Kusuma ada 12 perawat diambil sampel sebanyak 11 orang, ruang Anggrek ada 14 perawat diambil sampel
sebanyak 13 orang, ICU ada 10 perawat diambil sampel sebanyak 9 orang. Alat analisis yang digunakan
adalah analisis Regresi Linier Berganda. Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda, terbukti secara
keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif variabel Kondisi Kerja, Konflik Peran,
Pengembangan Karir,Struktur Organisasi dan Interpersonal secara simultan dan parsial terhadap terhadap
Produktvitas Kerja perawat di RSUD Kab. Pekalongandan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial
menunjukkan Variabel Struktur Organisasi berpengaruh dominan terhadap Produktivitas Kerja yaitu
sebesar 9,2%.
Kata kunci : Stres Kerja yang terdiri dari Kondisi Kerja, Konflik Peran, Pengembangan Karir, Struktur
Organisasi, Interpersonal dan Produktivitas Kerja.

06311346 - RIZKA MAHENDRA ASWAN
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN
KINERJA KARYAWAN
PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dan pengalaman kerja terhadap
kepuasan kerja dan kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) Wilayah Yogyakarta. Persaingan dunia usaha
mengharuskan setiap perusahaan untuk menciptakan kepuasan kerja karyawannya agar dapat
meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi dan pengalaman kerja merupakan faktor penting yang
menciptakan dapat menciptakan kepuasan kerja sekaligus meningkatkan kinerja karyawan. Metodologi
penelitian ini adalah penelitian analitis dengan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan di PT. PLN (Persero)
Wilayah Yogyakarta. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih sebagai sampel sebanyak 100 responden.
dengan kata lain menggunakan metode sensus. Jumlah karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Yogyakarta
sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random
sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner, yang sudah dilakukan uji
validitas dan reliabilitas. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path
analysis). Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa budaya organisasi dan pengalaman berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi dan pengalaman juga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis jalur menunjukkan pula bahwa kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci: budaya organisasi, pengalaman kerja, kepuasan kerja, kinerja karyawan.
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07311101 - IRFAN BUZTOMI
PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP
PRODUKTIVITAS KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT TIRTA SIDATAMA PURWODADI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja dan iklim organisasi
terhadap produktivitas karyawan bagian produksi pada PT.Tirta Sidatama Purwodadi, serta mengetahui
variabel yang dominan terhadap produktivitas kerja karyawan. . Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. Tirta Sidatama Purwodadi yang berjumlah 63 karyawan.
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus, sehingga seluruh karyawan dijadikan sampel
penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Sedangkan model
penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) secara simultan
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan keselamatan dan kesehatan kerja dan iklim kerja
secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Tirta Sidatama Purwodadi Grobogan, (2)
secara parsial menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dan iklim kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dan (3) variabel yang paling berpengaruh terhadap
produktivitas kerja karyawan PT. Tirta Sidatama Purwodadi Grobogan adalah iklim kerja.
Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Iklim Organisasi, Produktivitas

07311190 - ACHMAD ZULFIANTO
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI DAN
KINERJA KARYAWAN PT. PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN TBBM REWULU
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada “Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Karyawan”. Populasi dalam
penelitian ini adalah karyawan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran TBBM Rewulu Yogyakarta.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus sehingga total sampel sebanyak 52
karyawan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif dan
Analisis Kuantitatif. Dengan menggunakan SPSS 17 maka hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang
positif antara variable gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap variabel motivasi pada PT.
Pertamina (Persero) Unit Pemasaran TBBM Rewulu Yogyakarta, terdapat pengaruh yang positif antara
variabel gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap variabel kinerja karyawan pada PT. Pertamina (Persero)
Unit Pemasaran TBBM Rewulu Yogyakarta, namun tidak terdapat pengaruh yang positif atau signifikan
antara variabel budaya organisasi terhadap kinerja pada karyawan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran
TBBM Rewulu Yogyakarta.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Motivasi dan Kinerja

09311234 - SEPTIAN ADITYA
PENGARUH BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA
KARYAWAN DI PT. BINTANG SEWU SEJAHTERA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Proyek konstruksi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses pembangunan. Pada umumnya
proyek konstruksi adalah kegiatan yang memiliki resiko cukup tinggi. Dengan adanya program keselamatan
dan kesehatan kerja diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Melalui budaya keselamatan dan
kesehatan kerja dapat membentuk perilaku kerja yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada proyek
konstruksi, serta bagaimana pengaruh budaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja
karyawan. Teori yang digunakan merupakan teori dari INSAG-4. Jumlah sampel yang terdapat dalam
penelitian ini adalah 90 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
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berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel bebas yang terdiri dari
Komitmen Top Management terhadap K3 (X1), Peraturan dan Prosedur K3 (X2), Komunikasi Pekerja (X3),
Kompetensi Pekerja (X4), Lingkungan Kerja (X5), dan Keterlibatan Pekerja dalam K3 (X6) berpengaruh
signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). keterlibatan pekerja dalam K3 (X6) merupakan variabel
yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y).
Kata kunci : Budaya keselamatan dan kesehatan kerja, Kinerja

09311357 - LUSY TANAYA
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN : IMPLIKASI PADA ORIENTASI STRATEGI DALAM PERUSAHAAN
KELUARGA (STUDI KASUS PADA BU TJITRO 1925 JANTI RESTAURANT YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya atau tipe kepemimpinan perempuan dalam penerapannya
pada perusahaan keluarga, serta implikasinya pada strategi pengembangan bisnis. Studi kasus pada Bu
Tjitro 1925 Janti Restaurant Yogyakarta. Data penelitian kualitatif ini merupakan pendeskripsian peristiwa,
perilaku seseorang pada suatu tempat secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, pengamatan langsung atau observasi dan
studi atau kajian dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data digunakan uji kredibilitas data atau
kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan trianggulasi dan member check.
Hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Pemimpin perempuan dalam
menjalankan perusahaan keluarga memiliki jiwa dan komitmen yang tinggi dalam mempertahankan
perusahaannya. Dikarenakan adanya rasa memiliki dan value transfer yang di dapat dari generasi
sebelumnya. (2) Tetapi dalam hal ini, tipe pemimpin perempuan yang dominan dimilik oleh Bu Jatu Kumala
Sari adalah the mother and the iron maiden. Dikarenakan terjadinya interseksi antara kedua tipe tersebut
seperti berikut: A.Interseksi antara the mother (rasional) dan the iron maiden (tegas), yaitu dalam
penanganan konflik, pengambilan keputusan, berinovasi, disiplin dan tanggung jawab.
B.Interseksi antara the mother (emosional) dan the iron maiden (tegas), yaitu berani melepas dan
mempercayakan perusahaan kepada manajer dan karyawan di dalamnya.
C.Interseksi antara the mother (emosional) dan the iron maiden (lembut), yaitu senang bergaul dan
mengikuti organisasi dengan tujuan menambah pengetahuan dan pengalaman, menjaga hubungan baik
dengan cara kekeluargaan. (3) Tipe pemimpin perempuan yang dominan dimiliki ole Bu Jatu dalam
menjalankan perusahaan keluarga berpengaruh terhadap strategi bisnis yang diterapkan di perusahaan.
Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Gaya atau Tipe Pemimpin Perempuan
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05311001 - ANDRIA ERNA UTAMI
ANALISIS PENGARUH ELEMEN-ELEMEN EKUITAS MEREK TERHADAP LOYALITAS KOSUMEN
(STUDI KASUS PADA PENGGUNA SABUN SHINZU’I DI KECAMATAN DEPOK, YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara kesadaran merek, asosiasi merek,
persepsi kualitas merek, dan loyalitas merek secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen Sabun
Shinzu’i, untuk menganalisis pengaruh antara kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek,
dan loyalitas merek secara parsial terhadap loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i, dan untuk menganalisis
variabel mana yang dominan mempengaruhi loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, dan loyalitas merek mempunyai pengaruh
secara serempak terhadap loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i (Pengguna Sabun Shinzu’i di Kecamatan
Depok, Yogyakarta), variabel kesadaran merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas
konsumen Sabun Shinzu’i (Pengguna Sabun Shinzu’i di Kecamatan Depok, Yogyakarta), variabel asosiasi
merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i (Pengguna Sabun
Shinzu’i di Kecamatan Depok, Yogyakarta), variabel persepsi kualitas merek mempunyai pengaruh signifikan
terhadap loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i (Pengguna Sabun Shinzu’i di Kecamatan Depok, Yogyakarta),
variabel loyalitas merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen Sabun Shinzu’i
(Pengguna Sabun Shinzu’i di Kecamatan Depok, Yogyakarta), dan nilai koefisien beta variabel persepsi
kualitas merek yang paling besar dibandingkan nilai koefisien beta variabel kesadaran merek, asosiasi
merek, dan loyalitas merek, sehingga persepsi kualitas merek yang dominan dalam mempengaruhi loyalitas
pengguna Sabun Shinzu’I di Kecamatan Depok, Yogyakarta.
Kata kunci : Ekuitas Merek, Loyalitas Konsumen

06311004 - YANTIKA ASTRIENA P
ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN ( STUDI KASUS PADA BUS PATAS PO. EFISIENSI KEBUMEN )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif experiential marketing, kualitas
pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh positif experiential marketing, kualitas
pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen serta untuk mengetahui variabel independent yang
paling kuat mempengaruhi variabel dependent.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, 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 experiential marketing, kualitas pelayanan dan harga berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini merupakan faktor yang paling menentukan besar
kecilnya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selain itu secara bersama-sama variabel experiential
marketing, kualitas pelayanan, harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini
kualitas pelayanan merupakan faktor terbesar mempengaruhi kepuasan konsumen.
Kata kunci : experiential marketing, kualitas pelayanan, harga, kepuasan konsumen
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06311020 - DWI AGUNG WIBOWO
ANALISIS MINAT BELI BARANG BEKAS DI TOKO BARKAS YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh atribut produk yaitu kualitas produk, harga, dan
pelayanan terhadap minat beli barang bekas dikalangan mahasiswa. Selain itu juga ingin menjelaskan
pengaruh yang dominan antara kualitas produk, harga, dan pelayanan terhadap minat beli barang bekas.
Indikator penelitian terdiri dari 4 butir pertanyaan pada variabel kualitas produk, 3 butir pertanyaan pada
variabel harga, 4 butir pertanyaan pada variabel pelayanan dan 3 butir pertanyaan pada variabel minat beli.
Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas produk, harga dan pelayanan terhadap minat beli barang
bekas maka digunakan alat analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis menggunakan uji Fdan t didukung
oleh koefisisen determinasi ganda dan parsial. Populasi penelitian merupakan pembeli barang bekas di toko
barkas dengan jumlah sempel 96 orang. Data yang didapat dari penyebaran angket terhadap responden
yang belum pernah membeli barang bekas. Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan ada
pengaruh positif dan signifikan kualitas produk, harga dan pelayanan terhadap minat beli. Secara parsial
variabel kualitas produk dan pelayanan berpengaruh pada variabel minat beli barang bekas, hanya variabel
harga yang tidak berpengaruh terhadap minat beli. Variabel yang dominan mempengaruhi minat beli
adalah variabel kualitas produk. Secara keseluruhan dilihat dari jawaban kuisioner responden menyatakan
berminat membeli barang bekas.
Key word : Minat Beli, kualitas produk, harga dan pelayanan

06311153 - DANISWARA KUSUMANDOYO
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DENGAN PENDEKATAN ANALISIS SWOT PADA
PERUSAHAAN MINUMAN KEMASAN SARI APEL VIOTURIZ DI KOTA MALANG
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal pada perusahaan Minuman
Kemasan Sari Apel Vioturiz Di Kota Malang dan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan
perusahaan Minuman Kemasan Sari Apel Vioturiz Di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan didukung dengan literature,
artikel dan buku. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah matrik SWOT dengan menganalisis
faktor internal yang terdiri dari Strenght (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) dan faktor eksternal yang
terdiri dari Opportunity (peluang) dan Treath (ancaman). Data faktor internal yang diperoleh menunjukkan
faktor kekuatannya adalah produk yang berkualitas, harga kompetitif disesuaikan dengan pangsa pasar, alat
produksi modern, peningkatan produksi,promosi yang gencar,jaringan distribusi memadai, naiknya
pertumbuhan pasar, SDM yang terlatih. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada tenaga quality controll,
kurang promosi di internet, hanya menguasai pasar lokal, kendala penambahan modal. Faktor eksternal
untuk ancaman terdiri dari tingkat ekonomi masyarakat menurun, munculnya pesaing baru, perijinan yang
masih sulit sedangkan Faktor peluangnya adalah banyak bank menyediakan kredit mudah dan bunga
ringan, layanan internet yang mudah diakses, meningkatnya pariwisata, program promo yang menarik dan
undang-undang pelindungan konsumen, pertumbuhan pasar yang terus meningkat Hasil yang diperolah
dari analisis matrik SWOT adalah strategi pengembangan usaha yang terdiri dari mempertahankan kualitas
produk dan rasa, inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran dengan memberikan promosi yang
menarik, meningkatkan saluran distribusi, mengajukan kredit untuk penambahan modal, meningkatkan
mutu pelayanan dan saluran ditribusi menjalin hubungan baik dengan pemasok dan menetapkan harga
yang kompetitif
Key Word : Strategi Pengembangan Usaha, Analisis SWOT
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06311252 - WASSY AJIE PRAMUSINTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI RENTAL
MOBIL “MALSA” DI GODEAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen dan mengetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel dependent di
rental mobil “Malsa”. 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 13.0. sedangkan populsi yang diteliti adalah konsumen rental mobil “Malsa” di
Godean, Yogyakarta. Sampel yang digunakan 96 orang. Objek yang diteliti adalah konsumen rental mobil
“Malsa”. Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf
signifikansi 5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, 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 pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasankonsumen. Selain itu secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini reliability merupakan faktor terbesar mempengaruhi
kepuasan konsumen.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen

06311281 - AMILUDDIN. B
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen dan mengetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel dependent
dikedai susu murni Kalimilk.
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 13.0. sedangkan populasi yang diteliti adalah konsumen kedaisusumurniKalimilkjalanKaliurang
Yogyakarta. Sampel yang digunakan 96 orang. Objek yang diteliti adalah konsumen Kalimilk.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, 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 pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasankonsumen. Dalam hal ini Reliability
merupakan faktor yang paling besardari kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selain itu secara
bersama-sama variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal
ini kualitas pelayanan merupakan faktor terbesarmempengaruhikepuasankonsumen.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen

07311263 - SETYO WURSITO
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN SERVICE CENTER TERHADAP LOYALITAS PELAYANAN
DENGAN VARIABLE MEDIATOR KEPUASAN KONSUMEN (KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI UII YOGYAKARTA 2009/2010)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Kualitas Pelayanan Service Center terhadap Loyalitas Pelayanan dengan
variable mediator Kepuasan Konsumen (Kasus pada Mahasiswa Fakultas Eonomi UII Yogyakarta
2009/2010)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan dan kepuasan
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konsumen baik secara sendiri-sendiri (partial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
terhadap loyalitas pelayanan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam
Indonesia Ekonomi Manajemen angkatan 2009/2010 yang masih aktif kuliah sebesar 600 mahasiswa
dengan sample sebanyak 83 mahasiswa. Penelitian ini merupakan studi korelasional dengan metode yang
digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple sampling. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan komputer
program SPSS 17 for Windows. Validitas data menggunakan rumus korelasi Product Moment dan reliabilitas
menggunakan rumus Cronbach Coeffisient Alpha. Analisis data menggunakan rumus regresi linier dan
regresi mediasi sederhana, pengujian hipotesis menggunakan uji-F dan uji-t, interpretasi hasil dengan
tingkat keyakinan α = 5 persen. Uji validitas didapat bahwa semua item pernyataan variabel kualitas
pelayanan, dan kepuasan konsumen valid (rhitung > rtabel) dan 1 item pernyataan loyalitas pelayanan tidak
valid (rhitung < rtabel) dan dihilangkan sehingga tidak dilakukan perhitungan lanjut untuk item yang tidak
valid. Sedangkan dalam uji reliabilitas skor butir tiap variabel reliabel karena berkolerasi positif dengan
komposit faktornya. Hasil analisis yang diperoleh dari uji regresi linier berganda dan regresi mediasi
sederhana diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen berpengaruh secara
signifikan terhadap loyalitas pelayanan, hal ini dukung oleh hasil yang signifikan pada uji-F (uji regresi
serempak) dan uji-t (uji regresi parsial)., serta variabel kepuasan berfungsi sebagai mediasi hubungan
variabel kualitas pelayanan dan loyalitas pelayanan. Hasil penelitian didapat bahwa variabel kualitas
pelayanan, dan kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelayanan.
Disimpulkan bahwa variabel independen (kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen) berpengaruh
terhadap variabel dependen (loyalitas pelayanan).
Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, loyalitas pelayanan

09311009 - TYASARI NASTITI
ANALISIS PENAGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI KASUS
PADA ADIRA FINANCE WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
pelanggan serta untuk mengetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel
dependent di Adira Finance Wonosari. Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi
linier berganda dengan taraf signifikansi 5%, uji t parsial, dan uji determinasi parsial. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa berdasarkan uji f dan uji t, secara parsial variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari
variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Selain itu, variable Tangible merupakan faktor terbesar mempengaruhi kepuasan
pelanggan.
Kata kunci: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty

09311014 - ADITYA IMAM PUTRANTO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BENGKEL B&M
MOTOR JAKARTA (STUDI KASUS PADA BENGKEL B&M MOTOR DI JAKARTA)
ABSTRAK :

Skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bengkel B&M
Motor Jakarta ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bengkel B&M
Motor Jakarta yang terletak di JL Ciputat Raya no 25 Jakarta Selatan.
Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan (uji F) dan uji persial (uji t) penulis
mencoba mengungkapkan keterkaitan antara variable independent yaitu kualitas pelayanan diberi symbol
(X) dengan variable dependent yaitu kepuasan konsumen yang diberi symbol (Y), sebelumnya juga telah
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melakukanuji validitas dan uji reliabilitas kepada responden yang telah menggunakan jasa bengkel B&M
Motor Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 96 responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, kuosioner. Dari
keseluruhan data yamg telah diperoleh dan dianalisis, maka penulis penulis mencoba menuangkan hasil
penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan
penelitian ini dan mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelannggan.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, uji asumsi klasik, uji
determinasi ganda dan uji determinasi parsial.
Hasil Penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan adanya pengaruh positif reliability,
responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial Uji persial
masing – masing variable secara keseluruhan menunjukan pengaruh positif masing – masing variable yaitu
reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang
paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah Responsiveness
Key word : Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan

09311026 - ANYAROSA NERISSA PUTRI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN CLEO
PHOTOGRAPHY YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Cleo Photography merupakan salah satu perusahaan editting dan digital foto studio di Yogyakarta yang
sedang berkembang diantara pesaing – pesaing lainnya. Dengan perkembangan teknologi mendorong
kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan produk digital photography, hal tersebut tentunya
membawa pengaruh yang cukup besar bagi Cleo yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
editting dan digital photography.
Skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Cleo
Photography Yogyakarta ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen yang diberikan oleh karyawan Cleo Photography Yogyakarta yang
terletak di Ruko Rafflesia Babarsari Square A-1, Jl. Babarsari Raya Yogyakarta.
Dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji simultan (uji F) dan uji persial (uji t) penulis mencoba
mengungkapkan keterkaitan antara variable independent yaitu kualitas pelayanan yang diberi symbol (X)
dengan variable dependent yaitu kepuasan konsumen yang diberi symbol (Y), sebelumnya penulis juga
telah melakukanuji validitas dan uji reliabilitas kepada responden yang telah menggunakan jasa Cleo
Photography Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Dari
keseluruhan data yamg telah diperoleh dan dianalisis, maka penulis penulis mencoba menuangkan hasil
penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan
penelitian ini dan mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.
Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, uji asumsi klasik, uji
determinasi ganda dan uji determinasi parsial.
Hasil Penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan adanya pengaruh positif reliability,
responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial Uji persial
masing – masing variable secara keseluruhan menunjukan pengaruh positif masing –masing variable yaitu
reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang
paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah variabel Reliability.



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

12

09311033 - TRI HADI SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK COMPACT DISC (CD) KOREA TERHADAP
LOYALITAS REMAJA SMAN 1 BALIKPAPAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar karakteristik produk compact disc (CD) korea
berpengaruh terhadap loyalitas remaja SMA N 1 Balikpapan dan untuk mengetahui seberapa besar loyalitas
remaja SMA N 1 Balikpapan terhadap produk compact disc (CD), artis korea dalam bentuk (CD) film, (CD)
musik, (CD) serial drama. Dalam penelitin ini subjeknya adalah siswa-siswi SMA N 1 Balikpapan. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner yang
dibuat sendiri oleh penulis yang kemudian diberikan dan diisi oleh siswa-siswi SMA N 1 Balikpapan. Teknik
analisis data yang digunakan untuk menguji validitas adalah analisis regresi linier berganda oleh Pearson
Product Management dengan bantuan komputerisasi statistik program SPSS 17 for windows. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel karakteristik produk (kemasan, harga, figure, merek, lebel,
jaminan, bentuk, gaya, dan desain) berpengaruh signifikan positif secara bersama - sama terhadap loyalitas
remaja SMA N 1 Balikpapan. Hasil uji F diperoleh Fhitung sebesar 24,818 dengan sig F sebesar 0,000. Karena
sig F < 5% ( 0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan ada pengaruh variabel karakteristik terhadap keputusan pembelian. Hasil ini
menginformasikan bahwa sebanyak 67,3% karakteristik produk mempengaruhi loyalitas remaja SMA N 1
Balikpapan dan sebanyak 20,4 % variabel bentuk mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap
loyalitas remaja SMA N 1 Balikpapan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 32,7% loyalitas remaja
SMA N 1 Balikpapan dipengaruh oleh faktor-faktor lain diluar karkteristik produk.
Kata Kunci : Kemasan, Harga, Figure, Merek, Label, Jaminan, Gaya, Desain, Loyalitas.

09311039 - DIAS RAHAJENG
ANALISIS PENGARUH KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BMT
SAFINAH KLATEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen yang diberikan oleh karyawan BMT Safinah Klaten. Dengan menggunakan analisis
regresi berganda, uji simultan (uji F) dan uji persial (uji t) sebelumnya penulis juga telah melakukan uji
validitas dan uji reliabilitas kepada responden yang menggunakan jasa BMT Safinah Klaten. Jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dengan observasi, wawancara, dan kuesioner. Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan taraf signifikansi 5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan
menggunakan uji f, uji t parsial, uji asumsi klasik, uji determinasi ganda dan uji determinasi parsial. Hasil
Penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan adanya pengaruh positif reliability,
responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial Uji persial
masing – masing variable secara keseluruhan menunjukan pengaruh positif masing – masing variable yaitu
reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang
paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah variabel Assurance.
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan

09311043 - DIMAS PRAMUDITO
ANALISIS PREDIKTOR LOYALITAS KONSUMEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan menganalisis “Analisis Prediktor Loyalitas Konsumen”. Variabel yang diuji adalah
Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen sebagai variabel independent dan Loyalitas Konsumen sebagai
variabel dependent. Sedangkan Kualitas Konsumen menjadi variabel median. Secara garis besar membahas
mengenai pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh kepada kepuasan
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konsumen dan loyalitas konsumen para penumpang bus patas PO EKA. Populasi yang diteliti adalah seluruh
penumpang PO EKA. Sedangkan sample yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam
mengambilan sample, penelitian ini menggunkan convenience sampling, dimana sampelnya adalah para
penumpang Bus Patas PO EKA yang ingin pergi ke kota Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuisoner yang disebarkan langsung kepada para penumpang.
Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dan Uji f dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur
validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini mengunakan kuisoner, maka dipilih
product moment dan alpa croncbach dan selanjutnya menggunakan alat bantu SPSS versi 13.00. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen pada PO EKA. Metode pengolahan data
dan analisis menggunakan analisis regresi berganda dan regresi sederhana, analisis uji klasik dan analisis
determinan.
Kata kunci: Kualitas Produk. Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen.

09311045 - GENADI PRASOJO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
( STUDI KASUS PADA BUS PO PAHALA KENCANA JURUSAN YOGYAKARTA-DENPASAR
ABSTRAK :

Penelitian ini mengangkat judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan
Konsumen Pada PO Pahala Kencana Jurusan Yogyakarta-Denpasar yang berada di Yogyakarta. Secara garis
besar membahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan harga mempunyai pengaruh kepada
kepuasan konsumen para penumpang bus malam PO Pahala Kencana dengan jurusan Yogyakarta-
Denpasar.
Populasi yang diteliti adalah seluruh penumpang PO Pahala Kencana dengan jurusan Yogyakarta-Denpasar.
Sedangkan sample yang digunakan adalah sebanyak 96 responden. Dalam mengambilan sample, penelitian
ini menggunkan convenience sampling, dimana sampelnya adalah para penumpang yang ingin pergi ke kota
Denpasar. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner yang disebarkan langsung kepada para
penumpang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif kualitas pelayanan dan harga terhadap
kepuasan konsumen dan pengaruh positif kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen serta
untuk mengetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel dependent di Bus Pahala
Kencana Jurusan Yogyakarta – Denpasar.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis regresi berganda, analisis uji klasik dan analisis
determinan.
Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dan Uji f dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur
validitas dan reliabilitas alat ukur yang mana dalam penelitian ini mengunakan kuisoner, maka dipilih
product moment dan alpa croncbach dan selanjutnya menggunakan alat bantu SPSS versi 14.00
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan konsumen pada PO Pahala Kencana dengan jurusan Yogyakarta-Denpasar.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Harga, Kepuasan Konsumen.

09311051 - NOVIAN NOER CAHYO
PENGARUH CITRA MEREK, NILAI PERSEPSI, DAN KUALITAS PERSEPSI TERHADAP KAPUASAN
PELANGGAN MISTER BURGER (STUDI PADA MAHASISWA FE UII YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Citra Merek, Kualitas Persepsi, dan Kepercayaan Pelanggan terhadap
Kepuasan Pelanggan Mister Burger pada Mahasiswa FE UII Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan, untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai persepsi terhadap kepuasan pelanggan, dan untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas persepsi terhadap kepuasan pelanggan. Alat analisis dalam
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penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
citra merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mister Burger pada Mahasiswa
FE UII Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas-statistik = 0,000 < Level of Significant = 0,05,
variabel nilai persepsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mister Burger pada
Mahasiswa FE UII Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas-statistik = 0,048 < Level of
Significant = 0,05, variabel kualitas persepsi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan
Mister Burger pada Mahasiswa FE UII Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas-statistik = 0,000
< Level of Significant = 0,05
Kata kunci : Citra Merek, Nilai Persepsi, Kualitas Persepsi, dan Kepuasan Pelanggan

09311055 - M. ZAKI FARKHANI
ANALISIS PENGARUH IKLAN ROKOK DJARUM SUPER “MY GREAT ADVENTURE INDONESIA”
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN. (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UII
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Untuk meningkatkan daya saing, perusahaan harus memperhatikan bagaimana memasarkan produknya
melalui promosi dengan berbagai iklan (advertising), khususnya melalui iklan televisi. Periklanan merupakan
alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk menginformasikan membujuk dan meningkatkan
pembeli. Inti dari periklanan adalah untuk memasukkan sesuatu kedalam pikiran konsumen, mengubah
sifat konsumen dan mendorong konsumen untuk bertindak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
tentang pengaruh Pengaruh Iklan Rokok Djarum Super My Great Adventure Indonesia Terhadap Minat Beli
Konsumen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang
merokok produk Djarum Super, yang berjumlah 96 responden, teknik penarikan sample menggunakan non
probability berupa convenience sampling, yaitu peneliti menyeleksi anggota populasi yang paling mudah
untuk memperoleh datanya, yaitu setiap konsumen yang telah/baru saja melakukan pembelian produk
Djarum Super, yang sekiranya dapat mewakili populasi. Metode pengujian statistik dengan menggunakan
analisi regresi linier berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara bintang iklan terhadap minat beli konsumen pada Produk rokok Djarum Super, terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara slogan iklan terhadap minat beli konsumen pada Produk rokok Djarum Super,
dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ilustrasi iklan terhadap minat beli konsumen pada
produk rokok Djarum Super.
Kata Kunci: iklan, minat beli

09311056 - DODIK PRASOJO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN ( STUDI KASUS PADA PLANET SURF GALERIA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh positif kualitas pelayanan dan kualitas produk
terhadap kepuasan konsumen dan pengaruh, kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan
konsumen serta untuk mengetahui variabel independent yang paling kuat mempengaruhi variabel
dependent di Planet Surf Galeria 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 14.00 sedangkan populasi yang diteliti adalah konsumen Planet Surf Galeria Yogyakarta. Sampel
yang digunakan 96 orang. Objek yang diteliti adalah konsumen Planet Surf Galeria Yogyakarta.
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Metode pengujian statistik dengan menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, 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 pelayanan dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini
merupakan faktor yang paling menentukan besar kecilnya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selain
itu secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen. Dalam hal ini kualitas produk merupakan faktor terbesar mempengaruhi kepuasan
konsumen.
Kata kunci: Service Quality, Product Quality, Customer satisfaction

09311346 - BAYU RIZKI OKTAVIANTO
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA SERVICE QUALITY, CUSTOMER PERCEIVED VALUE DAN
KEPUASAN PELANGGAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PADA PASAR TRADISIONAL
DELANGGU )
ABSTRAK :

Pada saat ini berbelanja dengan nyaman, aman dan praktis telah menjadi kebutuhan bagi sebagian
masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu terlepas dari faktor harga, sebagian masyarakat lebih memilih
alternatif hypermarket, retail modern dan pedagang keliling untuk memenuhi tuntutan mereka. Pasar
tradisional yang didominasi pedagang kecil dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan pendidikan
rendah, secara nyata mulai kehilangan pelanggannya. Rendahnya customer perceived value dan kepuasan
pelanggan pasar tradisional diyakini disebabkan oleh banyak kekurangan yang dimiliki pasar tradisional di
bagian service quality seperti pada faktor tangibles, reliability, responsibility, assurance dan empathy (Dion
et al, 1995). Penelitian ini mengulas lebih dalam mengenai analisis variabel service quality, customer
perceived value dan kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasar
tradisional, untuk dapat bersaing menghadapi fenomena bisnis yang sedang terjadi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuisioner yang
dibegikan kepada responden, dalam kasus ini adalah pelanggan pasar tradisional di kawasan Delanggu.
Sempel yang digunakan sebanyak 96 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan convenience sampling, dimana peneliti mencari responden dari pengunjung pasar tradisional
sesuai dengan spesifikasi penelitian sehingga dapat mewakili populasi dimana sempelnya adalah sebagian
dari pelanggan pasar tradisional Delanggu dengan spesifikasi: wanita dengan rentang usia 25 – 50,
berkunjung minimal sekali, dan memiliki pengetahuan mengenai pasar tradisional Delanggu.
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan paket software statistik SPSS 16.0 dengan analisis
deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara bersama –sama variabel service quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer
perceived value dengan nilai sig-F sebesar 0,000<0,005; secara bersama –sama variabel service quality dan
customer perceived value berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai sig-F
sebesar 0,000<0,005
Pada koefisien diterminasi (R2) menunjukkan besarnya pengaruhh service quality terhadap customer
perceived value dalam keseluruhan model regresi sebesar 0,884 yang berarti bahwa 88,4% customer
perceived value dapat dijelaskan oleh variabel tangibles, assurance, dan reliability. Sedangkan sisanya
sebesar 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Kemudian
koefisien diterminasi (R2) yang menunjukkan besarnya pengaruhh service quality dan customer perceived
value terhadap kepuasan pelanggan dalam keseluruhan model regresi sebesar 0,906 yang berarti bahwa
90,6% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel service quality dan customer perceived value.
Sedangkan sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.
Kata Kunci : Service quality, customer perceived value, kepuasan pelanggan, pasar tradisional.
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09311359 - DAMAR SEMERU
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN PASTA GIGI PEPSODENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP
LOYALITAS MEREK (STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN BANYUROJO KABUPATEN
MAGELANG)
ABSTRAK :

Saat ini persaingan teknologi semakin ketat, begitu juga dengan persaingan produk mengalami peningkatan
yang sangat pesat. Dalam dunia bisnis, kepuasan konsumen merupakan salah satu kunci dalam
keberhasilan suatu usaha.Kepuasan konsumen merupakan merupakan unsur yang penting bagi perusahaan
untuk dapat meningkatkan keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Jika kepuasan
konsumen telah terbentuk, maka loyalitas pelanggan juga akan tercapai. Loyalitas diartikan sebagai
kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Oleh sebab itu penelitian
ini akan mengulas mengenai kepuasan konsumen serta loyalitas konsumen pepsodent yang berjudul “
Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Pasta Gigi Pepodent dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Merek ’’ .
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuisoner yang dibagikan
kepada konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat di kecamatan Banyurojo yang menggunakan pasta gigi
Pepsodent. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Pengamblan sampel menggunakan teknik
random sampling dimana sampelnya adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan Banyurojo.
Pengolahan data menggunakan software SPSS 16.0 dengan analisis deskripif dan pengujian hipotesis
dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk
mempunyai pengaruh positif terhadap loyaitas merek pasta gigi Pepsodent dengan tingkat signifikasi
sebesar 0, 000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Variabel harga mempunyai angka t hitung sebesar 2, 434
mempuyai pengaruh positif terhadap loyalitas merek pasta gigi Pepsodent dengan tingkat signifikasi
sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel kemudahan mempunyai pengaruh positif terhadap
loyalitas merek pasta gigi Pepsodent sebesar 2,296 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,005.
Kata Kunci : Harga, produk, kemudahan untuk mendapatkan, kepuasan konsumen, dan loyaitas konsumen.

10311070 - MUHAMMAD FARIZ RAFSANJANI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN YANG
MENIMBULKAN TERJADINYA WORD OF MOUTH KONSUMEN DI LEGEND CAFE YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan di Lokasi penelitian yang tepatnya berada di Abu Bakar Ali No.24, Kota Baru,
Sleman, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dan apakah kepuasan konsumen memiliki peran
yang signifikan untuk memicu timbulnya word of mouth konsumen di Legend Cafe Yogtakarta, sehingga
diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mampu memberikan evaluasi yang baik agar Legend Cafe
mampu mempertahankan eksistensinya. Populasi yang digunakan dari penelitian ini adalah konsumen yang
pernah berkunjung ke Legend cafe Yogyakarta , Sampel yang digunakan adalah convenience sampling,
jumlah sampel yang akan diteliti adalah 100 orang responden. Metode pengolahan dan analisis
menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh
dimensi-dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen terhadap timbulnya
word of mouth, selanjutnya diolah dengan menggunakan computer dengan bantuan program SPSS. Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan yaitu realibility, responsiveness,
assurance, empaty, dan tangible berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen baik secara
keseluruhan maupun secara parsial, dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap timbulnya
word of mouth dimana semakin puas konsumen maka word of mouth yang timbul semakin besar pula. Dari
hasil analisis tersebut, maka penting bagi pihak Legend Cafe untuk selalu memperhatikan indikator dari
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen untuk meningkatkan word of mouth konsumen yang
berkunjung ke Legend Cafe Yogyakarta.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Word of Mouth
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06311321 - ANGGIT SANJAYA
ANALISIS KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN MEDIATOR
KEPUASAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa technical quality dan functional
quality terhadap kepuasan hubungan konsumen, mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa technical
quality, functional quality dan loyalitas konsumen dan menjelaskan pengaruh kepuasan hubungan terhadap
loyalitas konsumen pada Warna Indonesia Photography di Bantul. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Warna Indonesia Photography di Bantul. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 96
responden yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel
menggunakan metode convenience sampling yaitu merupakan prosedur sampling yang memilih sampel
dari populasi yang paling mudah ditemui di Warna Indonesia Photography. Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menemukan bahwa penilaian konsumen pada variabel functional quality dalam kriteria
yang cukup, variabel technical quality dalam kriteria yang baikvariabel Relationship satisfaction termasuk
dalam kriteria yang puas dan loyalitas konsumen termasuk dalam kriteria loyal. Hasil uji signifikansi
menemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan functional quality, dan technical quality secara
bersama - sama dan parsial terhadap Relationship satisfaction, sedangkan variabel yang paling berpengaruh
dominan terhadap Relationship satisfaction adalah technical quality, Terdapat pengaruh positif dan
signifikan functional quality, technical quality, dan Relationship satisfaction secara bersama-sama dan
parsial terhadap loyalitas, sedangkan variabel technical quality merupakan variabel yang dominan
mempengaruhi loyalitas konsumen dan Pengaruh total variabel independet terhadap dependent yaitu
pengaruh variabel functional quality, dan technical quality yang dimediasi oleh variabel Relationship
satisfaction terhadap loyalitas adalah sebesar 0,764 atau 76,4%.
Kata Kunci : technical quality, technical quality, Relationship satisfaction, kepuasan , loyalitas

07311131 - FAISAL REZA YAFIE
ANALISIS PENGARUH BRAND COMMUNITY TERHADAP LOYALITAS MEREK
ABSTRAK :

Persaingan pasar yang semakin ketat secara tidak langsung menuntut produsen sepeda motor untuk
mempertahankan loyalitas konsumennya. Dengan marak munculnya brand community yang tidak lain
adalah komunitas yang mempergunakan kendaraan satu merek dan model, ATPM berkeyakinan bahwa
komunitas adalah pasar potensial masa depan. Permasalahan yang dihadapi adalah loyalitas konsumen
akan merek sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Dengan
adanya brand community bagaimana ATPM dapat mempertahankan loyalitas merek para anggota
komunitas tersebut. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh brand community terhadap loyalitas
merek.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS Versi 17.0. Metode
pengumpulan data ini menggunakan metode kuesioner untuk anggota komunitas sepeda motor Kawasaki
KLX 150 di Klaten. Metode kuesioner ini digunakan untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa saja
yang melatarbelakangi loyalitas merek anggota komunitas Kawasaki KLX 150 sehingga memutuskan untuk
tetap setia menggunakan Kawasaki KLX 150 tersebut. Kuesioner yang disebar sebanyak 40 kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga variabel brand community yaitu Consciousness of kind, Shared
rituals and tradition, dan Moral responsibility, dan ketiga variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap loyalitas merek.
Kata Kunci: Komunitas Merek, Loyalitas Merek.
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09311059 - M.FELZADANI AFWAN
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KESEDIAAN KONSUMEN
UNTUK MEMBAYAR PRODUK RAMAH LINGKUNGAN (STUDI EMPIRIS PADA KONSUMEN
PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN AQUA DI F E UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Skripsi yang berjudul Pengaruh Sikap dan Perilaku Konsumen Terhadap Kesediaan Konsumen Untuk
Membayar Produk Ramah Lingkungan dan Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Empiris
pada Konsumen Produk Air Minum Dalam Kemasan AQUA di Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia)ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable sikap dan perilaku
konsumen terhadap kesediaan konsumen untuk membayar produk ramah lingkungan dan pengaruh sikap
terhadap perilaku konsumen pada konsumen produk air minum dalam kemasan AQUA di Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.
Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data premier yang bersumber dari kuesioner yan
dibagikan kepada konsumen yang pernah membeli produk air minum dalam kemasan AQUA. Populasi
dalam sampel ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah membeli
produk air minum dalam kemasan AQUA. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode non probability sampling dengan sampel mudah (convenience sample). Peneliti
memilih metode tersebut dikarenakan peneliti memilih beberapa responden yang diyakini layak sebagai
sampel dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu peneliti memilih responden
berdasarkan kebetulan saat menemui responden yang berada di kampus Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia. Sampel yang di gunakan sebanyan 96 responden. Metode pengujian statistik dengan
menggunakan analisi regresi linier berganda dan analisis regresi linier sederhana dengan taraf signifikansi
5%, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t parsial, uji asumsi klasik, Uji
Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Linearitas, uji determinasi ganda dan uji
determinasi parsial.
Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa penilaian konsumen pada variabel sikap memberikan
penilaain sebesar 3,76 yaitu termasuk dalam kriteria baik. Penilaian tertinggi terjadi pada item sangat
peduli terhadap kerusakan lingkungan dengan skor rata-rata sebesar 3,99 (baik) dan penilaian terendah
terjadi pada item senang dan merasa nyaman menggunakan produk ramah lingkungan dengan skor rata-
rata sebesar 3,51 (baik). Perilaku juga termasuk dalam kriteria yang baik dengan penilaian sebesar 3,55.
Penilaian tertinggi terjadi pada item kegiatan daur ulang sangat efektif dalam mengurangi sampah dengan
skor rata-rata sebesar 3,91 (baik) dan penilaian terendah terjadi pada item bersedia membeli produk ramah
lingkungan seperti air minum dalam kemasan AQUA dengan skor rata-rata sebesar 3,43 (baik). Variabel
kesediaan untuk membayar masuk dalam kriteria bersedia adalah sebesar 3,76. Sedangkan penilaian
tertinggi terjadi pada item rela membayar dengan harga lebih untuk produk ramah lingkungan dengan skor
rata-rata sebesar 3,83 (bersedia)dan selanjutnya penilaian terendah pada item memilih membeli produk
ramah lingkungan dengan skor rata–rata sebesar 3,68 (bersedia).
Selain itu terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap dan perilaku secara bersama - sama dan parsial
terhadap kesediaan untuk membayar, sedangkan variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap
kesediaan untuk membayar adalah perilaku.
Keyword : Green marketing, Sikap, Perilaku, Kesediaan Untuk Membayar

09311085 - ANDHI SETYA HERMAWAN
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK TOKO ONLINE TERHADAP
NILAI, KEPUASAN, DAN LOYALITAS KONSUMEN
ABSTRAK :

Saat ini belanja online telah menjadi satu tren yang tak asing lagi di telinga kita. Tak heran, penggemar tren
belanja online pun selalu bertambah pula. Di Indonesia sendiri, belanja online sudah jadi makanan sehari-
hari. Ratusan online shopping telah berdiri dan ribuan transaksi diadakan setiap harinya. Saat ini banyak
sekali layanan yang dibuat dalam media internet. Dengan akses yang mudah, layanan-layanan seperti ini
sering dikunjungi banyak pengguna jasa internet. Pelayanan yang biasa digunakan melalui media internet
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sering disebut sebagai layanan online atau layanan elektronik. Layanan elektronik (online) yang sangat
berkembang pesat dalam dunia era globalisasi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan memudahkan
bagi kita dan juga sangat dirasakan manfaatnya dalam dunia bisnis. Peneliti ingin menegaskan bahwa
mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan elektronik sangat penting bagi penyedia layanan
elektronik sebagai langkah persaingan tinggi dan fitur layanan dengan mudah dapat direplikasi di dunia
online. Jadi memahami kualitas pelayanan elektronik adalah penting untuk perencanaan strategis dan
taktis. Sehingga penulis juga akan menjelaskan pengaruh dimensi kualitas layanan elektronik toko online
terhadap loyalitas konsumen yang dimediatori oleh persepsi nilai dan kepuasan. Data penelitian ini
menggunakan data primer dari kuesioner yang bersifat interval dengan skala Likert. Populasi responden
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 responden. Teknik yang digunakan dalam mencari
sampel pada penelitian ini dengan teknik purposive sampling, khususnya sampel kuota yang memilih
responden atas karakteristik relevan seperti jenis kelamin dan situs toko online yang responden pilih serta
pernah menggunakan internet dan membeli produk melalui jasa toko online. Pengolahan data
menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20.0 dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis dengan
analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini bahwa variabel proses pemenuhan layanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel persepsi nilai; variabel kualitas situs dan persepsi nilai berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen; variabel proses pemenuhan layanan dan variabel
kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel rekomendasi pembelian; dan
variabel proses pemenuhan layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat pembelian
ulang. Pada koefisien determinan berganda (R2) menunjukkan besarnya pengaruh proses pemenuhan
layanan dan kepuasan terhadap rekomendasi pembelian dalam keseluruhan model regresi sebesar 86,1%,
sedangkan sisanya 0,139 adalah pengaruh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk model regresi. Lain
halnya dengan besarnya pengaruh proses pemenuhan layanan terhadap niat pembelian ulang dalam
keseluruhan model regresi sebesar 76,4%, sedangkan sisanya 23,6% adalah pengaruh variabel-variabel
lainnya yang tidak termasuk model regresi.
Kata kunci: dimensi kualitas layanan elektronik, persepsi nilai, kepuasan, loyalitas elektronik, Online,
Indonesia

09311096 - AGYL RINANLDI LINTAR
ANALISIS PERBEDAAN GENDER DAN LIFESYLE TERHADAP OPEN PROCESSING INOVATIVENESS
DAN DAMAIN SPECIFIC INOVATIVENESS (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Dalam perkembangan dunia teknologi khususnya website yang telah semakin berkembang pesat, membuat
banyak pemasar beralih menggunakan teknologi yang saat ini telah maju dengan melakukan promosi dan
jual beli melalui perdagangan online. Hal ini membuat banyaknya bermunculan toko online pada website.
Dengan adanya situasi seperti itu, peneliti ingin melakukan penelitian apakah ada perbedaan gender dan
lifestyle konsumen terhadap inovasi yang ada dalam diri konsumen. Inovasi yang ingin diteliti oleh peneliti
adalah open processing innovativeness dan domain spesific innovativeness. Penelitian ini melibatkan 96
orang sebagai subyek dan sampel menggunakan teknik convenience sampling, yaitu mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sudah pernah melakukan transaksi online yang secara kebetulan
bertemu dengan peneliti di FE UII. Pengolahan data menggunakan prangkat lunak atau software SPSS
dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis dengan uji beda melalui analisis kruskall wallis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaaan gender baik lifestyle terhadap open processing
innovativeness dan domain spesific innovativeness yang dialami para mahasiswa di FE UII. Gender antara
laki-laki dengan perempuan terhadap Open processing innovativeness memiliki perbedaan yang signifikan
sementara hal tersebut tidak terjadi pada perbedaan Gender antara laki-laki dengan perempuan terhadap
Domain Specific Innovativeness. serta adanya perbedaan Lifestyle secara signifikan pada Open processing
innovativeness dan pada Domain Specific Innovativeness.
Kata kunci : Open processing innovativeness, Domain Specific Innovativeness, Lifestyle, Gender.
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09311343 - ARUM TRIDIASTITI
ANALISIS PENGARUH KESESUAIAN HARGA KUALITAS, EFEK SOSIAL, LOYALITAS MEREK,
MASALAH ETIKA TERHADAP MINAT BELI PRODUK TAS BERMEREK MEWAH TIRUAN DI
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Di era yang sudah berkembang ini, kebutuhan manusia semakin meluas. Tidak hanya berhenti pada
kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga memiliki kebutuhan yang lebih
kompleks terutama dalam hal fashion.Perkembangan fashionyang cepat dan meningkatnya kebutuhan
setiap individu menciptakan peluang bagi para produsen. Mereka berlomba-lombauntuk dapat memenuhi
kebutuhan setiap konsumennya. Tas menjadi salah satu produk yang banyak beredar di pasaran karena
dapat dibuat dengan model dan warna yang bermacam-macam.
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pengaruh price-quality inference, social effect, brand
loyaltydan ethical issuesterhadap intention of purchasing counterfeits of luxury product, serta untuk
mencari variabel bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada tas
bermerek mewah tiruan ini.
Penelitian ini menggunakan data pimer yang bersumber dari kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat
pengunjung toko yang menjual tas bermerek mewah tiruan.
Kuisioner ini menggunakan skala likert untuk mengukur setiap variabelnya. Populasi pada penelitian ini
adalah masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta dan sampel yang diambil adalah 96 orang dari
masyarakat yang berkunjung ke toko tas bermerek mewah tiruan menggunakan teknik convienience
sample.
Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak dan parsial
price-quality inference, social effect, brand loyaltydan ethical issuesberpengaruh signifikan terhadap
intention of purchasing counterfeits of luxury product. Ethical issuesadalah variabel yang paling dominan
dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada tas bermerek mewah ini. Pada koefisien determinasi
berganda (R2) menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti mampu mempengaruhi 43.2%
terhadap minat beli konsumen dan sisanya 56,8%
dipengaruhi olehfaktor lain.
Kata Kunci : Price-quality inference, Social effect, Brand loyalty, Ethical issues, Purchase intention of
counterfeist luxury product

09311352 - MUHAIRIMA DITYA
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE BENEFITS TERHADAP OVERALL SATISFACTION DAN
LOYALTY INTENTION BUS EFISIENSI
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh brand image benefits terhadap overall satisfaction dan loyalty
intention pelanggan Bus Efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh brand
image benefits yang memiliki indikator pendukung experiential benefit, symbolic benefit, social benefit,
functional benefit, appearance benefit terhadap overall satisfaction dan loyalty intention pelanggan.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden, teknik pengambilan sampel ditentukan
dengan convenience sampling.
Metode penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi
linier sederhana, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dengan taraf signifikansi 5%, uji asumsi klasik (uji
multikolenieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linieritas), koefisiensi determinan berganda,
serta koefisiensi derteminan parsial dengan menggunakan program spss versi 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel brand image benefits berpengaruh secara signifikan terhadap
overall satisfaction, demikian pula dengan variabel brand image benefits dan overall satisfaction yang
berpengaruh terhadap loyalty intention. Besarnya pengaruh variabel brand image benefits terhadap overall
satisfaction adalah sebesar 54,5% dan sisanya 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan besarnya
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pengaruh variabel brand image benefits dan overall satisfaction terhadap loyalty intention adalah sebesar
49,8% dan sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata Kunci : brand image benefits, overall satisfaction, loyalty intention, experiential benefit, symbolic
benefit, social benefit, functional benefit, appearance benefit.

09311367 - DWI WAHYU MARDATILA
ANALISIS PENGARUH COMPUTER SELF-EFFICACY, PERSONAL INNOVATIVENESS, DAN PERCEIVED
RISK TERHADAP ONLINE PURCHASING INTENTION. (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Dalam perkembangan dunia teknologi khususnya website yang semakin maju, membuat banyak
perdagangan beralih menggunakan teknologi cepat dengan melakukan dan menggunakan perdagangan
melalui website. Hal ini membuat bermunculannya toko online pada website. Dengan hal demikian
konsumen merupakan faktor utama yang melakukan pembelian online terhadap barang-barang yang
diperdagangkan secara online pada website tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi niat pembelian online pada diri konsumen. Niat pembelian online ini dipengaruhi oleh tiga
variabel, yaitu kemampuan diri dalam menggunakan komputer ( computer self-efficacy), inovasi pribadi (
personal innovativeness), dan resiko yang dirasakan ( perceivd risk). Penelitian ini melibatkan 96 orang
sebagai subyek dan sample yang diambil menggunakan teknik convienience sampling. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap niat pembelian online.
Convenience Sampling, dimana akan dipilih sampel dari populasi yang paling mudah ditemui. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sudah
pernah melakukan transaksi online, dimana akan dipilih sampel dari populasi yang paling mudah ditemui
yakni mahasiswa/I yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti.
Pengolahan data menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisa regresi. Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable
diukur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak computer self-efficacy,
personal innovativeness, dan perceived risk berpengaruh signifikan terhadap Online Purchasing Intention
yang dialami para mahasiswa di FE UII, selanjutnya secara parsial computer self-efficacy, personal
innovativeness, dan perceived risk masing-masing mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Online
Purchasing Intention yang dialami para mahasiswa di FE UII. Personal innovativeness mempunyai pengaruh
yang paling dominan terhadap Online Purchasing Intention yang dialami para mahasiswa di FE UII. Pada
koefisien deterrninasi (R2) menunjukkan sebesar 42,9% yang menunjukkan variabel Online Purchasing
Intention dipengaruhi variabel computer self-efficacy, personal innovativeness, dan perceived risk.
Sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.
Kata kunci : Computer self-efficacy, Personal innovativeness, Perceived risk, and Online Purchasing
Intention

09311392 - ENNY INDRAYANTI LESTARI
PENGARUH KARAKTER KONSUMEN TERHADAP KERAGUAN BERBELANJA ONLINE
ABSTRAK :

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sikap terhadap belanja online, kesadaran kualitas yang tinggi,
kesadaran nilai yang tinggi dan bingung oleh banyaknya pilihan terhadap keraguan berbelanja online.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 yang diambil dengan metode non probality sampling. Responden
penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi UII.
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden melalui kuisioner.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap belanja online, kesadaran kualitas yang tinggi,
kesadaran nilai yang tinggi dan bingung oleh banyaknya pilihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
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keraguan berbelanja online, dan variable yang paling dominan terhadap keraguan berbelanja online adalah
variabel kesadaran kualitas yang tinggi.
Key word: Sikap Terhadap Belanja Online, Kesadaran Kualitas yang Tinggi, Kesadaran Nilai yang Tinggi,
Bingung Oleh Banyaknya Pilihan, Keraguan Berbelanja Online.

09311403 - NIA SETIA ASTUTI
PENGARUH ECOLITERACY, PENGARUH INTERPERSONAL DAN ORIENTASI NILAI PADA KESEDIAAN
MEMBELI MELALUI SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK RAMAH LINGKUNGAN (STUDI
EMPIRIS PADA KONSUMEN TUPPERWARE DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ecoliteracy, Pengaruh Interpersonal dan Orientasi Nilai Konsumen Pada
Kesediaan Membeli Melalui Sikap Konsumen Terhadap Produk Ramah Lingkungan”. Usaha manusia untuk
mengurangi dampak dari pencemaraan lingkungan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bidang
ekonomi. Tidak hanya itu, keresahan konsumen juga dipicu oleh berkembangnya bisnis domestik maupun
global dalam upaya pemenuhan butuhan konsumen dengan memproduksi berbagai macam produk dalam
berbagai macam merek. Terlebih ketika melihat data statistik sampah yang terkumpul, terutama pada
negara-negara maju. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pengetahuan lingkungan atau ecoliteracy, pengaruh interpersonal serta orientasi nilai terhadap kesediaan
konsumen dalam membeli produk Tupperware di Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 96 responden, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode non probability sampling dengan sampel mudah (convenience sample) yaitu peneliti memilih
responden berdasarkan kemudahan atau kebetulan saat menemui responden yang menggunakan
Tupperware atau responden yang sedang berada di tempat peneliti mengambil data penelitian. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang menggunakan produk ramah lingkungan, yaitu produk
Tupperware.Metode penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif,
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dengan taraf signifikansi 5%, uji asumsi klasik(uji multikolenieritas,
uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linieritas), koefisiensi determinan berganda, koefisiensi
derteminan serta parsial, analisisis korelasi dengan menggunakan program SPSS for windows versi 16.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel ecoliteracy, orientasi nilai dan sikap
konsumen berpengaruh positif terhadap kesediaan konsumen untuk membeli produk Tupperware.
Besarnya pengaruh ketiga variabel terhadap kesediaan membeli adalah sebesar 22,5%, dan sisanya sebesar
77,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
atau korelasi positif antara variabel ecoliteracy, pengaruh interpersonal dan orientasi nilai dengan variabel
sikap konsumen, dengan tingkat hubungan masing-masing variabel yang sangat lemah. Kata Kunci : Green
marketing, ecoliteracy, pengaruh interpersonal, nilai, kesediaan membeli, green product

09311442 - CITRA SHALIMAR
ANALISIS PENGARUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN ONLINE, KEPUASAN DAN NILAI TERHADAP
LOYALITAS PADA TOKO ONLINE
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh dimensi kualitas layanan online, nilai dan
kepuasan terhadap loyalitas pada toko online dengan menguji user interface, customization, security,
responsiveness, value added-service nilai dan kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa dari regresi linier sederhana menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara user interface,
customization, security, responsiveness, value added-service, nilai, dan kepuasan terhadap loyalitas
konsumen. Untuk regresi linier berganda yang pertama menunjukkan bahwa value added service
merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan hasil untuk regresi
linier berganda kedua menunjukkan bahwa kepuasan konsumen merupakan variabel yang paling dominan
terhadap loyalitas.
Kata Kunci : e-service quality, user interface, customization, security, responsiveness, value added-service,
nilai, kepuasan, loyalitas
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09311484 - ANGGIT LISTYONINGRUM
ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK BREADTALK YANG TIDAK
DIPERPANJANG SERTIFIKAT HALALNYA
ABSTRAK :

BreadTalk adalah produk franchise asal Singapura yang merupakan premium bakery boutique pertama di
Indonesia yang menghadirkan konsep open kitchen yang sangat modern. Pada tahun 2005 produk
BreadTalk telah menerima sertifkat halal dari MUI. Namun setelah dua tahun yaitu tahun 2007, BreadTalk
tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal dan tes kehalalan kembali untuk produknya, sehingga MUI
mencabut label halal pada produknya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) guna mengungkapkan besarnya
pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku yang terbentuk pada produk BreadTalk yang
tidak diperpanjang sertifikat halalnya dapat mempengaruhi minat beli konsumen muslim, serta ada
tidaknya perbedaan sikap, norma subyektif, persepsi kontrol perilaku atau minat beli dari konsumen
muslim yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui bahwa produk BreadTalk pernah memiliki
sertifikat halal dan sekarang tidak memiliki sertifikat halal.
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang memiliki
kriteria beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari konsumen muslim. Pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik judgement sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket atau kuesioner. Proses perhitungan uji
pengaruh dengan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan program AMOS 6. Sedangkan
perhitungan uji beda dengan analisis uji t yang diolah menggunakan program SPSS 17.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif sikap, norma subyektif, dan persepsi
kontrol perilaku yang terbentuk dari produk BreadTalk yang tidak diperpanjang sertifikat halalnya terhadap
minat beli konsumen muslim. Hasil kedua menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap, norma subyektif, dan
minat beli dari konsumen muslim yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui bahwa produk
BreadTalk pernah memiliki sertifikat halal, dan tidak ada perbedaan untuk persepsi kontrol perilaku. Hasil
ketiga membuktikan bahwa ada perbedaan sikap, persepsi kontrol perilaku, dan minat beli dari konsumen
muslim yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui bahwa produk BreadTalk sekarang tidak memiliki
sertifikat halal, dan tidak ada perbedaan pada variabel norma subyektif.
Kata Kunci : sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, minat beli, Theory of Planned Behavior

09311508 - LAILA DEWI ASTUTI
PENGARUH MANFAAT KEYAKINAN, MANFAAT SOSIAL, MANFAAT PERLAKUAN KHUSUS
TERHADAP KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN SERTA LOYALITAS PELANGGAN PT POS INDONESIAV
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul Pengaruh Manfaat Keyakinan, Manfaat Sosial, Manfaat Perlakuan Khusus Terhadap
Kepuasan dan Kepercayaan serta Loyalitas Pelanggan PT Pos IndonesiaYogyakarta. Penelitian ini ditulis
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, serta loyalitas
pelanggan terhadap manfaat keyakinan, manfaat sosial, dan manfaat perlakuan khusus yang diberikan PT
Pos Indonesia Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber
dari kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan PT Pos Indonesia Yogyakarta. Populasinya adalah seluruh
pelanggan PT Pos Indonesia Yogyakarta, sedangan pengambilan sampel dengan metode convenience
sampling yaitu merupakan prosedur sampling yang memilih sempel dari populasi yang paling mudah
ditemui di PT Pos Indonesia Yogyakarta yakni pelanggan yang sedang menggunakan jasa layanan PT Pos
Indonesia Yogyakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Metode pengolahan data dan
analisis menggunakan analisis, regresi berganda, asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas,
heterokedastisitas, normalitas data dan uji linieritas, determinan berganda, dan determinan parsial.
Pengujian hipotisis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden berdasarkan analisis deskriptif memberikan
penilaian pada indikator manfaat keyakinan memperoleh nilai rata-rata 3,77 (manfaat), manfaat sosial
memperoleh 3,30 (cukup manfaat), manfaat perlakuan khusus sebesar 3,13 (cukup manfaat), kepuasan



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

24

pelanggan yaitu 3,76 (puas), kepercayaan pelanggan sebesar 3,61 (percaya), dan loyalitas pelanggan
memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,72 (loyal). Sedangan berdasarkan analisis regresi linier berganda
menunjukkan bahwa uji t dan uji F pada model I yaitu manfaat keyakinan, manfaat sosial, manfaat
perlakuan khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk model II yaitu
manfaat keyakinan, manfaat sosial, manfaat perlakuan khusus, dan kepuasaan pelanggan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepercayaan pelanggan, serta yang terakhir model III diperoleh hasil yaitu
kepuasan dam kepercayaam berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan PT Pos
Indonesia Yogyakarta.
Kata Kunci : Manfaat Keyakinan, Manfaat Sosial, Manfaat Perlakuan Khusus, Kepuasan, Kepercayaan,
Loyalitas Pelanggan

09311514 - LA ISLA DECHA DE ASTONISH
ANTESEDEN LOYALITAS KONSUMEN ONLINE
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul Pengaruh Faktor Penentu dari E-Commerce Customer Satisfaction, Customer Trust, dan
Customer Loyalty di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen, serta loyalitas konsumen terhadap user
interface quality, information quality, perceived security dan perceived privacy yang diberikan oleh
penyedia layanan e-commerce. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa FE UII. Populasinya adalah seluruh mahasiswa
FE UII, sedangkan pengambilan sampel dengan metode convenience sampling yaitu merupakan prosedur
sampling yang memilih sempel dari populasi yang paling mudah ditemui di FE UII yakni mahasiswa yang
sedang berada di kampus FE UII. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Metode pengolahan data
dan analisis menggunakan analisis, regresi berganda, asumsi klasik yang terdiri dari multikolinieritas,
heterokedastisitas, normalitas data dan uji linieritas, determinan berganda, dan determinan parsial.
Pengujian hipotisis menggunakan uji t dan uji F dengan taraf signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa responden berdasarkan analisis deskriptif memberikan penilaian pada indikator user
interface quality memperoleh nilai rata-rata 3,20 (cukup), information quality memperoleh 3,80 (baik),
perceived security sebesar 3,47 (aman), perceived privacy yaitu 3,49 (baik), customer satisfaction sebesar
3,38 (cukup puas), customer trust sebesar 3,54 (percaya) dan customer loyalty memperoleh nilai rata-rata
sebesar 2,83 (cukup loyal). Sedangkan berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa uji t
dan uji F pada model I yaitu user interface quality, information quality dan perceived privacy berpengaruh
positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Untuk model II yaitu user interface quality dan
information quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust, serta yang terakhir model
III diperoleh hasil yaitu customer satisfaction merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif
dan signifikan terhadap customer loyalty pada penyedia layanan e-commerce.
Kata Kunci : User Interface Quality, Information Quality, Perceived Security, Perceived Privacy, Customer
Satisfaction, Customer Trust, Customer Loyalty

10311518 - RIFIATUN AKFINI
PENGARUH EKUITAS MEREK BERBASIS KONSUMEN TERHADAP NIAT PEMBELIAN (STUDI
EMPIRIS PADA MEREK SAMSUNG DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Ekuitas merek bagi perusahaan semakin menjadi hal yang tak terpisahkan sebagai bagian dari strategi
pemasaran untuk mendapatkan sejumlah manfaat, seperti meningkatkan niat pembelian. Penelitian ini
mengukur ekuitas merek dari sisi konsumen yang akan berdampak pada niat pembelian melalui kesadaran
merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Penelitian ini meneliti ekuitas merek Samsung
dengan melibatkan konsumen yang mengenali merek Samsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi konsumen berperan penting menciptakan loyalitas merek dan berpengaruh secara tidak langsung
terhadap ekuitas merek melalui loyalitas merek. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
ekuitas merek mempengaruhi niat pembelian seseorang. Kata Kunci: loyalitas merek, persepsi kualitas,
ekuitas merek, niat pembelian
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08311103 - JEFRY RANEDI SUSANTO
PENGARUH ETIKA KONSUMEN, RESIKO KEUANGAN, NILAI KESADARAN TERHADAP SIKAP
PRODUK BAJAKAN SERTA MINAT BELI DAN TANGGAPAN PASKA PEMBELIAN PRODUK JAM
TANGAN MERK SWISS ARMY (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FE UII YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika konsumen, risiko keuangan, dan nilai
kesadaran, berpengaruh terhadap sikap pada produk bajakan dan dampaknya terhadap tanggapan pasca
pembelian produk bajakan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan 6 variabel antara lain: consumer ethics (etika konsumen), variabel financial risk
(risiko keuangan), variabel value consciousness (nilai kesadaran), variabel attitude toward counterfeit
product (sikap terhadap produk bajakan), purchase intention (minat beli), variabel post-purchase feelings
(tanggapan pasca pembelian). Dari enam variabel dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut: (1)
terdapat pengaruh etika konsumen terhadap sikap pada produk bajakan; (2) terdapat pengaruh risiko
keuangan terhadap sikap pada produk bajakan; (3) terdapat pengaruh nilai kesadaran terhadap sikap pada
produk bajakan; (4) terdapat pengaruh antara sikap terhadap minat beli; (5) terdapat pengaruh sikap pada
produk bajakan terhadap tanggapan paska pembelian. Mengingat model konseptual penelitian ini
mempunyai 3 dependen variabel dan 2 independen variabel, maka metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis jalur atau Path Analisys. Model analisis jalur ini menggunakan analisis
SEM (Structural Equation Modelling) dengan program PLS (Partial Least Square) dimana dalam analisis
tersebut dilakukan uji Inner model, Outer model, Weight relation. Dari hasil penelitian diperoleh informasi
data berupa: masing-masing instrumen dinyatakan valid dan reliabel; dari hasil uji inner model dapat
disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan terbukti.
Kata kunci: etika, risiko, nilai, sikap, minat beli, tanggapan pasca pembelian, produk bajakan.

08311164 - REZA ABI KUSUMA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPUASAN KONSUMEN, DAN KOMPLAIN
TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LION AIR DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan konsumen,
dan komplain terhadap loyalitas konsumen Lion Air di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 4 variabel
antara lain: service quality (kualitas pelayanan), variabel customer satisfaction (kepuasan konsumen),
variabel complaining behavior (komplain), dan variabel customer loyalty (loyalitas konsumen)
Dari 4 variabel dalam penelitian ini dihasilkan hipotesis sebagai berikut (1) kualitas pelayanan (service
quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (customer satisfaction), (2) kepuasan konsumen
(customer satisfaction) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen (customer loyalty), (3) komplain
(complaining behavior) berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (customer satisfaction) dan (4)
complain (complaining behavior) berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen (customer loyalty).
Mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai 1 dependen variabel dan 3 independen variabel,
maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur atau Path Analisys. Model
analisis jalur ini menggunakan analisi SEM (Structural Equation Modelling) dengan program AMOS dimana
dalam analisis tersebut dilakukan uji goodness of fit index.
Dari hasil penelitian diperoleh informasi data berupa: masing-masing instrumen dinyatakan valid dan
reliabel; dari hasil uji goodness of fit index dapat disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis dalam
penelitian ini dinyatakan terbukti.
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, komplain, loyalitas konsumen
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08311199 - ACHMAD FADLY AZ
ANALISIS PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION, CUSTOMER TRUST, DAN CUSTOMER
COMMITMENT TERHADAP CUSTOMER PURCHASE BEHAVIOR DALAM TRANSAKSI DI
LINGKUNGAN DIGITAL (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA)
ABSTRAK :

Salah satu contoh kemajuan teknologi adalah berkembangnya sistem informasi dan komunikasi yang pada
saat ini bisa dirasakan berupa layanan yang menggunakan jaringan internet. Dengan adanya layanan
menggunakan jaringan internet, memudahkan seseorang atau suatu organisasi untuk bisa berinteraksi
tanpa harus bertemu dan bertatap muka. Dan sangat menarik jika kita berbicara hal tersebut menjadi
peluang bagi para pelaku bisnis, dimana jaringan internet di jadikan media untuk berinteraksi dan
bertransaksi dengan para konsumen. Oleh karena itu penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh
customer satisfaction, customer trust, dan customer commitment terhadap customer purchase behavior
dalam transaksi di lingkungan digital (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada konsumen yang dalam hal ini adalah para mahasiswa FE UII. Sampel yang digunakan sebanyak 96
orang responden yang tentunya sudah pernah bertransaksi di lingkungan digital. Pengolahan data
menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisa
regresi berganda. Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable diukur
dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak customer satisfaction, customer
trust, dan customer commitment berpengaruh signifikan terhadap customer purchase behavior dalam
transaksi di lingkungan digital. customer commitment mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap
customer purchase behavior. Dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis dalam penelitian ini
dinyatakan terbukti.
Kata kunci : Customer Satisfaction, Customer Trust, Customer Commitment, Costumer Purchase Behavior
and Digital Environment

08311292 - GAGAS BONANG
PREDIKTOR LOYALITAS PELANGGAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
ABSTRAK :

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prediktor loyalitas pelanggan dalam
transaksi e-commerce dengan prediktor yaitu kualitas penggunaan antarmuka, kualitas informasi, dan
persepsi keamanan berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan dampaknya kepuasan pelanggan terhadap
kepercayaan pelanggan serta pengaruh kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas
dalam transaksi E-Commerce pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan 6 variabel antara lain : User Interface Quality (Kualitas Penggunaan
Antarmuka), Information Quality (Kualitas Informasi), variabel Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan),
Customer Trust (Kepercayaan Pelanggan), Customer Loyalty (Loyalitas Pelanggan), Dari enam variabel
dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut : (1) terdapat pengaruh kualitas penggunaan
antarmuka terhadap kepuasan pelanggan; (2) terdapat pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan
pelanggan; (3) terdapat pengaruh antara persepsi keamanan terhadap kepuasan pelanggan; (4) terdapat
pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan pelanggan; (5) terdapat pengaruh antara
kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan; (6) terdapat pengaruh antara kepercayaan pelanggan
terhadap loyalitas pelanggan. Mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai 3 dependen variabel
dan 3 independen variabel, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur
atau Path Analisys. Model analisis jalur ini menggunakan analisis SEM (structural Equiation Modelling)
dengan program PLS (Portal Least Square) dimana dalam analisis tersebut dilakukan uji Inner model, Outer
model, Weight relation. Dari hasil penelitian diperoleh informasi data berupa: masing-masing instrument
dinyatakan valid dan reliable, dari hasil uji inner model dapat disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis
dalam penelitian ini dinyatakan terbukti. Kata kunci : kualitas penggunaan antarmuka, kualitas informasi,
persepsi keamanan, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, loyalitas pelanggan, e-commerce
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08311307 - REZA RIXKY SAPUTRA
ANTESEDEN TANGGAPAN PASKA PEMBELIAN PRODUK BAJAKAN JEANS LEVI’S
ABSTRAK :

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika konsumen, risiko keuangan, dan nilai
kesadaran berpengaruh terhadap sikap dan dampaknya terhadap minat beli dan tanggapan paska
pembelian produk bajakan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan 6 variabel antara lain : consumer ethic (etika konsumen), financial risk (risiko
keuangan), variabel value consciousness (nilai kesadaran), attitude (sikap), purchase intention (minat beli),
post-purchase feelings (tanggapan paska pembelian) Dari enam variabel dalam penelitian ini dibuat
hipotesis sebagai berikut : (1) terdapat pengaruh etika konsumen terhadap sikap; (2) terdapat pengaruh
risiko keuangan terhadap sikap; (3) terdapat pengaruh antara nilai kesadaran terhadap sikap; (4) terdapat
pengaruh antara sikap terhadap minat beli; (5) tradapat pengaruh antara sikap terhadap tanggapan paska
pembelian. Mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai 3 dependen variabel dan 3 independen
variabel, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur atau Path
Analisys. Model analisis jalur ini menggunakan analisis SEM (structural Equiation Modelling) dengan
program PLS (Portal Least Square) dimana dalam analisis tersebut dilakukan uji Inner model, Outer model,
Weight relation Dari hasil penelitian diperoleh informasi data berupa: masing-masing instrument
dinyatakan valid dan reliable, dari hasil uji inner model dapat disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis
dalam penelitian ini dinyatakan terbukti..
Kata kunci : etika konsumen, risiko keuangan, nilai kesadaran, sikap, minat beli, tanggapan pasca
pembelian, produk bajakan.

09311042 - VIVI KRISTINA DEWI
PENGARUH BRAND PREFERENCE, LUXURY BRAND PERCEPTION DAN COUNTRY OF ORIGIN PADA
MINAT BELI MOBIL HONDA JAZZ
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi merek, merek mewah persepsi, negara asal
dari mobil Honda Jazz minat beli di UII. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas
Ekonomi UII sedangkan sampel diambil dengan metode convenience sampling dari 150 responden. Dengan
menggunakan Structural Equation Model hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada hubungan yang
signifikan antara negara asal (X3) dengan minat beli mobil di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia, Ada hubungan yang signifikan antara negara asal (X3) dengan mobil mewah persepsi merek di
kampus Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, ada hubungan yang signifikan antara persepsi
merek mewah dengan mobil minat beli di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia , Ada
hubungan yang signifikan antara preferensi merek terhadap minat membeli mobil di kampus Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Kata kunci : Brand preference, Luxury Brand Perception, Country of Origin, Minat beli.

09311049 - ANISAWATI NUR YULIYANTI
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG KLATEN
ABSTRAK :

Di dalam kehidupan ekonomi peranan dunia usaha khususnya industri keuangan dan perbankan semakin
menampakkan perubahan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang semakin
ketat dalam dunia perbankan sehingga mendorong para pengembang usaha perbankan untuk
mengembangkan ide dan strategi kreatif dalam menciptakan inovasi baru untuk mencapai kepuasan
nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan
loyalitas nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten. Masalah penelitian ini diajukan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dari lima dimensi (reliability,assurance,
tangible,emphatic,responsiveness) terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah.
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Konsep yang digunakan adalah kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan. Atas dasar ini
diajukan model teoritis dengan 3 hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah
120 orang responden yang merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Yogyakarta.
Hasil analisis SEM memenuhi kriteria goodness of fit index dimana nilai chi-square= 127,131, probability =
0,053 (≥0,05), RMSEA = 0,019 (≤0,08), GFI 0,918 (≥0,90), AGFI = 0,959 (≥0,90), TLI = 0,995 (≥ 0,90), CFI =
0,963(≥0,90).
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan.
Terdapat pengaruh antara kualitas layanan dan loyalitas. Terdapat pengaruh kepuasan dengan loyalitas.
Kata Kunci : kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah

09311112 - KHAERUNISA AMALIA SOFIA
PENGARUH KERENTANAN NORMATIF , NILAI KESADARAN , DAN INTEGRITAS TERHADAP SIKAP
PEMBELIAN PADA PRODUK BAJAKAN SERTA MINAT BELI PRODUK BAJAKAN
ABSTRAK :

Di era yang sudah berkembang ini, kebutuhan manusia semakin meluas. Tidak hanya berhenti pada
kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga memiliki kebutuhan yang lebih
kompleks terutama dalam hal fashion. Perkembangan fashion yang cepat dan meningkatnya kebutuhan
setiap individu menciptakan peluang bagi para produsen. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memenuhi
kebutuhan setiap konsumennya. Sepatu menjadi salah satu produk yang banyak beredar di pasaran karena
dapat dibuat dengan model dan warna yang bermacam-macam, selain itu kegunaanya pun bermacam-
macam.
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kerentanan normatif, nilai kesadaran, dan
integritas, berpengaruh terhdapa sikap pembelian produk bajakan dan minat beli produk bajakan pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 5
variabel antara lain: variabel normative suscepbility (kerentanan normatif), variabel value consciousness
(nilai kesadaran), variabel integrity (integritas), variabel attitude toward buying pirated (sikap terhadap
produk bajakan), variabel intention to buy (minat beli).
Dari lima variabel dalam penelitian ini dibuat hipotesis sebagai berikut:
(1) Terdapat pengaruh kerentanan normatif terhadap sikap pada produk bajakan.
(2) Terdapat pengaruh nilai kesadaran terhadap sikap pada produk bajakan.
(3) Terdapat pengaruh integritas terhadap sikap pada produk bajakan.
(4) Terdapat pengaruh sikap pada minat beli produk bajakan.
Mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai 2 dependen variabel dan 3 independen variable.
Model analisis jalur ini menggunakan analisi SEM (Structural Equation Modelling) dengan program AMOS
dimana dalam analisis tersebut dilakukan uji Inner model, Outer model, Weight relation. Dari hasil
penelitian diperoleh informasi data berupa: masing-masing instrumen dinyatakan valid dan reliabel; dari
hasil uji inner model dapat disimpulkan bahwa masing-masing hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan
terbukti.
Kata kunci: kerentanan normatif, nilai kesadaran, integritas, sikap pembelian produk bajakan, minat beli.

09311261 - MAYORA CINDO
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS
KONSUMEN
ABSTRAK :

Perkembangan era globalisasi membuat minat membaca masyarakatnya mulai meningkat terutama pada
anak anak usia sekolah. Meningkatnya minat baca masyarakat di Indonesia membuat buku menjadi sumber
ilmu pengetahuan yang paling mudah didapatkan. Bisnis yang berfokus pada penjualan buku menjadi hal
yang mudah ditemui, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil sekalipun. Keunggulan perusahaan
dapat dicapai dengan mengetahui kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen. Loyalitas pelanggan
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berdasarkan kepuasan yang murni dan terus-menerus merupakan salah satu aset terbesar yang mungkin
didapat oleh perusahaan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap
kepuasan dan loyalitas konsumen. Sample yang digunakan dengan metode Non Probability Sampling yaitu
dengan Convinience Sampling sebanyak 200 orang terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Data diperoleh
dengan menyebar kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan komputer program AMOS.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling
(SEM).Melalui analisis yang dilakukan, kualitas produk dan kualitas pelayanan ternyata mempengaruhi
kepuasan konsumen yang kemudian kepuasan tersebut berpengaruh pada loyalitas konsumen.
Kata kunci: Kualitas produk, Kualitas pelayanan, Kepuasan konsumen, dan Loyalitas konsumen.

09311308 - FARID FAJAR FAHRUDIN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK BAJAKAN
SEPATU OLAHRAGA BERMEREK DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Di era yang sudah berkembang ini, kebutuhan manusia semakin meluas. Perkembangan jaman membawa
dampak perubahan yang luar biasa kedalam kehidupan manusia. Tidak hanya berhenti pada kebutuhan
primer seperti sandang, pangan dan papan saja, tetapi juga memiliki kebutuhan yang lebih kompleks
terutama dalam hal fashion. Perkembangan fashion yang cepat dan meningkatnya kebutuhan setiap
individu menciptakan peluang bagi para produsen. Mereka berlomba-lomba untuk dapat memenuhi
kebutuhan setiap konsumennya. Sepatu olahraga futsal menjadi salah satu produk yang banyak beredar di
pasaran karena dapat dibuat dengan inovasi model dan warna yang dengan cepatnya menjadi trend.
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pengaruh social factor, personality, brand image dan price
terhadap consumer perseptions, serta untuk mencari variabel bebas yang paling dominan dalam
mempengaruhi persepsi konsumen pada produk bajakan sepatu olahraga bermerek ini.
Penelitian ini menggunakan data pimer yang bersumber dari kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa
yang pernah membeli dan memakai sepatu olahraga futsal bajakan. Kuisioner ini menggunakan skala likert
untuk mengukur setiap variabelnya. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang berkuliah
di Yogyakarta dan sampel yang diambil adalah 171 orang dari berbagai mahasiswa beberapa perguruan
tinggi di Yogyakarta menggunakan teknik convienience sample.
Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak dan parsial
social factor, personality, brand image dan price berpengaruh signifikan terhadap consumer perceptions.
Brand image adalah variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi persepsi konsumen pada produk
bajakan sepatu olahraga futsal. Pada koefisien determinasi berganda (R2) menunjukkan bahwa variabel-
variabel bebas yang diteliti mampu mempengaruhi 32,1% terhadap persepsi konsumen dan sisanya 67,9%
dipengaruhi oleh faktor lain, seperti etika konsumen, promosi, nilai kesadaran, dan lain-lain.
Kata Kunci : Social Factor, Personality, Brand Image, Price, Consumer Perceptions

09311331 - ANINDITA
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT LOYALITAS (LOYALTY INTENTION) KONSUMEN
ONLINE PENJUALAN PAKAIAN WANITA
ABSTRAK :

Dengan semakin pesatnya industri toko online pakaian wanita di Indonesia, sehingga perusahaan harus
dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan memenangi
persaingan. Untuk memperluas pangsa pasar, maka perusahaan harus mampu mengetahui apa yang
dibutuhkan atau diharapkan oleh konsumennya. Munculnya banyak toko online pakaian wanita sekarang
ini, membuat konsumen memperoleh banyak pilihan sebelum memutuskan untuk membeli pakaian.
Banyak faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, iklan relasional, iklan emosional, dan brand
impression terhadap niat loyalitas konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis dskriptif,
yaitu penelitian yang menggambarkan obyek-obyek yang berhubungan untuk pengambilan keputusan yang
bersifat umum. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wanita yang pernah memiliki pengalaman
belanja online, khususnya dalam pembelian pakaian wanita. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang
yang pernah berbelanaja pakaian wanita secara online yang diambil secara purposive sampling.
Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
Hasil analisis regresi berganda yaitu, Y = 0,126 X1 + 0,102 X2 + 0,069 X3 + 0,255 X4. Variabel independen
yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel brand impression (0,255), kemudian
diikuti oleh variabel harga rendah (0,126), lalu variabel iklan relasional (0,102), sedangkan variabel yang
berpengaruh paling rendah yaitu variabel iklan emosional (0,069). Hasil uji t membuktikan bahwa semua
variabel independen (harga rendah, iklan relasional, iklan emosional, dan brand impression) mempunyai
pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Niat Loyalitas terhadap toko online pakaian wanita.
Artinya menurut konsumen, keempat variabel independen tersebut dianggap penting ketika akan membeli
pakaian wanita secara online. Dan koefisien determinasi (adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,130. Hal ini
berarti 13% niat loyalitas dapat dijelaskan oleh variabel harga rendah, iklan relasional, iklan emosional, dan
brand impression, sedangkan sisanya yaitu 87% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.

09311477 - RIZKY APRIAN NOER BARAK
PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN PERSONAL TERHADAP SIKAP DAN MINAT BELI KONSUMEN
ONLINE UNTUK PRODUK KOSMETIK PALSU
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan personal terhadap sikap dan
minat beli konsumen online untuk produk kosmetik palsu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah membeli produk kosmetik
palsu dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan metode
purposive sampling, yaitu tekhnik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria
tertentu, yaitu mahasiswa tingkat akhir yang pernah melakukan pembelian produk kosmetik palsu. Model
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistika Structural
Equation Model (SEM) dengan program AMOS 6.0. Penelitian ini menggunakan program komputer SEM,
yang meliputi faktor sosial, faktor personal, sikap terhadap produk palsu, dan minat beli. Dalam penelitian
ini dapat di simpulkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor sosial terhadap sikap
konsumen pada minat beli produk kosmetik palsu. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor
personal terhadap sikap konsumen pada minat beli produk kosmetik palsu. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara sikap konsumen pada produk palsu terhadap minat beli produk kosmetik palsu.
Kata kunci : faktor sosial, faktor personal, sikap dan minat beli.
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ARIF HARTONO, SE., MHRM.,PH.D.

05311268 - ANDYAN YUDDHAIKAWIRA
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.
AHMADARIS TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan
kinerja karyawan PT. Ahmadaris Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan pada 80 karyawan PT. Ahmadaris
Kota Tegal. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 17. Teknik sampling yang
dipakai adalah metode sensus dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji
validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas denganAlpha Cronbach.
Ujiasumsiklasikdananalisis linier berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil
analisis menunjukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci : Gaya kepemimpinan, Motivasidan Kinerja karyawan.

07311069 - DEDE SARTONO
PENGARUH MOTIVASI, KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN HOTEL INNA GARUDA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini dimaksudkan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan motivasi,
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Inna Garuda Yogyakarta; dan (2)
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, yang jumlah
karyawan secara keseluruhannya 300 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini sebagian dari karyawan
di Hotel Inna Garuda Yogyakarta yaitu sebanyak 75 karyawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner kepada responden penelitian. Penelitian ini
meliputi variabel independen dan dependen, adapun variabel independennya adalah motivasi,
kepemimpinan dan lingkungan kerja, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Untuk
pengujian pengaruh antara variabel motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan digunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil analisis data menyimpulkan bahwa : (1) Motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Inna Garuda Yogyakarta; dan (2)
Motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja karyawan Hotel Inna Garuda Yogyakarta.
Kata kunci : Motivasi, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kinerja.
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08311289 - M. FURQON ARDHY WASPADA
PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERCETAKAN
ASPRINT YOGYAKARTA
ABSTRAK :

This research entitled the influence of interpersonal conflict towards employee performance at ASPRINT
printing Yogyakarta is to examine the relationship between interpersonal conflicts on employee
performance.its main purpose is to analyse the relationship of interpersonal conflict on employee
performance and what kind of confling handling style that being used to control the conflict This research
also used quantitave approach as a prime approach in finding the result.
The data which is used in this research originally came from Primer data and Secondary Data which is
distributed throughout the employees of ASPRINT Yogyakarta. The research used all the population in the
field that count for 83 respondents. To calculate the result, we also used SPSS-17 software in case of
making it easier to read the result and to analyze them. During the calculation we found that all
questionnaires are valid and reliable thus those are eligible to use regression analyses. The result shows
that interpersonal conflict management with manager (0.013<0.05), interpersonal conflict management
with co-workers (0.000<0.05) and interpersonal conflict management within intragroup (0.001<0.05) is
partly significant and positive towards employee performance, while the F test showed that all dependent
variable is simultaneously significant and positive towards employee performance (0.000<0.05) therefore it
could be summarized that all hypothesis in the research are proven.
Keywords : Human Resource Management, Conflict Management, Interpersonal Conflict, Conflict Handling
Styles, Employee Performance

09311119 - SHELLY AYU SUPRAPTO
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASANKERJA PADA SURYA SWALAYAN TEMANGGUNG
ABSTRAK :

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja
yang Dimediasi Kepuasan Kerja memiliki tujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan gaya
kepemimpinan situasional dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kepuasan
kerja serta untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan situasional dan lingkungan kerja terhadap
kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja,Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner. Sampel responden adalah seluruh karyawan tetap yang berjumlah 69 karyawan. Diketahui
besarnya t test untuk variabel gaya kepemimpinan situasional 3,336 dab 6,868 untuk lingkungan kerja yang
mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian gaya kepemimpinan situasional dan
lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Uji F simultan memiliki signifikansi 0,000 lebih kecil
dari 0,05. Sehingga secara bersama-sama gaya kepemimpinan situasional dan lingkungan kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk analisis jalur gaya kepemimpinan situasional dan
lingkungan kerja mempunyai nilai signifikansi 0,000 yang berati kedua variabel tersebut berpengaruh
signifikan terhadap variabel kepuasan kerja.

09311222 - DAFI ARGANTORO
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJAKARYAWAN RSUD TEMANGGUNG
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan RSUD Temanggung”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan RSUD
Temanggung. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Transformasional dan
Kepemimppinan Transaksional dan variabel terikatnya adalah Kinerja. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini berjumlah 100 responden. Adapun metode pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode stratifite random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
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kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda,
koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD Temanggung, hal ini ditunjukkan besarnya nilai
thitung lebih besar dari ttabel (3,076 > 1,985), berarti ada pengaruh yang signifikan positif kepemimpinan
transformasional terhadap kinerja
Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja

09311490 - IKA WURI KISTANTI
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. COCA-
COLA AMATIL INDONESIA DISTRIBUTOR YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Coca-Cola
Indonesia Distributor Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui apakah lingkungan kerja
dan stres kerja secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Coca-
Cola Amatil Indonesia Distibutor Yogyakarta, Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner yang disebarkan menggunakan sampel sensus, dimana anggota populasi seluruhnya digunakan
untuk sampel. Validitas data menggunakan Korelasi Product Moment dan reliabilitas menggunakan rumus
Cronbach Coeffisient Alpha. Alat statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda, sedangkan
pengujian hipotesis menggunakan Uji-t dan Uji-F.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa secara parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan variabel stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 Untuk
Uji-F secara bersama-sama untuk variabel lingkungan kerja dan stres kerja mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja karyawan, nilai signigikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh secara langsung terhadap
variabel dependen baik secara parsial maupun simultan.
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Stres Kerja, Kinerja Karyawan

09311496 - AGUNG USMAN ISMAIL
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT.TELKOM
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara simultan, dan secara parsial pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap motivasi kerja, serta untuk mengetahui gaya kepemimpinan mana yang lebih
dominan berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT.Telkom Yogyakarta. dengan jumlah sampel 46
orang karyawan. Adapun dalam metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah metode
sensus. Untuk menguji ada tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan, maka
digunkan analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t. Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara
simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari gaya kepemimpinan yang terdiri dari kepemimpinan
pengarah, mendukung, partisipatif, dan orientasi prestasi terhadap motivasi kerja karyawan. Secara parsial
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan yang terdiri dari
kepemimpinan pengarah, mendukung, partisipatif, dan orientasi prestasi terhadap motivasi kerja karyawan
yang artinya semakin tinggi gaya kepemimpinan maka motivasi kerja karyawan akan semakin meningkat.
Kepemimpinan mendukung paling dominan mempengaruhi motivasi kerja karyawan PT. TELKOM
Yogyakarta.
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Pengarah, Gaya Kepemimpinan Mendukung, Gaya Kepemimpinan
Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Berorientasi Prestasi, Motivsi Kerja
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09311498 - SYARIFAH MAHDIYAH
TRANSFER NILAI(VALUES TRANSFER) DI PERUSAHAAN KELUARGA (STUDI KASUS PADA PT. TIGA
SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI SURAKARTA)
ABSTRAK :

Banyak sekali bisnis keluarga yang gagal justru karena konflik yang terjadi, baik internal maupun eksternal.
Penyebab utama bia sanya karena perusahaan tidak melaksanakan nilai-nilai yang telah ditanamka n
dengan baik. Jika nilai ini dija lankan dengan baik dan penuh komitmen, maka konflik yang terjadi dapat
teratasi. Kemudian masalah berikutnya adalah regenera si perusahaa n, berkaitan dengan transfer nilai ya
ng menjadi pondasi perusahaan. Untuk perusahaan keluarga, transfer akan dilakukan oleh pendiri pada
anaknya.Adapun tujuan utama dari penelitian ini ada la h untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang
dibangun oleh pendiri Tiga Serangkai, bagaimana proses transfer nilai itu berlangsung, serta aktualisasi dari
generasi berikutnya terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif.Pengumpulan data mela lui metode wawancara, observasi langsung, dan
dokumentasi dari perusahaan.
Hasil penelitian diantaranya, nilai-nilai inti (core values) di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri yang paling
domina n yaitu spiritualitas, kekeluargaan, kerja keras, disiplin, nrimo, dan profesional. Proses transfer nilai
dari generasi perta ma ke generasi kedua dilakukan dengan cara yang natural, tidak disengaja, tidak
terstruktur, karena sejak awal pendiri mema ng tidak pernah memaksa kan anak-anaknya untuk terjun
dalam Tiga Serangkai. Aktualisasi dari generasi berikutnya diwujudkan dalam berbagai inovasi bisnis,
diantaranya membawa perusahaan menjadi semakin berkembang, merambah aspek lain dalam bisnis,
tanpa mengubah tata nan nilai da sar ya ng dibangun di awal berdirinya perusahaan.
Kata kunci : Bisnis Keluarga, Nilai Perusahaan, Transfer Nilai, Regenerasi, AktualisasiGenerasi Kedua

10311429 - NAFTA CAUSTINE FATAHILA
MANANAGEMENT VALUES WAROENG STEAK AND SHAKE : EKSLOPRASI, IMPLEMENTASI DAN
AKTUALISASI (STUDI KASUS KUALITATIF PUSAT STEAK AND SHAKE YOGYAKARTA )
ABSTRAK :

“Values” is one of important elements in forming organization culture. “Values” become the strength of an
organization for the better change. It is closely related to the view of life meaning and manifested into all of
life aspects in each levels. This study is conducted to determine “what kind of value” consisted in a concept
of a company, named “spiritual company concept”, in Yogyakarta. The company analized in this study is
“Waroeng Steak and Shake”. Its Headquarters is located in the Ganesha no. 16 Timoho . Through this
building, the manager manages the whole “Waroeng” branch offices.
The test credibility Data in qualitative research study is conducted with the triangulation of time to
determine the validity of the data. From the results of the study, it can be concluded that the emergence of
“values” starts from the basic assumption, which is developed, and shaping the culture of organization. In
this study it is found four pillars as the values used by “Waroeng”: Kesyukuran (the gratitude), Sedekah (the
alms) and Zakat (the zakah), Al - Qur'an and Duha (Dhuha prayer). The found pillars give huge influence to
the development and the growth of the “Waroeng” specifically we can find values in the company’s
artifacts.
Keyword : Values, Organizational Culture, basic assumption, the gratitude, the alms, the zakah, Al - Qur'an,
Dhuha prayer
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10311583 - AGUNG HASBUL WATHAN
STRES KERJA : PENYEBAB, DAMPAK DAN CARA MENGATASINYA (STUDI KASUS DI TK BUDI
MULIA DUA SETURAN, SLEMAN, YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Stres kerja merupakan kendala besar yang selalu datang dan menggagu kegiatan para pekerja dalam
melaksanakan tugas mereka, terutama stres pada saat bekerja serta kenyataan bahwa hal ini dapat
menyebabkan pekerja atau anggota dalam organisasi baik itu perusahaan maupun institusi menderita
secara fisik dan psikologis. Stres merupakan hal yang melekat pada kehidupan. Siapa dan di mana saja,
dalam kadar berat ringan yang berbeda dan dalam jangka waktu yang tidak sama, pernah atau akan
mengalaminya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mewawancara semua
sampelnya, dalam penelitian ini memiliki tujuh orang sampel yang terdiri enam orang guru yang salah
seorang dari guru tersebut adalah kepala sekolah dari TK Budi Mulia Dua Seturan dan satu orang pengurus
yayasan.Dalam penyebab stres yang ditemukan dalam TK Budi Mulia Seturan bahwa adanya faktor
pekerjaan ganda yang sangat mempengaruhi stres kerja, sedangkan dampak yang paling terlihat dari stres
kerja yang ada adalah banyaknya penyakit yang akan berdampak pada fisik para pekerja, dalam cara
mengatasi stres liburanlah yang paling tepat dalam mengatasi stres kerja di TK Budi Mulia Dua Seturan,
Fokus dari penelitian ini adalah penyebab, dampak dan cara mengatasi stres kerja.
Kata kunci : stres kerja, penyebab, dampak, cara mengatasinya

ASMA'I ISHAK, DRS, M.BUS., PH.D

07311342 - FATKHUROHMAN
ANALISIS ASOSIASI MEREK SEPATU BADMINTON FLYPOWER (STUDI KASUS PADA PEMAIN
BADMINTON DI KABUPATEN SLEMAN).
ABSTRAK :

Memiliki merek yang kuat adalah impian bagi tiap perusahaan untuk bersaing dan asosiasi merek
merupakan dasar untuk pembentukan citra merek dan ekuitas merek. Bagi pemasar, asosiasi merek
berguna dalam banyak hal, sebagai contoh adalah perluasan mereka ataupun penetapan harga premium
pada produknya. Sedangkan bagi konsumen, merek dijadikan sebagai identifikasi suatu produk dan
dijadikan dasar pemilihan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan
menggunakan 96 responden pemain badmintondi KabupatenSleman, penelitian ini mencoba meneliti
bagaimana asosiasi merek sepatu badminton Flypower dan apakah ada perbedaan asosiasi merek
berdasarkan karakteristik konsumen. Pengidentifikasian asosiasi merek dari sepatu badminton dilakukan
melalui metode Qochran Q test. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 (lima) asosiasi merek yang dapat
digunakan untuk meningkatkan citra merek dan ekuitas merek Flypower. Selanjutnya menguji kelima
asosiasi merek sepatu badminton Flypower tersebut berdasarkan karakteristik konsumen melalui metode
Kruskal-Wallis. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok dengan pengeluaran perbulan sebesar Rp
350.000,00 s.d.Rp 700.000,00 cenderung menganggap bahwa sepatu badminton Flypower mudah didapat
di toko olahraga.
Kata kunci: ekuitas merek, citra merek, asosiasi merek

09311063 - INNAYA RAHYEN NAYUMA B
PENGARUH ONLINE BANKING TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN ONLINE BANKING: SEBUAH
STUDI EMPIRIS DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antara sikap terhadap minat
menggunakan, pengaruh manfaat yang dirasakan terhadap minat menggunakan, pengaruh manfaat yang
dirasakan terhadap sikap, pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan sikap, kemudahan
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penggunaan yang dirasakan terhadap manfaat yang dirasakan, pengaruh, keamanan web yang dirasakan
terhadap minat menggunakan dan pengaruh keamanan web yang dirasakan terhadap sikap. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Yogyakarta yang pernah menggunakan online
banking, tanpa membatasi pengguna online banking dari nasabah bank manapun. Sedangkan sampel
penelitian ini adalah 200 nasabah bank di Yogyakarta yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang
diteliti. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Structural Equation Model
dengan program Lisrel 8.8. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara
sikap (ATT) terhadap minat menggunakan online banking (INT), tidak terdapat pengaruh signifikan antara
manfaat yang dirasakan (PU) terhadap minat menggunakan online banking (INT), terdapat pengaruh
signifikan antara manfaat yang dirasakan (PU) terhadap sikap (ATT), terdapat pengaruh signifikan antara
kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEOU) terhadap sikap (ATT), tidak terdapat pengaruh signifikan
antara keamanan web yang dirasakan (PWS) terhadap minat menggunakan online banking (INT), dan tidak
terdapat pengaruh signifikan antara keamanan web yang dirasakan (PWS) terhadap ikap (ATT).
Kata Kunci : persepsi kemudahan, persepsi manfaat, keamanan web, sikap, minat menggunakan

09311135 - RIZKA TRIANENDRA SWASTIKARINI
ANALISIS PERAN SIKAP RESIKO (RISK ATTITUDE) DALAM BERBELANJA ONLINE TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN (CUSTOMER SATISFACTION) DAN NIAT PEMBELIAN ULANG
(REPURCHASE INTENTION)
ABSTRAK :

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, menjadikan internet sebagai alat komunikasi yang paling
mudah dan cepat. Dalam perkembangannya internet selain untuk berkomunikasi namun juga bisa menjadi
sarana kegiatan jual-beli. Banyak situs-situs yang bermunculan yang menyediakan sarana untuk
berlangsungnya transaksi jual-beli, dan banyak pula orang-orang yang memanfaatkannya. Kini kebanyakan
orang mulai memilih alternatif baru untuk berbelanja, yaitu melalui online. Sikap Resiko adalah karakteristik
kepribadian yang stabil yang melekat dalam individu, dan dapat menjadi penyebab perbedaan dalam
pengambilan keputusan untuk berbelanja online. Penelitian ini ingin mengetahui bahwa apakah ada peran
sikap resiko terhadap kepuasan yang dirasaka konsumen dan juga apakah sikap resiko dapat
membangkitkan niat pembelian ulang. Penelitian ini memilih 200 responden yang sudah pernah melakukan
belanja online denan teknik Convenience Sampling. Responden diambil dari masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian menggunakan analisis structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan
LISREL 8.8. Hasil dari penelitian ini ditemukan pengaruh signifikan pada kepuasan berbasis evaluasi
terhadap niat pembelian ulang, tidak ada pengaruh kepuasan berbasis emosi dengan niat pembelian ulang,
tidak ada pengaruh sikap resiko terhadap niat pembelian ulang, ada pengaruh signifikan sikap resiko
dengan kepuasan berbasis evaluasi, dan ada pengaruh signifikan sikap resiko terhadap kepuasan berbasis
emosi
Kata kunci : sikap resiko (risk attitude), kepuasan (customer satisfaction), niat pembelian ulang (repurchase
intention)

09311171 - SEPTIAN WISNU SAPUTRA
ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI ELEKTRONIK WORD-OF-MOUTH (E-WOM): SEBUAH STUDI
ADOPSI PENDAPAT ONLINE PADA KOMUNITAS KONSUMEN ONLINE DI INDONESIA
ABSTRAK :

Munculnya internet telah memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan satu sama lain dengan
cepat dan nyaman serta telah membentuk fenomena yang dikenal sebagai electronic word-of-mouth
(EWOM). Komunikasi elektronic word-of-mouth (EWOM) merupakan pernyataan positif atau negatif yang
dilakukan oleh seorang pengguna potensial dan konsumen melalui media internet. Electronic word-of-
mouth (EWOM) dapat mengambil tempat melalui banyak saluran online yang berbeda, seperti e-mail,
forum diskusi, homepage, blog, review situs produk, komunitas konsumen online dan situs jejaring sosial.
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Penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana electronic word-of-mouth (EWOM) di komunitas
konsumen online dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan menemukan faktor yang mendorong
terjadinya adopsi informasi. Penelitian sebelumnya telah menginvestigasi beberapa variabel yang
digunakan untuk mengukur kualitas informasi dan kredibilitas sumber yang secara bersama-sama
mempengaruhi tingkat kegunaan dari suatu informasi dalam komunitas konsumen online, maka penelitian
ini mengimplementasikan variabel-variabel tersebut ke dalam situs komunitas konsumen online pada situs
kaskus.co.id di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah mempunyai
pengalaman dalam mengunjungi situs kaskus.co.id atau pengguna aktif. Data primer dalam penelitian ini
diambil dari sebuah survei yang mengikutsertakan 200 responden dari Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia. Semua data primer dianalisis dengan menggunakan analisis structural equation modeling (SEM),
mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai dua dependen variabel dan enam independent
variable. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan aplikasi LISREL 8.80, karena
dapat mengidentifikasikan dimensi-dimensi dari sebuah konstrak dan pada saat yang sama mampu
mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah di identifikasikan dimensi- dimensinya.
Dari hasil penelitian ini, terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada adopsi informasi terhadap
kegunaan informasi. Akan tetapi dalam penelitian ini ditemukan tidak ada pengaruh yang signifikan pada
kualitas informasi dan kredibilitas sumber terhadap kegunaan informasi. Hanya dimensi kelengkapan dari
kualitas informasi yang ditemukan sedikit berpengaruh positif terhadap kegunaan informasi. Penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa kegunaan informasi akan lebih tinggi jika dimensi dari kualitaas informasi dan
kredibilitas sumber secara positif dapat berpengaruh terhadap kegunaan informasi. Konsumen dalam
komunitas online akan lebih cepat mengadopsi informasi yang menurut mereka berguna, oleh karena itu
faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kegunaan informasi sebaiknya ditingkatkan.
Kata kunci: Internet, Perilaku konsumen, electronic word-of-mouth.

09311199 - REZA ALWAN AFFANDI
ANALISIS PENGARUH PERIKLANAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN(CSR) TERHADAP
REPUTASI PERUSAHAAN DAN EKUITAS MEREK DARI WAROENG GROUP DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Kehadiran CSR memberikan dimensi baru di dalam perusahaan, di mana kini perusahaan tidak lagi hanya
berurusan dengan bisnis yang dilakukannya, tetapi juga memberikan kontribusi kepada stakeholder dan
linkungan sekitar proses bisnisnya berjalan. Kontribusi CSR sendiri tidak hanya akan dirasakan oleh pihak
yang menerima, tetapi tentu juga pihak yang memberi yaitu perusahaan itu sendiri. Efek tersebut dapat
berupa feedback positif dari para stakeholder, beberapa diantaranya adalah kepuasan dan peningkatan
reputasi perusahaan. Dalam proses bisnis sendiri, efek tersebut juga dimungkingkan diberikan kepada
merek yang dimiliki perusahaan berupa peningkatan ekuitas merek. Inisiatif dan publikasi CSR juga
memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen ketika memutuskan untuk memilih dan membeli barang
dari sebuah perusahaan yang memiliki peranan aktif dalam kegiatan CSR. Kepuasan tersebut juga turut
mempengaruhi dan memberikan kontribusi, di samping kontribusi langsung dari CSR, bagi peningkatan
reputasi perusahaan dan ekuitas merek.
Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan dan ekuitas merek
dalam platform opini konsumen restoran. Model penelitian diuji berdasarkan pada opini dan pengetahuan
konsumen restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Hsu (2012).
Penelitian Hsu (2012) menggunakan menggunakan skala pengukuran yang telah dikembangkan dan
divalidasi oleh penelitian sebelumnya serta metode bootstrap untuk memperkirakan signifikansi dua sisi
bagi efek total terstandar atau tidak terstandar, total efek tidak langsung,dan efek langsung.
Dalam penelitian ini, yang menjadi responden penelitian adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman
dan Kota Yogyakarta yang pernah mengunjungi restoran dan mengetahui kegiatan CSR dari Waroeng
Group. Populasi ini dipilih karena adanya keragaman, sangat dinamis, cepat tanggap, serta peka terhadap
perubahan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 orang. Selama waktu survei, kuesioner
didistribusikan untuk 200 responden. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang digunakan untuk
mendistribusikan kuesioner tersebut, yang pertama dengan membagikan kuesioner secara online dan yang
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kedua menggunakan hard copy. Dari data mentah ini kemudian dipilih dan disaring untuk memperoleh data
yang berkualitas.
Dari hasil penelitian ini, terungkap adanya pengaruh positif dari corporate social responsibility (CSR) dan
customer satisfaction (SAT) terhadap corporate reputation (RP) dan brand equity (BE), meskipun pada
pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap brand equity (BE) terlihat tidak signifikan. Temuan
pada penelitian ini dapat membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana respon konsumen terhadap
publikasi dan inisiatif CSR sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi kepuasan konsumen, pandangan
konsumen terhadap perusahaan tersebut, dan ekuitas mereknya.
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, Corporate Reputation, Brand Equity,
Advertising Effects.

09311205 - RIZA ANGGARA
ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP ETIKA ONLINE DAN DAMPAKNYA PADA KEPUASAN
DAN LOYALITAS : KAJIAN KASUS PADA SITUS WEB JUAL-BELI TOKOBAGUS
ABSTRAK :

Over time, the a transaction of goods not only occur in the case in the store, a supermarket, minimarket,
traditional markets and other things that make a transaction of goods was in a meeting between the sellers
with buyers. However this case walked with existence the sale as well as purchasing transaction through a
web site which did not cause direct meeting between the sellers and buyers. This is caused by the facility
provided through several websites selling or purchasing, which from some of those sites to provide
convenience to consumers and the general public to do the a transaction without having met come face to
face or is directly. This research aim to investigate the effect of consumer perceptions regarding the ethics
of inside online shop against customer satisfaction and loyalty on the website. Previous research has found
non-deception, reliability and security that makes a significant predictor of satisfaction on the website, this
study implements these variables into the online the buying and selling site on tokobagus.com in Indonesia.
Respondents in this study are those who already have experience in the sale or purchase on site the buying
and selling tokobagus.com. The primary data in this research was taken from a survey involving 200
respondents from the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. All primary data were analyzed using
structural equation modeling analysis (SEM), considering the conceptually model of this research has two
dependent variables and the four independent variables. The data analysis tools used in this research is the
application of LISREL 8.80, because it can identify the dimensions of a construct, and at the same time is
able to measure the degree of influence or relationship among the factors that have been identified in
many dimensions. From these results, it is evident that there are three significant influence, first in
compliance with satisfaction on the website, to the satisfaction of both the truth on the website, third in
secrecy to loyalty on the website. However, in this study found no significant effect on both other
influences. User accounts in the buying and selling sites Tokobagus be more satisfied and loyal when using
these sites in terms of safety, reliability, and therefore the factors that may affect satisfaction and loyalty
on the web site should be improved.
Keywords : Individual perception, Consumers, Customer satisfaction, Internet shopping.

09311246 - LU'LU'ATUL MUSTAGHFIROH
MOTIVASI POSITIF(APPROACH) DAN MOTIVASI NEGATIF(AVOIDANCE) STUDI MENGENAI
PERILAKU KONSUMEN HEDONIS
ABSTRAK :

Masyarakat yang begitu homogen memunculkan kaum-kaum yang berkelompok sesuai dengan citra diri
masing-masing yang dapat digolongkan pada masyarakat menengah keatas, menengah, dan menengah ke
bawah dari segi ekonomi. Semakin tinggi golongan ekonomi atau pendapatan mereka maka kebutuhan dan
gaya hidup mereka akan semakin meningkat. Masyarakat dengan golongan ekonomi atas cenderung
memiliki pola atau gaya hidup yang hedonis, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin beragam
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kebutuhan mereka. Dengan penghasilan dan pergaulan yang dimiliki, mereka cenderung membentuk
kelompok baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam menghabiskan waktu sehari-hari.
Penelitian ini mencoba menunjukkan sejauh mana pengaruh motivasi positif (approach motivation) dan
motivasi negatif (avoidance motivation) yang mendasari perilaku konsumen dalam berbelanja. Konsumsi
hedonis memberikan kesempatan untuk mendekati dan memperoleh kesenangan dan kegembiraan tapi
juga untuk menghindari masalah dan stress dalam kehidupan sehari-hari.
Responden pada penelitian ini merupakan orang-orang yang berstatus mahasiswa strata satu, yang di ambil
di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, dan pernah melakukan kegiatan belanja di pusat-pusat
perbelanjaan, supermarket, butik, dan tempat-tempat yang dianggap menyenangkan untuk berbelanja oleh
responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kali ini menggunakan Jugdment Sampling. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 189 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
metode angket atau kuesioner Semua data primer dianalisis dengan menggunakan analisis structural
equation modeling (SEM), mengingat model konseptual penelitian ini mempunyai dua dependen variabel
dan dua independent variable. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan aplikasi
LISREL 8.80, karena dapat mengidentifikasikan dimensi-dimensi dari sebuah konstruk dan pada saat yang
sama mampu mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah di identifikasikan dimensi-
dimensinya
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada motivasi negatif (avoidance
motivation) terhadap motivasi hedonis saat berbelanja. Pengaruh yang signifikan juga terjadi pada motivasi
positif (approach motivation) dan motivasi hedonis saat berbelanja terhadap evaluasi pelanggan.
Sementara motivasi positif (approach motivation) terhadap motivasi hedonis saat berbelanja tidak memiliki
pengaruh yang signifikan. Hal itu juga terjadi pada motivasi negatif (avoidance motivation) yang tidak
terdapat pengaruh signifikan terhadap evaluasi pelanggan

BACHRUDDIN,.DR.,M.SI

07311094 - ALIFVIA NUREGHA
ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA
PERUSAHAAN ( STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas terhadap kebijakan deviden.
Dengan kata lain bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas terhadap level pada perusahaan dengan
tingkat kebijakan deviden yang berbeda, yaitu tinggi dan rendah. Profitabilitas merupakan tingkat
keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Likuiditas
merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus segera dibayar.
Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS dimana pengujian hipotesis menggunakan Analisis
Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan data Indonesian
Capital Market Directory (ICMD). Dengan teknik pengumpulan data sekunder, sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2008-2010 dan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, metode tersebut
hanya objek yang memenuhi kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel, yaitu: Perusahaan yang
membayar deviden secara berturut-turut pada tahun 2008-2010 sehingga memperoleh 18 Perusahaan dari
420 perusahaan di BEI. Hasil yang diperoleh Uji F secara keseluruhan variabel Profitabilitas dan Likuiditas
memiliki pengaruh signifikan. Dalam Uji t juga menunjukkan Profitabilitas dan Likuiditas mempunyai
pengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden perusahaan. Dalam Uji Asumsi Klasik menghasilkan bahwa
dalam Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokolerasi tidak terjadi dalam model
penelitian ini.
Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas dan Kebijakan Deviden.
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BUDI ASTUTI, DRA., M.SI

06311131 - AVESINA DHARMA
PENGARUH PERSEPSI NILAI, PERSEPSI RESIKO, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT BELI
PRODUK RAMAH LINGKUNGAN
ABSTRAK :

Penelitian ini memperluas penelitian minat beli, persepsi nilai, persepsi resiko, dan kepercayaan ke dalam
bidang pemasaran ramah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
persepsi nilai, persepsi resiko, dan kepercayaan terhadap minat beli produk ramah lingkuingan. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua konsumen produk elektronik yang mempunyai rencana
membeli lemari es atau penyejuk udara ramah lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel diambil
menggunakan teknik judgement sampling dengan membagikan 126 kuesioner kepada responden yang
dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis
menggunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nilai akan
berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan minat beli produk ramah lingkuingan, sementara persepsi
resiko akan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan dan minat beli produk ramah lingkungan. Oleh
karena itu, menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan persepsi nilai dan mengurangi persepsi
resiko membantu untuk meningkatkan kepercayaan dan minat beli produk ramah lingkungan.
Kata Kunci: minat beli, produk ramah lingkungan

08311018 - EKO NURDIN KURNIANTO
ANALISIS PENGARUH KOMPONEN PEMBENTUK EKUITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI (STUDI
KASUS PADA KONSUMEN YOGYA CHICKEN DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Di era globalisasi saat ini, kekuatan persaingan adalah persaingan antar merek. Untuk itu ekuitas merek
suatu perusahaan harus semakin kuat. Dengan semakin kuatnya ekuitas merek suatu produk, maka
semakin kuat pula daya tarik produk tersebut dimata konsumen sehingga konsumen mau mengonsumsi
produk tersebut yang selanjutnya membawa konsumen untuk melakukan pernbelian secara berulang-
ulang.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari brand awareness,
perceivd quality, brand association dan brand loyalty terhadap purchase intention Yogya Chicken di
Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ekuitas merek terhadap purchase
intention (minat beli) konsumen Yogya Chicken di Yogyakarta, serta untuk mencari elemen ekuitas merek
mana yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen Yogya Chicken.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada konsumen Yogya Chicken. Populasinya adalah seluruh konsumen Yogya Chicken yang telah lebih
dari dua kali mengkonsumsi produk Yogya Chicken. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
purposive sampling dimana sampelnya adalah setiap pelanggan yang telah melakukan pembelian berulang
di Yogya Chicken. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang responden. Metode analisis data dengan
pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable diukur dengan skala Likert.
Pengolahan data menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisa regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak brand
awareness, perceivd quality, brand association dan brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap purchase
intention konsumen Yogya Chicken, selanjutnya secara parsial brand awareness, perceivd quality, brand
association maupun brand loyalty masing-masing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
purchase intention konsumen Yogya Chicken. Brand Association mempunyai pengaruh yang paling dominan
terhadap purchase intention konsumen Yogya Chicken di Yogyakarta. Pada koefisien deterrninasi (R2)
menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti rnampu menjelaskan 42,4% terhadap minat beli
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konsumen, sementara sisanya sebesar 57,6% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lainnya diluar
penelitian ini.
Kata kunci : Ekuitas Merek, Brand awareness, Perceivd quality, Brand Association, Bbrand Loyalty, Purchase
Intention.

08311257 - EKA ARYA YUDHA HARIYANTO
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN DALAM
STUDI KASUS PADA WAROENG STEAK & SHAKE CABANG SETURAN
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Dalam Studi
Kasus Pada Waroeng Steak & Shake Cabang Seturan.
Waroeng Steak & Shake Cabang Seturan ini merupakan salah satu restoran makanan cepat saji yang sudah
berkembang pesat serta memiliki cabang yang sudah tersebar di mana-mana. Dengan menggunakan sistem
pelayanan yang cepat dan tepat dalam melayani pelanggan untuk memberikan nilai yang maksimal
sehinggan pelanggan akan memberikan nilai yang maksimal sehingga pelanggan akan merasakan kepuasan
dibandingkan di tempat lainnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri
dari Kehandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (empathy), dan
Bukti Fisik (tangibles) terhadap Kepuasan dan Loyalitas pelangggan Waroeng Steak & Shake Cabang
Seturan. Dalam penelitian ini peneliti melihat variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat
yaitu kepuasan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis desriptif dan metode
analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan uji signifikansi simultan (Uji-F), Uji Signifikansi Parsial
(Uji-t), dan koefisien determinasi (R2). Selain itu, peneliti juga melakukan uji validitas dan reliabilitas
instrument dengan bantuan program SPSS sebelum penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan 96
responden sebagai sampel dari beberapa konsumen yang pernah datang ke Waroeng Steak & Shake
Cabang Seturan.
Hasil dari penelitian ini dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan variabel Kualitas pelayanan
yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara bersama-sama dan
parsial terhadap Kepuasan konsumen. Pada variabel Kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy secara bersama-sama dan parsial terhadap Loyalitas konsumen.
Sedangkan variabel yang dominan mempengaruhi loyalitas konsumen adalah variabel assurance. Hal ini
berarti assurance merupakan pertimbangan utama bagi konsumen dalam memilih produk Waroeng Steak n
Shake sehingga dapat meningkatkan loyalitas. Pengaruh total variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas
melalui kepuasan, pada variabel tangible memiliki pengaruh total sebesar 0,565, reliability sebesar 0,310,
responsiveness sebesar 0,576, assurance sebesar 0,490, dan empathy sebesar 0,434.

08311298 - MUHAMAD DAVID WAHYU
PENGARUH KEGIATAN PEMASARAN USAHA KELUARGA TERHADAP MINAT MEMBELI
KONSUMEN PADA PRODUK BRILIANT BATIK YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang
atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaanny. Hal tersebut disebabkan
karena pemasaran merupakan salah satu kegioatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan
dengan konsumen. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan apakah
customer services activities, product creation activities, promotion communication activities, distribution
and delivery activities, pricing and exchange serta aktifitas pemasaran mempengaruhi minat beli konsumen.
Obyek penelitian ini adalh konsumen Brilian Batik Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 103
responden dengan jumlah populasi yang tidak diketahui. Untuk menjawab perumusan, tujuan dan hipotesis
penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji beda (Independent T-
test). Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
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bahwa Customer Service Activity, Product Creation Activity, Communication and Promotion Activity,
Distribution and Delivery Activity, dan Price and Exchange Activity secara bersama-sama memiliki pengaruh
signifikan terhadap Purches Intention Brilian Batik Yogyakarta.
Kata kunci : minat membeli, konsumen, customer services activities, product creation activities, promotion
communication activities, distribution and delivery activities, pricing and exchange

09311093 - AJI AZHAR MUSLIM
PENGARUH PERSEPSI NILAI DAN RISIKO TERHADAP MINAT PEMBELIAN PRODUK RAMAH
LINGKUNGAN DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai ramah lingkungan terhadap persepsi
kepercayaan pada produk ramah lingkungan, mengetahui pengaruh persepsi nilai ramah lingkungan
terhadap niat beli pada produk ramah lingkungan, mengetahui pengaruh persepsi risiko ramah lingkungan
terhadap persepsi kepercayaan pada produk ramah lingkungan, dan mengetahui pengaruh persepsi risiko
ramah lingkungan terhadap niat beli pada produk ramah lingkungan. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh konsumen CV. Cavindo Jaya Perkasa yang menjadi mitra industri yang
berjumlah 418 mitra. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 180 responden yang dianggap telah cukup
mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu
metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu seperti konsumen yang bermitra dengan CV. Cavindo
Jaya Perkasa. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis regresi
Structural Equation Model dengan program LISREL 8.8.
Hasil penelitian menemukan bahwa (1) persepsi nilai tentang produk ramah lingkungan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap persepsi kepercayaan, (2) persepsi nilai tentang produk ramah lingkungan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen, (3) persepsi risiko berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap persepsi kepercayaan pada produk ramah lingkungan, (4) persepsi risiko berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap niat pembelian pada produk ramah lingkungan, dan (5) Persepsi
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli pada produk ramah lingkungan berupa
mesin daur ulang plastik CV. Cavindo Jaya Perkasa.
Kata Kunci : Persepsi, nilai, risiko, kepercayaan, dan minat beli

09311156 - HARSAT
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN BERUSIA MUDA TERHADAP MINAT BELI
ULANG SECARA ONLINE (STUDI PADA MAHASISWA FE UII DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh desain web, keandalan, pelayanan
pelanggan, kepercayaan dan risiko terhadap minat beli ulang konsumen muda secara online. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalahmahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah
melakukan akses belanja online di Yogyakarta. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 98responden yang
dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan
metodeconvenience sampling yaitu merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari populasi yang
paling mudah ditemui di Fakultas FE UII. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda.
Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan desain web terhadap pembelian,
terdapat pengaruh positif signifikan pelayanan terhadap pembelian pada online shopping, terdapat
pengaruh positif signifikan keandalan terhadap pembelian pada online shopping, terdapat pengaruh positif
signifikan kepercayaan terhadap pembelian dan terdapat pengaruh negatif signifikan risiko terhadap
pembelian.
Kata Kunci :desain web, keandalan, pelayanan pelanggan, kepercayaan, risiko minat beli.
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09311410 - LIANA NORZILARTI
PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK DAN PERSEPSI NILAI TERHADAP LOYALITAS MEREK
KOSMETIK WARDAH DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh kepercayaan merek dan persepsi nilai
terhadap loyalitas merek pada produk kosmetik Wardah dengan menguji kepercayaan merek dan persepsi
nilai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis
inferensial. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua variabel kepercayaan merek dan persepsi nilai
mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Untuk regresi linier berganda yang pertama
menunjukkan persepsi nilai merupakan variabel yang paling dominan terhadap loyalitas merek, sedangkan
hasil kedua menunjukkan bahwa kepercayaan merek merupakan variabel yang paling dominan terhadap
loyalitas merek.
Kata kunci : kepercayaan merek, persepsi nilai, loyalitas merek

BUDI SUDJIJONO, DRS., MM

05311078 - AHMAD TOGUH RAHARJO
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN KONTRAK PADA PT.
MITRA ANDAL SEJATI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable motivasi kerja terhadap prestasi kerja dan
mengetahui indicator variable motivasi kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap prestasi kerja
karyawan kontrak pada PT. Mitra Andal Sejati.
Berdasarkan hubungan antar variabelnya, penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini
terdapat lima (3) variabel bebas (X) yang mempengaruhi satu variabel terikat (Y).Pengambilan data
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 orang responden penelitian. Alat analisis data yang
digunakan adalah regresi berganda.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Ada pengaruh variable motivasi kerja terhadap prestasi kerja
karyawan kontrak pada PT. Mitra Andal Sejati, dengan tingkat pengaruh sebesar 55.7%; (2) Need for
achievement merupakan indikator variable motivasi Kerja yang mempunyai pengaruh dominan terhadap
prestasi kerja karyawan kontrak pada PT. Mitra Andal Sejati, di banding dengan indikator Need for
affiliation, dan Need for power.
Kata kunci : motivasi kerja, prestasi kerja, Need for achievement, Need for affiliation, dan Need for power,
PT. Mitra Andal Sejati

06311309 - YASIR ARAFAT
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PERUSAHAAN
TAMBANG BATUBARA PT.BARADINAMIKA MUDASUKSES (BDMS), KABUPATEN MALINAU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di
perusahaan pertambangan batu bara PT. Baradinamika Mudasukses (BDMS), Kabupaten Malinau,
Kalimantan Timur. Tuntutan bersaing bisnis yang mengharuskan setiap perusahaan untuk meningkatkan
kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka perlu juga untuk peningkatan budaya
organisasi. Budaya organisasi merupakan faktor penting dalam perusahaan sebagai manajer berusaha
untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk meningkatkan kinerja karyawan. Metodologi penelitian
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ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan di PT. BDMS selama 2 minggu.
Dalam penelitian ini seluruh populasi akan dipilih sebagai sampel, dengan kata lain menggunakan metode
sensus. Jumlah karyawan PT. BDMS sebanyak 274 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan analisis regresi ganda. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel budaya
organisasi terhadap asas tujuan, asas konsensus, asas persatuan, asas prestasi, asas empiris, dan asas
kekeluargaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Sebaliknya, hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi pada asas keunggulan dan asas intgritas, tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ada
pengaruh secara simultan pada variabel budaya organisasi terhadap kinerja variabel karyawan.
Kata kunci: budaya organisasi, kinerja karyawan

08311201 - RAHMAN ASH SHAFF
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN GARDA DEPAN PT. ASELI
DAGADU DJOKDJA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Garda Depan PT. Aseli Dagadu
Djokdja bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Motivasi Kerja (Dengan Teori X Dan Teori Y)
Terhadap Kinerja Karyawan dan variabel apa yang paling berpengaruh dari Motivasi Kerja (Dengan Teori X
Dan Teori Y) terhadap kinerja. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner
sebagai alat pengumpul datanya. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden. Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah Motivasi Teori X (X1) dan Motivasi Teori Y (X2) dan variabel terikatnya
adalah Kinerja (Y). Pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisisnya
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t dan Uji F.
Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Motivasi Kerja (Dengan Teori X Dan Teori Y) terhadap
Kinerja Karyawan (Y) dan signifikan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan Motivasi Kerja (Dengan
Teori X Dan Teori Y) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja (Y) dengan hasil uji t yaitu, Motivasi
Teori X (X1) 4,619 > t tabel 2,002 dan Motivasi Teori Y (X2) 5.181> t tabel 2,002. Hasil pengujian secara
simultan menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja dengan hasil F hitung > F tabel (36,355> 3,16).
Kata kunci: Motivasi Teori X,Motivasi Teori Y, Kinerja

08311305 - TIAN ANGGARA RAHARJO
PENGARUH KEPEMIMPINAN MANAJER DAN DELEGASI WEWENANG TERHADAP KINERJA
KARYAWAN KOPERASI MURIA CABANG JUWANA
ABSTRAK :

Penelitian berjudul Pengaruh Kepemimpinan Manajer dan Delegasi Wewenang Terhadap Kinerja Karyawan
Koperasi Muria Cabang Juwana bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepemimpinan Manajer
dan Delegasi Wewenang Terhadap Kinerja Karyawan dan variabel apa yang paling berpengaruh dari
Kepemimpinan Manajer dan Delegasi Wewenang terhadap kinerja. Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Jumlah sampel dalam
penelitian ini berjumlah 38 responden. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Manajer
(X1) dan Delegasi Wewenang (X2) dan variabel terikatnya adalah Kinerja Karyawan (Y). Pengujian kuesioner
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda
dengan uji t dan Uji F.
Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Manajer (X1) dan Delegasi Wewenang
(X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) dan signifikan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan
Kepemimpinan Manajer (X1) dan Delegasi Wewenang (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja Karyawan (Y) dengan hasil uji t yaitu Kepemimpinan Manajer (X1) 5,105 > t tabel 1,690 dan Delegasi
Wewenang (X2) 3,664> t tabel 1,690. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel bebas
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Kepemimpinan Manajer (X1) dan Delegasi Wewenang (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan hasil F hitung > F tabel (38,899> 3,2674).
Kata kunci: Kepemimpinan Manajer,Delegasi Wewenang, Kinerja Karyawan

09311146 - REGITA ARIYANI
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. NUSANTARA SAKTI
WONOSARI
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT. Nusantara Sakti
Wonosari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja
karyawan PT.Nusantara Sakti di Wonosari. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi teori Xdan
motivasi teori Y dan variabel terikatnya adalah Prestasi Kerja. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 46 responden. Adapun metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode
random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan uji
validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji t.
Hasil uji dengan menggunakan metode regresi berganda dan uji t menunjukkan bahwa motivasi X dan
motivasi Y, secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan dengan nilai
signifikansi (p<0,05). Secara simultan motivasi X dan motivasi Y berpengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan dengan F hitung sebesar 19,893 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0,000<0,05. Koefisien
determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 59,7% yang berarti bahwa variabel prestasi kerja dapat
dijelaskan oleh variabel motivasi X dan Motivasi Y sisanya 40,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Motivasi Kerja, Prestasi Kerja

09311202 - RULLYANTIKA PUTRI PRIBADI
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PROPERNAS
KALIMANTAN TIMUR
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan PT PROPERNAS
Balikpapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaji, bonus, dan kompensasi finansial
tidak langsung terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun bersama-sama. Penelitian ini
menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh karyawan PT PROPERNAS Balikpapan yang berjumlah 35 orang. Sampel yang diambil
sebanyak 35 orang karyawan dengan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. Data yang diperoleh
melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment
dan cronbach’s alpha. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F,uji t, dan uji koefisien
determinasi dan disertai dengan pengujian asumsi klasik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Gaji (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja
karyawan. 2). Bonus (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan 3). Kompensasi
Finansial Tidak Langsung (X3) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan 4).
Terdapat pengaruh yang signifikan dari gaji, bonus dan kompensasi finansial tidak langsung secara bersama-
sama terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT PROPERNAS Balikpapan. Dalam hal ini, dapat
diindikasikan bahwa kinerja karyawan PT PROPERNAS Balikpapan telah terwujud karena kompensasi
finansial yang cukup memadai.
Kata Kunci: Gaji, Bonus, Kompensasi Finansial Tidak Langsung, Kinerja Karyawan
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D. AGUS HARDJITO, DR., DRS.,M.SI

08311156 - AMRI LUKMAN ROSYADI
KINERJA PERBANKAN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL 2008
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global
2008. Penelitian ini menggunakan alat analisis CAMELS, yang meliputi Capital, Assets Quality, Manajemen,
Earnings, Liquidity, dan juga Sensitivity to Market Risk. Namun dikarenakan aspek manajemen dan juga
sensitivitas terhadap resiko pasr tidak diteliti, maka dalam penelitian ini hanya mengunakan aspek Capital,
Assets Quality, Earings, dan juga Liquidity dengan menggunakan variabel CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR. Di
dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan nilai CAR, NPL, ROA, ROE, dan
juga LDR bank syariah sebelum dan sesudah krisis global 2008.
Kata Kunci : CAMELS, Krisis Global, Bank Syariah

08311344 - LINGGAR PRIO PRAYOGO
PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN
TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN
PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Keputusan struktur modal merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam perusahaan, guna
memperoleh keputusan dalam hal sumber-sumber pendanaan perusahaan yang bersangkutan.
Sehubungan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini : seberapa besar pengaruh Struktur Aktiva
(SA), Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Ukuran Perusahaan (Size), dan Tingkat Pertumbuhan (Growth)
terhadap struktur modal pada Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di bursa efek Indonesia,
periode 2007-2011.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda yang selanjutnya diuji dengan
uji asumsi klasik. Dari uji asumsi klasik kemudian diuji dengan uji F dan Uji T. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan variabel independen yang terdiri dari ROA, CR, dan Growth berpengaruh secara parsial
terhadap struktur modal, sedangkan variable independen yang terdiri dari Struktur Aktiva dan Size tidak
berpengaruh terhadap struktur modal.
Kata Kunci : Struktur Aktiva, Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Ukuran Perusahaan (Size), Tingkat
Pertumbuhan (Growth) dan Struktur Modal

09311008 - FARADHYDA FATWA
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis kinerja keuangan bank konvensional dan
bank syariah, serta mengetahui perbandingan kinerja keuangannya adalah untuk mengetahui bagaimana
kondisi sebuah bank tersebut. Sampel yang diambil adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Makalah ini menganalisis kinerja keuangan bank dengan
menggunakan analisis CAMEL, yang meliputi capital, asset, management, earning, liquidity, and sensitivty to
market risk. Namun, dikarenakan beberapa faktor, maka makalah ini hanya menggunakan lima rasio. Yaitu
CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR. Berdasarkan analisis ini, ditemukan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah selama periode penelitian.
Kata Kunci : CAMELS, Bank Konvensional, Bank Syariah
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09311125 - INTAN DHAMAYANTI
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
PERBANKAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan perbankan sebelum dan sesudah penerapan
Good Corporate Governance.
Corporate Governance diukur dengan CGPI (Corporate Governance Perception Indeks) berdasarkan pada
pemeringkatan yang telah disusun oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) dan Kesehatan
Perbankan diukur dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), KAP (Kualitas Asset Produktif), ROA (Return on
Total Aseet), BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan) dan LDR (Loan to Deposit Ratio). Metode
Statistik yang digunakan adalah P Value. Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dan mengikuti survey yang dilakukan oleh IICG tahun 2008 dan termasuk dalam 10
pemeringkatan CGPI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima hipotesis yang diujikan pada penelitian ini, tiga diantaranya
terbukti. Hipotesis yang terbukti tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan CAR, KAP, dan LDR
sebelum dan sesudah penerapan Corporate Governance. Hipotesa yang tidak terbukti menunjukkan bahwa
tidak terdapat perbedaan ROA dan BOPO sebelum dan sesudah penerapan Corporate Governance.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, CAR, LDR, BOPO, ROA, dan KAP

09311172 - SRI ENI MUAWANAH
PENGARUH SUKU BUNGA BI RATE, PRODUK DOMESTIK BRUTO ( PDB ) DAN INDEKS HARGA
SAHAM GABUNGAN ( IHSG ) TERHADAP KINERJA PERBANKAN DI INDONESIA
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh faktor makro yang diukur dengan
tingkat suku bunga BI rate. Produk domestik bruto (PDB) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu Bank
adalah melihat profitabilitasnya. Rasio profitabilitasnya yang dipakai dalam penelitian ini adalah Return On
Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).
Sampel penelitian ini adalah 6 bank terdiri dari 3 Bank Pemerintah (Bank Mandiri, BNI, BRI) dan 3 bank
umum swasta nasional (BCA, Bank NISP, Bank Umb Niaga), dengan metode pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa
data laporan keuangan perbankan yang menjadi sampel selama tahun 2007-2011 dalam bentuk data
triwulan. Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linier berganda
dimana sebelumnya data telah diuji dengan pengujian Asumsi Klasik meliputi multikolinieritas,
Heteroskedastisitas dan Autokorelasi yang dibantu program SPSS 17.00
Hasil penelitian secara parsial bahwa tingkat satu bunga BI Rate, PDB dan IHSG berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perbankan, bank yang diukur dengan ROA maupun ROE. Sedangkan produk Domestik
Bruto dan IHSG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan baik yang diukur dengan
ROA maupun ROE. Sevara serentak pada saat periode penelitian menunjukkan bahwa BI Rate, Produk
Domestik Bruto dan Indeks Harga Saham Gabungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan di
Bursa Efek Indonesia. Besarnya pengaruh ketiga Variabel Independen adalah sebesar 33% terhadap ROA
dan 26% terhadap ROE. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam
penelitian ini.
Kata Kunci : Return On Aset (ROA), Return On Equity (ROE), PDB, IHSG
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09311189 - TRI WIJANARKO WIBOWO
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA
PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BEI)
ABSTRAK :

The implementation of the principles of good corporate governance can enhance the value and
effectiveness of the company's performance. Measuring value in a company can be through the Return of
shares, while the company's performance to measure the effectiveness can use Return On Equity and the
Tobin's Q. This study was conducted to analyze the effect of corporate governance on corporate
performance go public in Indonesia stock exchange with independent variables namely score corporate
governance and the dependent variable is the performance of the company by using a variable Stock
Return, Return On Equity and Tobin's Q. Now in this study using control variables i.e. size, assets, and debt
to equity ratio.
This research aims to know the influence of corporate governance on corporate performance go public on
the stock exchange in Indonesia, so that this research will be able to tell if the company's performance can
be increased or decreased with a different quality of corporate governance that are retrieved every
attributable through corporate governance score. The method in this study using the method of purposive
sampling criteria i.e. (1) companies registered in BEI from the period 2007 until the year 2011, (2)
companies that are going public and listing as well as publish financial reports from 2007 to 2011, and (3)
the company entered the rating of top 10 rankings, IICG in score CGPI. Based on the results of testing a
hypothesis can be drawn the conclusion that the corporate governance provide a positive influence on the
company's performance in the Stock Return, Return On Equity, and the Tobin's Q. The influence of
corporate governance on the Return value of probability Stock acquired 0,011. Next to the influence of
corporate governance on the Return On Equity of 0,004 probability value is obtained. As for the influence of
corporate governance on Tobin's Q probability value of 0.046 is obtained.
Keywords: Corporate Governance, Stock Return, Return On Equity, Tobin's Q

09311293 - FARID HERMAWAN SAPUTRA
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN PERBANKAN
INDONESIA PERIODE 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan secara simultan maupun secara parsial
yang terdiri dari CAR, NPL, NPM, ROA, dan LDR terhadap return saham di Perusahaan Perbankan Indonesia
Periode 2009-2011.Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda yang
selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik. Hasil dari uji asumsi klasik kemudian diuji dengan uji F dan Uji T
untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan secara simultan maupun secara parsial terhadap return
saham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel independen yang terdiri dari CAR, NPL, NPM, ROA,
dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Secara parsial CAR,NPL,ROA berpengaruh
terhadap return, sedangkan NPM dan LDR tidak berpengaruh terhadap return saham.
Kata Kunci : CAR, NPL, NPM, ROA, LDR dan Retun Saham

09311527 - RISKA KUNIATI
ANALISIS PERBANDINGAN KESEHATAN KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
YANG GO PUBLIC DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan
konvensional pada periode 2007-2011 dengan menggunakan rasio camels. Rasio keuangan yang digunakan
terdiri dari KPMM, BDR, NPM, ROA, LDR, dan IRRR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan,
diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 3 bank umum syariah dan 3 bank umum konvensional.
Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample
t-test. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat
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disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja KPMM, BDR, ROA dan IRRR antara bank
syariah dan bank konvensional,. Sedangkan rasio NPM dan LDR menunjukkan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensioanal.
Kata Kunci : Rasio CAMELS, independent sample t-test

09311551 - NUR INTAN KURNIA DEWI
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh factor-faktor fundamental terhadap retun
saham perusahaan manufaktur tahun 2007-2011. Factor-faktor fundamental dalam penelitian ini terdiri
dari ROA (Return on Asset), EPS (Earnings Per Share), NPM (Net Profit Margin), DER (Debt to Equity Ratio),
dan PBV (Price Book Value). Alat analisis menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan
populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sebanyak 15 sampel yang memenuhi
kriteria penelitian, diambil berdasarkan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan data
terdistribusi normal dan tidak terjadi autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil
penelitian menunjukan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, sedangkan NPM
berpengaruh positif signifikan terhadap return, dan EPS, DER, dan PBV tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
Kata Kunci: ROA (Return on Asset), EPS (Earnings Per Share), NPM (Net Profit Margin), DER (Debt to Equity
Ratio), dan PBV (Price Book Value), Return Saham

10311587 - KRIS YUNI KARTIKA
PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, EARNING PER
SHARE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity,
Earning Per Share terhadap return saham pada perusahaan real estate yang terdaftar di bursa efek
Indonesia. Data yang diperoleh dari ICMD dan laporan keuangan tahunan emiten dengan waktu periode
2007-2011. Total sampel yang digunakan dari 20 perusahaan yang diambil dengan metode purposive
sampling, yaitu sampel diambil menggunakan pertimbangan (1) sampel perusahaan terdaftar di bursa efek
Indonesia (2) tersedia laporan keuangan secara lengkap selama kurun waktu penelitian periode 2007-2011
(3) data sampel perusahaan tersedia secara lengkap di ICMD (4) Perusahaan tersebut mempunyai data yang
lengkap mengenai NPM, ROA, ROE, EPS dan masih tercatat dalam kelompok Real Estate dan Property yang
terdaftar di BEI selama periode 2007-2011. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
regresi linier berganda, uji t dan f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPM dan pengaruh yang
signifikan dan positif ROE terhadap return saham. Sedangkan untuk variabel ROA dan EPS berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Kata Kunci: Net Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, Return Saham

10311588 - KRIS ANI MARINE
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode
waktu tertentu. Sebelum pengambilan keputusan investasi, investor perlu mengadakan penilaian terhadap
perusahaan, Salah satu aspek yang akan dinilai oleh perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan.
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Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat investor untuk menentukan dalam
membeli saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap return
saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Data diperoleh dari ICMD dan
laporan keuangan tahunan emiten dengan periode waktu 2007-2011. Jumlah sampel sebanyak 25
perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang ditarik dengan
menggunakan pertimbangan. Teknik analisa yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier
berganda untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu
dengan variabel yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROE dan PER berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham. Sedangkan untuk variabel ROA, EPS, dan DER terbukti berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Return saham, Rasio keuangan

10311614 - RIA RATNA SARI
PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING RATIO (PER) DAN DEBT TO EQUITY
RATIO (DER) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY
DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan
Debt to Equty Ratio (DER) Terhadap Return Saham. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling pada perusahaan Real Estate and Property dan yang memenuhi kriteria-kriteria ada 24 sampel
perusahaan Real Estate And Property pada periode tahun 2007-2011. Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Earning
Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) terdapat pengaruh signifikan positif terhadap Return Saham,
Debt to Equty Ratio (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham masing-masing
dengan nilai signifikan sebesar 0,5%. Sedangkan secara bersama-sama terbukti signifikan berpengaruh
terhadap Return Saham.
Kata Kunci : Earning Per Share, Price Earning Ratio, Debt to Equty Ratio dan Return Saham.

10311690 - RIFQI ROMADHON
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH INITIAL PUBLIC OFFERING
(IPO)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan yang dimiliki perusahaan antara sebelum
dan sesudah IPO terdapat perbedaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
melakukan IPO pada tahun 2009. Rasio keuangan yang akan dihitung adalah antara dua tahun periode
sebelum IPO dan dua tahun periode setelah IPO. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda paired
sampel t- test dengan tingkat signifikasi 5% Selama periode pengamatan menunjukan bahwa terdapat
perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah IPO. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio rasio
keuangan yang terdiri dari Current Ratio, Return On Asset, mengalami peningkatan kinerja. Sedangkan rasio
seperti Return On Equity, Debt To Asset Ratio, Total Asset Turn Over dan Debt To Equity Ratio mengalami
penurunan kinerja.
Kata kunci : Kinerja Keuangan, Initial Public Offering
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KARTINI, DRA., M.SI

07311307 - MUHAMMAD JALALUDDIN
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN RELATIF EFISIENSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN 2008-2011
ABSTRAK :

This study aimed to analyze the effect of Good Corporate Governance and Relative Efficiency of the
Financial Performance of the Company. The statistical method used is multiple regression analysis to test
the hypothesis that Corporate Governance and Relative Efficiency positive effect on financial performance
of the Company. Population in this research is that manufacturing companies listed on the Jakarta Stock
Exchange (BEJ) and following a survey conducted by the Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG) in collaboration with SWA magazine in 2008 to 2011 were included in the ranking of Corporate
Governance Perception Index (CGPI) . Index research sample was selected purposively as many as 44
companies. GCG measured by CGPI, Relative Efficiency measured using Data Envelopment Analysis (DEA)
and the Company's performance as measured by Return On Equity (ROE) to measure our operating
performance and return on assets (ROA) to measure the performance of the company's assets before tax.
Based on the test results it can be concluded that the hypothesis H1: Good corporate governance has a
positive and significant impact on corporate financial performance (ROE). H2: Good corporate governance
has a positive and significant impact on corporate financial performance (ROA). H3: Relatife effeciency
(DEA) has a positive and significant impact on corporate financial performance (ROE). H4: Relatife
effeciency (DEA) does not have a positive and significant impact on corporate financial performance (ROA).
Keywords : Good Corporate Governance (GCG), Relative Efficiency (DEA), Return on Assets (ROA) and
Return on Equity (ROE).

08311311 - ALDINO VIAN LEORY
PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL LABA PERMANEN, TRANSITORI, DAN AGREGAT DALAM
MEMPREDIKSI LABA MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2005 - 2011
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui diantara model dengan komponen laba permanen,
transitori, dan laba agregat model mana yang lebih akurat untuk meprediksi laba perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2011.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat (listing) di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2005 sampai dengan 2011. Sampel pada penelitian ini diambil dengan
menggunakan metode purposive sampling, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak
62 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Bursa
Efek Indonesia, Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), dan buku Indonesia Capital Market Directory (ICMD).
Penelitian ini meliputi variabel independen yang meliputi : laba permanen, laba transitori dan laba agregat,
sedangkan variabel dependennya adalah : laba agregat masa depan. Untuk menguji hipotesis digunakan uji
perbandingan tingkat ketepatan prediksi laba masa depan antara laba permanen, laba transitori, dan laba
agregat. Uji yang digunakan adalah One Way Anova. Perbandingkan dilakukan dengan membandingkan
nilai error prediksi yang diukur dengan mean absolute percentage error ( MAPE ), MAPE merupakan nilai
kesalahan prediksi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1) Model dengan komponen laba permanen lebih akurat
dibandingkan model dengan komponen laba transitori dalam memprediksi laba masa depan; 2) Model
dengan komponen laba permanen tidak lebih akurat dibandingkan model dengan komponen laba agregat
dalam memprediksi laba masa depan; dan 3) Model dengan komponen laba agregat lebih akurat
dibandingkan model dengan komponen laba transitori dalam memprediksi laba masa depan.
Kata kunci : Keakuratan Model, Laba Permanen, Laba Transitori, Laba Agregat, dan Laba Agregat Masa
Depan.
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09311036 - RANGGA WIJAYA KUSUMA
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH IPO PERIODE
TAHUN 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah IPO
berbeda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO tahun 2010
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun, yaitu periode 2009-2011. Teknik analisis data
yang digunakan adalah uji beda paired t-test dengan tingkat signifikansi 5%.
Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan
sebelum dan sesudah IPO. Hasil penelitian menunjukan bahwa rasio – rasio keuangan yang terdiri dari
Current Ratio, Quick Ratio, DER, DAR, ROA, ROE, Total Asset Turnover dan Fixed Asset Turnover mengalami
penurunan kinerja sesudah IPO. Dimana terlihat dari nilai – nilai rasio keuangan sebelum IPO lebih besar
dibandingkan dengan nilai – nilai rasio keuangan sesudah IPO.
Kata Kunci : IPO, Financial Performance.

09311038 - RIZKY SUBHI
PREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN MENGGUNAKAN
ANALISIS MULTINOMIAL LOGIT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
kesulitan keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini juga menguji peran rasio keuangan dalam memprediksi
kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sampel dalam penelitian ini
terdiri dari 28 perusahaan dengan laba bersih positif, nilai buku ekuitas positif dan masih terdaftar sampai
tahun 2011. Kemudian 11 perusahaan dengan pendapatan negatif antara 2008-2009 dan masih terdaftar.
Lalu 3 perusahaan dengan pendapatan negatif dan nilai buku ekuitas negatif antara tahun 2008-2009 dan
masih terdaftar. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi multinomial logit.
Penelitian ini menggunakan dua model yang berasal dari rasio keuangan yang digunakan untuk
memprediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dari laporan laba rugi, neraca dan arus kas (NIS, WCTA,
EQTA, CASHCL, CASHTA, GROWTHNITA, CFFOCL, CFFOTL dan CFFOTA) merupakan variabel yang dapat
digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan.
Kata Kunci : financial distress, rasio keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas,
multinomial logit

09311075 - KURNIA YUSPITA
ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM UNTUK MENDETEKSI ADANYA NOISE ATAU
KEDATANGAN INFORMASI DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

This study aimed to test the presence of noise or the arrival of information between non-trading period
returns and trading period with prior periods. The data used are secondary data from the companies listed
in LQ 45 for 2009 and 2011. The sample in this study was 103 companies. Analysis tools used to test the
hypothesis is autocorrelation. Results of this study indicate that the price movement of shares between
non-trading period and the period of trading in the stock exchanges in Indonesia caused by noise and arrival
information. Correction caused by the noise made during the trading period. Based on company size, sales
volume up and down market conditions, the price correction caused by the noise made during the trading
period. Unless quintile based on trading volume, because the price correction caused by the noise made
during non-trading periods.
Keyword : noise, arrival information, firm size, trading volume, up-down market.
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09311312 - FARIS HARDIKA SURYA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING PADA
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN IPO DI BEI PERIODE 2007-2010
ABSTRAK :

Perusahaan Yang akan go public harus melaksanakan initial public offering (IPO) agar dapat listing di bursa.
Setelah listing,sebagian besar harga saham emiten mengalami underpricing pada pasar sekunder. Penelitian
ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan yang
melakukan IPO di BEI pada periode 2007-2010 seperti variabel reputasi underwriter, reputasi auditor,
ukuran perusahaan dan earning per share (EPS). Dengan menggunakan metode purposive sampling, pada
periode tersebut diperoleh 66 sampel perusahaan yang IPO. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran
perusahaan dan earning per share (EPS) terhadap tingkat underpricing. Variabel reputasi auditor dan
ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Sementara itu variabel reputasi
underwriter dan earning per share (EPS) tidak berhasil menunjukan adanya pengaruh signifikan terhadap
tingkat underpricing.
Kata Kunci : reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan EPS.

09311431 - ANNISA DITYA ANGGASTA PUTRI
ANALISIS PENGARUH DIVIDEN YIELD, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN RISIKO TERHADAP
INVESTMENT OPPORTUNITY SET DALAMTAHAPAN SIKLUS KEHIDUPAN PERUSAHAAN (STUDI
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja finansial perusahaan yang meliputi dividen yield, leverage,
profitabilitas, dan risiko (yang diukur dengan beta) terhadap set kesempatan investasi atau investment
opportunity set (IOS) yang menggunakan market to book value of asset (MBVA) sebagai proksi IOS pada
masing-masing tahap siklus kehidupan perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 57 perusahaan yang
mencakup tiga periode tahun, yaitu 2009-2011. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis bahwa
pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap IOS akan berbeda-beda pada masing-masing tahap siklus
kehidupan perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ekspansi awal, variabel independen yang berpengaruh
signifikan terhadap IOS hanya variabel leverage. Pada tahap ekspansi akhir variabel independen yang
berpengaruh signifikan terhadap IOS adalah variabel leverage dan profitabilitas. Pada tahap kedewasaan
(mature) variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap IOS yaitu variabel dividen yield,
leverage, dan profitabilitas. Sedangkan pada tahap penurunan (decline) variabel independen yang
berpengaruh signifikan terhadap IOS yaitu variabel dividen yield dan leverage.
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya peluang pertumbuhan (IOS)
ditentukan oleh pada tahap apa perusahaan berada. Artinya, siklus kehidupan perusahaan menentukan
peluang pertumbuhan perusahaan.
Kata Kunci : Kinerja Finansial, dividend yield, leverage, risiko, investment opportunity set (IOS).

09311458 - KHOLID AKHSAN
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP CAPITAL GAIN (STUDI EMPIRIS TERHADAP
PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2011 )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh intellectual capital yang diteliti dengan
tiga komponennya yaitu human capital, structural capital, dan capital employee terhadap capital gain pada
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode untuk mencari nilai intellectual
capital dengan menggunakan VAICTM yang dicetuskan oleh A. Pulic. Sampel dalam penelitian ini adalah 11
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perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dari BEI yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi yang terdaftar pada tahun 2007-2011.
Sampel diambil secara purposive sampling dan memilih yang sesuai dengan kriteria sampel. Ini
menggunakan analisis regresi linier berganda melalui perangkat lunak SPSS versi 18.0 untuk menganalisis
hubungan antara variabel independen yaitu human capital efficiency, structural capital efficiency, dan
capital employee efficiency terhadap variabel dependen berupa capital gain yang diukur menggunakan
actual return. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa human capital efficiency dan structural capital
efficiency tidak ada pengaruh terhadap capital gain, sedangkan capital employee efficiency berpengaruh
terhadap capital gain.
Kata Kunci : intellectual capital, sektor asuransi, VAICTM, capital gain.

09311471 - CHEVA ARIFYANI
PENGARUH BANKRUPTCY RISK, FIRM SIZE, DAN BOOK-TO-MARKET TERHADAP RETURN SAHAM
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bankruptcy Risk, Firm Size, dan
Book-to-Market terhadap Return. Bankruptcy Risk diukur dengan model Zmijewski (X-Score) dan model
Fulmer (H-Score), sedangkan Return diukur dengan Subsequent Return. Sampel dalam penelitian ini diambil
dengan metode purposive sampling, sehingga sampel berjumlah 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2009-2011. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi model OLS, MET, dan MER. Dari ketiga model regresi tersebut dipilih yang
terbaik dengan Hausman Test dan Chow Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada model regresi
terpilih, X-Score dan Book-to-Market tidak berpengaruh terhadap Subsequent Return, sedangkan H-Score
dan Firm Size berpengaruh terhadap Subsequent Return.
Kata Kunci : Bankruptcy Risk, Subsequent Return, Firm Size, Book-to-Market

09311513 - SILVIA WANING HIYUN P. S
PENGARUH LEVERAGE, MANAGERIAL OWNERSHIP, DAN INSTITUSIONAL OWNERSHIP
TERHADAP KEBIJAKAN INISIASI DIVIDEN DI INDONESIA
ABSTRAK :

Investors have the primary goal in investing funds into the company to seek income or rate of return on
investment in the form of dividend income. Kebijan dividend is just one of the many corporate-owned
policies to be implemented and realized, as no dividend, it is concerned that the shareholders will switch to
another company. This study aimed to determine the effect of the Leverage, Managerial Ownership and
Institusional Ownership on dividend initiation keijakan in Indonesia.
The samples in this research is all companies that conduct policy dividend initiation or the first dividend
payment made by the company after the IPO during the period 2005-2010 by 40 companies. Data from this
study are secondary data. In testing the hypothesis using a regression analysis using SPSS 19.
Results from the research showed that: 1) The Leverage does not affect the initiation of dividend policy, 2)
the ownership Managerial does not affect of initiation dividend policy, and 3) the ownership Institusional
does not affect of initiation dividend policy These results did not support the hypothesis that states that the
influence.
From these results it can be concluded that the Leverage, Managerial Ownership and Institusional
Ownership has no influence on the initiation of dividend policy in Indonesia and all hypotheses rejected.
Keywords: capital structure, ownership structure and dividend initiation
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10311629 - RATIH KUSUMAWARDHANI
ANALISIS PENGARUH EFISIENSI TEKNIS DAN EFISIENSI PROFITABILITAS TERHADAP RETURN
SAHAM HASIL PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI 2008 DENGAN
PENDEKATAN NON PARAMETRIK DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
ABSTRAK :

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 berpengaruh ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.
Krisis ini secara tidak langsung menyebabkan minimnya dana pihak ketiga yang didapatkan bank sehingga
semakin sedikitnya kredit yang dapat disalurkan bank. Akibatnya menurunkan pendapatan laba dan non
laba serta laba sebelum pajak yang merupakan variabel output efisiensi bank. Krisis juga mempengaruhi
ketersediaan dana pada masyarakat, yang akhirnya mempengaruhi biaya capital yang merupakan variabel
input efisiensi profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efisiensi teknis dan
efisiensi profitabilitas perbankan yang terdaftar pada bursa efek indonesia periode 2006-2011 sebelum dan
setelah krisis, menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk
mengetahui pengaruh efisiensi terhadap return saham. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa efisiensi
teknis dengan pendekatan VRS terdapat perbedaan efisiensi sebelum dan sesudah krisis, efisiensi teknis
CRS dan efisiensi profitabilitas dengan pendekatan CRS dan VRS tidak terdapat efisiensi sebelum dan
sesudah krisis. Efisiensi teknik dan efisiensi profitabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham.
Kata kunci: Efisiensi Teknis, Efisiensi Profitabilitas, Krisis Ekonomi, Data Envelopment Analysis, Return
Saham

MOCH. NASITO, DRS., MM

07311318 - BUDI HARTONO
ANALISIS KINERJA PELAYANAN JASA DENGAN MENGGUNAKAN IMPORTANCE-PERFORMANCE
ANALISYS PADA MASKAPAI GARUDA INDONESIA DI BANDAR UDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan jasa (reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, dan tangible) Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta dan
untuk mengetahui tingkat kepentingan penumpang di Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi
Sucipto Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian pelanggan Maskapai Garuda
Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta yang berjumlah 100 responden. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan Metode Importance Performance Analysis. Hasil analisis deskriptif
menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai reliability Kinerja dan Kepentingan pelayanan
Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, Sangat Puas, responden menilai
responsive dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi
Sucipto Yogyakarta, Sangat Puas, responden menilai assurance dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan
Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, Sangat Puas, responden menilai
emphathy dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto
Yogyakarta, Sangat Puas, dan responden menilai tangible dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan Maskapai
Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta, Sangat Puas. Hal ini menunjukkan bahwa
konsumen puas terhadap pelayanan jasa yang ditinjau dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty,
dan tangible Maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta sudah baik. Hasil analisis
Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa aspek reliability, responsive, assurance, emphathy,
dan tangible sudah memiliki tingkat kesesuaian antara Kinerja dan Kepentingan penumpang di Maskapai
Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kualitas
pelayanan dari dimensi tersebut sudah sesuai dengan kepentingan penumpang di Maskapai Garuda
Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta atau penumpang di Maskapai Garuda Indonesia di
Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak Maskapai
Garuda Indonesia di Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta.
Kata kunci : Importance-Performance
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08311239 - JULI HANDRI
ANALISIS KINERJA SISTEM ANTRIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA STASIUN
LEMPUYANGAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi permasalahan yang terjadi diloket penjualan tiket Stasiun
Lempuyangan Yogyakarta. Tingginya arus kedatangan para calon penumpang kereta api menyebabkan
antrian yang panjang dan lama sehingga diperlukan suatu model antrian yang dapat mengurangi panjang
antrian dan waktu tunggu dengan tetap mempertahankan tingkat utilisasi dari server. Penelitian ini
menggunakan data primer yang merupakan bahan utama untuk menganalisis kinerja sistem antrian. Lokasi
penelitian di pilih secara purposive sampling, Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis sistem
antrian di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta adalah model Mutiple Channel – Single Phase dengan notasi
M/M/S. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja sistem antrian : populasi antrian tidak terbatas,
pola kedatangan tidak terkendali (Random), kapasitas sistem tidak terhingga, panjang antrian tidak
terbatas, konfigurasi yang digunakan dalam sistem antrian adalah Multiple Channel – Single Phase, dan
disiplin antrian menurut urutan kedatangan didasarkan pada “First In First Out (FIFO)”. (2) Berdasarkan
pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa 50% dari para responden menjawab mengantri ½ hingga 1 jam
untuk mendapatkan pelayanan dari Front Liner sedangkan 32% menjawab 1½ hingga 2 jam. (3) Biaya total
pelayanan (C_t) dua Front Liner adalah Rp. 3.102,196/jam, tiga Front Liner adalah Rp. 683,554/jam.
Penurunan drastis ini menunjukkan bahwa penambahan satu Front Liner akan sangat efektif membantu
meminimalisir waktu tunggu (antrian). (4) suatu model yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan
kerja sistem antrian pada loket penjualan tiket Stasiun Lempuyangan Yogyakarta adalah pengembangan
struktur model ¬multiple Channel – Single Phase atau Multiple Snack dengan penambahan Front Liner agar
dapat meminimalisir waktu tunggu (antrian) sehingga pendapatan para calon penumpang kereta api tidak
terlalu banyak berkurang.
Kata kunci :karakteristik antrian, faktor sistem antrian, struktur model antrian, biaya pelayanan

09311002 - ARDHAN FARDHI ATMAJA
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI DI CV. MENTARI JAYA
ABSTRAK :

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengendalian Kualitas Produksi di CV. Mentari Jaya”. Peneliti
memfokuskan penelitian pada produk yang di produksi rutin yaitu kursi, lemari yang terbuat dari
alumunium dan stainless. Di dalam penelitian ini diharapkan di temukan penyimpangan yang terjadi
melebihi batas toleransi yang di tetapkan perusahaan. Selain itu di dalam penelitian ini akan mencari faktor
-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan. Alat analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah alat statistik. Terdapat tujuh alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
checksheet, histogram, peta kendali p, diagram pereto, diagram sebab akibat, scatter diagram, diagram
proses. Namun yang digunakan di penelitian ini hanya lima yaitu checksheet, histogram, peta kendali p,
diagram pereto dan diagram sebab akibat. Ada dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel utama
pengendalian kualitas dan sub variabel pengukuran kualitas. Hasil pengumpulan data menggunakan
checksheet terdapat 8 hari dari total 26 hari produksi pada bulan Oktober yang melebihi batas toleransi
yaitu 5%. Pada peta kendali p juga di ketahui terdapat 6 titik yang melebihi batas kendali dan pada diagram
pereto ada dua jenis kegagalan produk yang dominan yaitu produk rusak dan bentuk tidak sesuai. Diagram
sebab akibat bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan yang paling dominan
yaitu faktor manusia dan faktor mesin. Saran penulis untuk mengurangi jumlah penyimpangan yaitu
pelaksanaan pengendalian kualitas menggunakan alat statistik dan melakukan pengawasan terhadap faktor
faktor utama terjadinya penyimpangan.
Kata kunci: alat statistik
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09311122 - RIZAL ARIA PANDIKA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN RENTAL KENDARAAN
"ALIF" SLEMAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Kualitas adalah keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan
yang terlihat atau yang samar dan jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud
fisik). Maka kualitas pelayanan jasa adalah tingkat kesempurnaan untuk memenuhi keinginan konsumen
yang bersifat intangible. Hal ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi jasa apakah memiliki
kualitas pelayanan yang memuaskan atau tidak.
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kualitas pelayanan rental kendaraan Alif khususnya berdasarkan
lima dimensi kualitas jasa yaitu terdiri dari variabel-variabel: reliability (keterandalan), responsiveness (daya
tanggap), assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangible (nyata) serta kepuasan pelanggan. Variabel-
variabel tersebut digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan rental
kendaraan “Alif” yang berada di kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 50 responden,
dengan teknik pengambilan sampel ditentukan dengan Convinience Sampling.
Hipotesis penelitian adalah Ho: Tidak ada kesenjangan antara kualitas pelayanan yang dirasakan dengan
kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan Rental Kendaraan Alif Yogyakarta. Ha: Ada kesenjangan
antara kualitas pelayanan yang dirasakan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan Rental
Kendaraan Alif Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis gap, metode regresi linear
berganda dan menggunakan diagram ishikawa.
Kata kunci: Kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan
Tangible.

09311145 - ADI MAS SUPRATMANTO
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS SARUNG TANGAN GOLF PADA CV. SUMMA PRATAMA
KLATEN
ABSTRAK :

Pengawasan kualitas (quality control) merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar
kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan
kualitas ini dilakukan sebagai upaya menaikkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen
terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena masyarakat mulai sadar
akan nilai uang yang dibelanjakannya, sehingga mereka akan selalu menuntut dan mengharapkan adanya
barang dan jasa yang bernilai setimpal dengan uang yang dikeluarkannya. Penelitian yang dilakukan
terhadap perusahaan pembuatan logo dan sarung tangan golf CV. Summa Pratama ini mengambil populasi
produk sarung tangan golf. Pengambilan sampel dilakukan selama 24 hari dengan cara mengumpulkan data
yang berkaitan dengan proses produksi seperti bahan dan alat yang digunakan, jumlah produk yang
dihasilkan, standar kualitas sarung tangan yang dihasilkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
ditetapkan perusahaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis produk-produk tersebut
adala metode control chart dan diagram ishikawa. Dari metode control chart tersebut dapat diketahui
berbagai macam kerusakan yang dapat dilihat dari ukuran dan proporsi kerusakan yang dialami pada saat
proses produksi. Sedangkan diagram ishikawa digunakan untuk mengetahui sebab akibat terjadinya
kerusakan pada saat proses produksi.

09311190 - MEGA ARWINDA
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA PERUSAHAAN PO CEBONG JAYA
ABSTRAK :

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kualitas layanan jasa PO Cebong Jaya. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance,
emphaty, dan tangibles yang digunakan untuk mengukur Tingkat harapan pelanggan dan Tingkat kualitas
layanan yang diberikan perusahaan. Penelitian ini mengunakan 96 konsumen pengguna jasa PO Cebong
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Jaya Hasil analisis servqual, dapat disimpulkan seluruh dimensi kualitas layanan memperoleh gap yang
positif yang berarti bahwa skor kualitas pelayanan lebih besar dari skor harapan pelanggan. Kondisi ini
menunjukkan rasa puas pelanggan. Berdasarkan analisis diagram kartesius, variabel yang memerlukan
perbaikan adalah karyawan responsif terhadap permintaan pelanggan, karyawan memberi layanan dengan
adil tanpa membedakan status social, kerapian dan kesopanan penampilan karyawan, ketersediaan jumlah
kendaraan yang cukup di PO Cebong Jaya, dan penataan eksterior dan interior kendaraan yang baik. Kata
Kunci : reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, servqual dan diagram kartesius

09311242 - ZULFA ZAIN
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL
QUALITY CONTROL PADA PT. DJITOE
ABSTRAK :

Pengawasan kualitas merupakan suatu kegiatan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk
perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan kualitas ini dilakukan
untuk menaikkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang
dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu pengendalian kualitas produksi pada saat ini merupakan sangat
penting bagi perusahaan agar mereka dapat bersaing dan bertahan dalam dunia bisnis. Penelitian yang
dilakukan penulis di PT. Djitoe ini mengambil populasi seluruh produksi rokok selama Bulan Mei 2013
dengan pengambilan sampel selama 27 hari, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis produk
– produk tersebut adalah metode Statistical Quality Control. Dari metode tersebut dapat diketahui kondisi
proses produksi dari perusahaan secara statistic apakah terkendali atau tidak serta proporsi kecacatan saat
proses. Metode Statistical Quality Control ini terdiri dari P – Chart yang digunakan untuk mengukur proporsi
kecatatan produk, dan X – Chart digunakan untuk menampilkan fluktuasi rata – rata sampel, serta Diagram
Fishbone yang digunakan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab dari timbulnya kecacatan dari produk
perusahaan, apakah dari faktor mesin manusia dan sebagainya. Dengan menggunakan analisis P-Chart, hasil
nilai produk cacat sebesar 0,37% untuk produk rokok, dan kemudian standar produk masih dapat diterima
yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 5%, maka dapat dinyatakan kapabilitas proses produksi
berjalan baik. Dengan menggunakan analisis -Chart penelitian jumlah produk yang cacat dengan standar
perusahaan kurang dari 5%. Sedangkan penyebab timbulnya kecacatan, ditemukan dari faktor manusia,
metode kerja, dan mesin.
Kata Kunci : Quality Control

09311282 - DION NOVENDRI Y
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN PADA PRODUK SEPATU (STUDI KASUS SEPATUKU DI
MANDING)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah persediaan bahan baku pada produksi sepatu tersedia agar
dapat meminimumkan biaya persediaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode interview dan
Dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). Dari hasil
penelitian ini diperoleh bahwa Sepatuku belum melaksanakan pengendalian persediaan bahan baku
dengan menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) sehingga biaya persediaan yang harus
dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan metode
Economic Order Quantity (EOQ). Jika penyelenggaraan bahan baku didasarkan pada metode EOQ terdapat
penghematan biaya selama 30 bulan dalam periode 2011-2013 dengan masing biaya penghematan pada
tahun 2011 sebesar Rp 15.499.998,57, tahun 2012 sebesar Rp 6.915.158,05 dan tahun 2013 sebesar Rp
8.624.894,76. Dengan demikian berarti ada perbedaan yang sangat nyata antara kebijaksanaan persediaan
yang dilakukan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut EOQ.
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09311467 - LUSIANA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK KAYU LAPIS PADA PT. MUROCO DI JEMBER
ABSTRAK :

Pengawasan kualitas diperlukan dalam proses produksi untuk mengurangi jumlah produk cacat yang di
tibulkan oleh sistem operasi perusahaan dan agar cacat produk dapat didentifikasi sehingga dapat
terkendali atau tidak. Sebelum produk dipasarkan perlu dilakukan pengawasan kualitas sehingga dapat
dihindari adanya ketidakpuasan atau keluhan dari para pembeli atas produk yang dibelinya PT. Muroco
merupakan yang bergerak pada bidang produksi kayu bukan satu-satunya perusahaan yang menghasilkan
kayu lapis di Jember. Di wilayah ini ada beberapa perusahaan yang sejenis yang menghasilkan produk yang
sama dengan target pasar tidak hanya kebutuhan dalam negeri tetapi juga di ekspor ke negara lain. Kondisi
ini menimbulkan persaingan yang ketat sehingga perusahaan saling berlomba untuk menawarkan
keunggulan produknya. Banyaknya keunggulan yang ditawarkan mengakibatkan perusahaan harus mampu
menjaga kualitas yang telah di capai, di samping terus melakukan peningkatan kulitas produk yang di
hasilkan. Analisis data secara kuantitatif yaitu menggunakan metode Statistical Quality Control atau teknik
pengawasan kualitas secara statistik. Sedangkan analisa secara kualitatif menggunakan diagram sebab-
akibat, yang jugasering disebut diangram ishikawa. Dari hasil analisis X-Chart masih terdapat permasalahan
dari proses pembuatan produk kayu lapis, karena masih adanya beberapa variabel yang kerusakannya
melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5 %. Dari hasil analisis P-Chart masih terdapat
permasalahan dari kerusakan produk kayu lapis yang di produksi. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi
kerusakan produk yang dihasilkan melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu
sebesar 5 %. Dari hasil analisis diagram Ishikawa dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor mempengaruhi
terjadinya kerusakan produk kayu lapis adalah faktor manusia, metode, bahan baku, dan mesin.

09311497 - SITI NURJANAH
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PADA BANK BRI UNIT GAMPING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI
PELAYANAN KEPADA PELANGGAN
ABSTRAK :

Fenomena antrian ini terjadi pada saat menunggu layanan jasa. Keterbatasan fasilitas pelayanan yang
dimiliki oleh suatu badan usaha, sering kali menimbulkan masalah yaitu menumpuknya unit input didepan
fasilitas pelayanan. Maka permasalahan muncul karena terlalu banyaknya permintaan (pelanggan terlalu
lama menunggu) dan terlalu sedikitnya permintaan (terlalu banyak waktu menganggur). Penelitian ini
disusun untuk mengevalusai sistem antrian pada Bank BRI Unit Gamping denga menganalisis karakteristik
antrian yang sedang berlangsung dan digunakan disana. Pengumpulan data yang digunakan dengan
menyebar 80 kuesioner kepada responden dan observasi langsung terkait tingkat pelayanan dan tingkat
kedatangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sistem antrian yang efektif dan efisien untuk perusahaan
dan memenuhi harapan para nasabah selama ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem
antrian di BRI Unit Gamping dengan menggunakan 2 teller belum optimal. Karena belum memenuhi
keinginan nasabah yang menginginkan antri selama ≤ 10 menit selama dalam sistem. Dengan menggunakan
2 teller, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah menunggu dalam antrian adalah 4,75 nasabah atau 5
nasabah (Lq). Sedangakan setelah adanaya penambahan 1 teller maka nasabah yang menunggu dalam
antrian adalah 0,43 atau 0 nasabah.
Kata kunci : antrian, efisiensi waktu

09311507 - BAMBANG NUR INDRAJATI
ANALISIS PERSEDIAAN TEPUNG TAPIOKA PADA TOKO MALINDA DI KABUPATEN CIREBON
ABSTRAK :

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu membutuhkan persediaan. Karena tanpa adanya persediaan,
perusahaan akan dihadapkan dengan resiko bisnis, yaitu resiko dari kekurangan persediaan dan menekan
tingginya biaya persediaan.. Penelitian yang dilakukakn pada toko malinda di kabupaten Cirebon ini
bertujuan untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang paling ekonomis agar dapat meminimumkan
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total biaya persediaan, sekaligus untuk mengimplementasikan metode Economic Order Quantity (EOQ)
pada toko malinda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode EOQ dengan menghitung EOQ,
Safety Stock (SS), Reorder Point (ROP) dan analisis persediaan maksimum. Hasil dari penelitian ini adalah
Total biaya yang dikeluarkan oleh toko selama periode tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.895.625,- dengan
jumlah frekuensi pemesanan per tahunnya adalah sebanyak 6 kali. Sedangkan bila toko menerapkan
metode EOQ, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh toko dapat ditekan menjadi Rp 2.586.300,- dengan jumlah
frekuensi pemesanan per tahunnya adalah sebanyak 10 kali.
Kata Kunci: Economic Order Quantity , Safety Stock, Reorder Point dan Persediaan.

09311516 - HARRY PRASETYO
PENGGUNAAN METODE LINEAR PROGRAMING DALAM MENENTUKAN KAPASITAS PRODUKSI
OPTIMUM PADA PERUSAHAAN PHIA DEVA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas produksi optimum untuk produk phia rasa keju dan
phia rasa coklat dan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang dihasilkan pada saat perusahaan
menghasilkan produk dengan kapasitas optimum.
Permasalahan dari penelitian ini sendiri adalah : berapakah kapasitas produksi optimum untuk masing-
masing produk phia (phia keju dan phia coklat)? dan berapa keuntungan yang dihasilkan pada saat
perusahaan menghasilkan produk dengan kapasitas optimum?. Penelitian ini dilakukan dengan melihat
data produksi dan penjualan tahun 2012 pada perusahaan PHIA DEVA, yang kemudian perhitungan datanya
menggunakan metode linear programming, memakai program olah data POM for windows.
Hasil penelitian ini dapat menunjukan berapa kapasitas produksi optimum yang harus disediakan oleh
perusahaan dan mengetahui besarnya keuntungan yang dihasilkan pada saat perusahaan menghasilkan
produk dengan kapasitas optimum.
Kata Kunci : Kapasitas Produksi, Laba, Linear Programming.

09311542 - TRI ARFIN KURNIAWAN
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN PERFORMANCE-IMPORTANCE
ANALYSIS PADA PT. KERETA API INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Performance-Importance Analisis Konsumen Jasa PT. Kereta Api Indonesia (Studi
pada Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui performance-imfortance pelayanan jasa (reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan
tangible) Kereta Api Eksekutif Taksaka dan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara Kinerja dan
Kepentingan penumpang di Kereta Api Eksekutif Taksaka jurusan Jogjakarta-Jakarta. Dalam penelitian ini
sampel yang diambil adalah sebagian pelanggan Kereta Api Eksekutif Taksaka yang berjumlah 100
responden. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode Importance Performance Analysis. Hasil
analisis Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa kebanyakan responden menilai reliability
Kinerja dan Kepentingan pelayanan Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan YogyakartaJakarta, Sangat Puas
(3,68 dan 3,54 atau KP < Kinerja), responden menilairesponsive dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan
Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta, Sangat Puas (4,18 dan 4,03 atau KP < Kinerja),
responden menilai assurance dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan
Yogyakarta-Jakarta, Sangat Puas (3,68 dan 3,66 atau KP < Kinerja), responden menilai emphathy dari Kinerja
dan Kepentingan pelayanan Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta, Sangat Puas (3,78 dan
3,65 atau KP < Kinerja), dan responden menilai tangible dari Kinerja dan Kepentingan pelayanan Kereta Api
Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta, Sangat Puas (3,74 dan 3,59 atau KP < Kinerja). Hal ini
menunjukkan bahwa konsumen puas terhadap pelayanan jasa yang ditinjau dari reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, dan tangible Kereta Api Eksekutif Taksaka sudah baik. Hasil analisis kesesuaian
Importance Performance Analysis menunjukkan bahwa aspek reliability (104,0%), responsive (102,2%),
assurance (100,5%), emphathy (103,6%), dan tangible (104,2%) sudah memiliki tingkat kesesuaian antara
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Kinerja dan Kepentingan penumpang di Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta (102,8%).
Hal ini berarti bahwa pengelolaan kualitas pelayanan dari dimensi tersebut sudah sesuai dengan
kepentingan penumpang di Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan YogyakartaJakarta atau penumpang di
Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan YogyakartaJakarta sudah merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan pihak Kereta Api Eksekutif Taksaka Jurusan Yogyakarta-Jakarta.
Kata kunci : Performance, Importance, Pelayanan Jasa.

MUCHSIN MUTHOHAR, DRS., MBA

07311156 - RIZKO FARABU
PENGARUH KREDIBILITAS MEREK MELALUI ASPEK KOGNITIF, AFEKTIF DAN KEKUATAN SIKAP
KONSUMEN TERHADAP KOMITMEN DAN LOYALITAS MEREK (STUDI PADA MAHASISWA
PENGGUNA BLACKBERRY DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ada atau tidak pengaruh kredibilitas merek terhadap keyakinan
kognitif, pengaruh kredibilitas merek terhadap keyakinan afektif, pengaruh keyakinan afektif terhadap
keyakinan kognitif, pengaruh keyakinan afektif terhadap kekuatan sikap konsumen, pengaruh keyakinan
afektif terhadap komitmen merek, pengaruh keyakinan kognitif terhadap kekuatan sikap konsumen,
pengaruh keyakinan kognitif terhadap komitmen merek, pengaruh kekuatan sikap terhadap komitmen
merek, dan pengaruh komitmen merek terhadap loyalitas merek. Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah adalah mahasiswa yang menggunakan hand phone Blackberry di berbagai kampus di Yogyakarta.
Sampel penelitian ini adalah 200 mahasiswa diambil dari 2 perguruan tinggi negeri (Universitas Gajah Mada
dan Universitas Negeri Yogyakarta) dan 2 perguruan tinggi swasta (Universitas Islam Indonesia dan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta). Teknik penarikan sampel menggunakan metode
convenience sampling yaitu merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari populasi yang paling
mudah ditemui di lokasi penelitian. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis
Deskriptif, Analisis Structural Equation Model (SEM) dengan program AMOS 6.0.
Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif kredibilitas merek terhadap keyakinan
kognitif, terdapat pengaruh positif kredibilitas merek terhadap keyakinan afektif, terdapat pengaruh positif
keyakinan afektif terhadap keyakinan kognitif, terdapat pengaruh positif keyakinan afektif terhadap
kekuatan sikap konsumen, terdapat pengaruh positif keyakinan afektif terhadap komitmen merek, terdapat
pengaruh positif keyakinan kognitif terhadap kekuatan sikap konsumen, terdapat pengaruh positif
keyakinan kognitif terhadap komitmen merek, terdapat pengaruh positif kekuatan sikap terhadap
komitmen merek dan terdapat pengaruh positif komitmen merek terhadap loyalitas merek.
Kata Kunci : kredibilitas merk, keyakinan kognitif, keyakinan afektif, kekuatan sikap konsumen, komitmen
merek, loyalitas merek.

09311140 - AMIN RAMADHAN TRIATMAJA
PENGARUH PENGGUNAAN ENDORSER ULAMA PADA IKLAN TELEVISI TERHADAP SIKAP DAN
MINAT BELI KONSUMEN DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penggunaan endorser ulama pada iklan terhadap sikap dan
minat beli konsumen di Yogyakarta khususnya daerah Sleman, Bantul dan Kota Madya Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya daya tarik fisik, kredibilitas sumber, kesesuaian
produk/merek dan keandalan endorser akan berdampak positif pada sikap terhadap merek dan minat beli
pada suatu produk. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 300 responden, teknik pengambilan
sampel ditentukan dengan area random sampling.
Metode penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi
linier berganda, uji F, uji t dengan taraf signifikansi 5%, uji asumsi klasik(uji multikolenieritas, uji
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heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linieritas), koefisiensi determinan berganda, serta koefisiensi
derteminan parsial dengan menggunakan program spss versi 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel daya tarik fisik, kredibilitas sumber,
kesesuaian produk/merek, dan keandalan/terpercaya berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan
minat beli konsumen pada produk yang diiklankan oleh ulama. Besarnya pengaruh keempat variabel
terhadap sikap adalah sebesar 59,6% dan sisanya sebesar 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan
besarnya pengaruh keempat variabel terhadap minat adalah sebesar 30,7% dan sisanya sebesar 59,3%
dipengaruhi oleh variabel lain.
Kata kunci : endorser, daya tarik fisik, kredibilitas, kesesuaian, keandalan, sikap, minat beli

09311153 - R. ARDYANTO BOWO LAKSONO
PENGARUH LOKASI, KUALITAS PELAYANAN, PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,
DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH DI
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serentak dan parsial variabel kualitas produk,
kualitas pelayanan, lokasi dan program CSR terhadap Kepuasan Nasbah BNI Syariah di Yogyakarta, serta
mengetahui pengaruh variabel yang dominan terhadap Kepuasan Nasbah BNI Syariah di Yogyakarta.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank BNI Syariah di Yogyakarta.
Teknik pengambilan sampel menggunakan yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan
kriteria tertentu yaitu sudah lebih dari 1 tahun menjadi nasbah Bank BNI syariah baik sebagai penabung
atau peminjam dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan
kualitas produk terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Syariah Yogyakarta, (2) terdapat pengaruh
positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Syariah Yogyakarta, (3)
terdapat pengaruh positif dan signifikan lokasi terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI Syariah
Yogyakarta, (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan program CSR terhadap kepuasan nasabah pada
Bank BNI Syariah Yogyakarta, dan (5) variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan nasabah adalah
variabel kualitas pelayanan dengan koefisien determinasi terbesar yaitu sebesar 16%. Hal ini berarti kualitas
pelayanan merupakan pertimbangan utama bagi nasabah dalam memilih Bank BNI Syariah sehingga dapat
merasakan kepuasan.
Kata Kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, lokasi, CSR, kepuasan

09311224 - RIZQY AKBAR
PENGARUH PENGGUNAAN ENDORSER TERHADAP SIKAP DAN MINAT BELI KONSUMEN PADA
IKLAN TELEVISI EXTRA JOSS DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variable Endorser (Kredibilitas, Kesesuaian, dan Daya Tarik fisik)
yang berhubungan dengan variable terikat yaitu perilaku konsumen dan minat beli. Dan bertujuan untuk
mengetahui apakah penggunaan selebriti endorser dapat mempengaruhi perilaku konsumen, hasilnya daya
tarik fisik merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap minat beli Penelitian ini
menggunakan tehnik random sampling dengan responden sebanyak 300 responden yang menyaksikan iklan
EXTRA JOSS ditelevisi. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dan korelasi linear berganda.
Regresi linear berganda dimaksudkan mengukur pengaruh variabel Kredibilitas, Kesesuaian, dan Daya Tarik
fisik dengan perilaku konsumen dan minat beli konsumen. Dan korelasi linier berganda untuk mengukur
keeratan antar variable bebas dengan variable terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
Kredibilitas, Keahlian, dan Daya Tarik fisik meningkatkan sikap konsumen. Sedangkan pengaruh ketiga
variabel bebas terhadap sikap sebesar 34,9%. Sedangkan besarnya pengaruh ketiga variabel bebas
terhadap minat beli 46,9%. Daya tarik fisik mempunyai pengaruh paling dominan terhadap sikap nilai
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koefisien determinasi parsial (r2) sebesar 8.0% , Daya tarik fisik variable paling dominan terhadap minat beli
konsumen dengan koefisien determinasi parsial (r2) sebesar 12,7%.
Kata Kunci : Selebriti Endorser, Daya Tarik Fisik, Kredibilitas Sumber, Kesesuaian, Minat Beli Konsumen,
Perilaku Konsumen.

09311236 - ANDI SETIAWAN
ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PELAYANAN,PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY TERHADAP KEPUASAN NASABAH JASA PERBANKAN (STUDI KASUS PADA BANK
MANDIRI DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Brand Image, Kualitas Pelayanan, dan Program
Corporate Social Reponsibility terhadap kepuasan nasabah Bank Mandiri yang berada di Yogyakarta.
Adapun nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa pada empat kampus di
Yogyakarta yang menjadi nasabah Bank Mandiri (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII),
Universitas Pembangunan Nasional (UPN), STIE YKPN, STMIK AMIKOM). Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara purpossive, dengan unsur pertimbangan responden yang telah mengenal Image dan
pelayanan Bank Mandiri. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan jumlah responden 100 mahasiswa
pada 4 kampus tersebut, masing-masing kampus 25 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis SEM ( Structural Equation Model ) dan menggunakan olah data AMOS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh positif brand image terhadap kepuasan nasabah. 2) Terdapat
pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. 3) Terdapat pengaruh positif Program
Corporate Social Responsibility terhadap kepuasan nasabah. Kata Kunci : Brand Image, Kualitas Pelayanan,
Program Corporate Social Responsibility, Kepuasan nasabah, Bank Mandiri

09311313 - LALU RADITYA PANGGIRING R
PENGARUH PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY(CSR) TERHADAP KEPUASAN DAN
LOYALITAS NASABAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program Corporate Social Responbility (CSR) Bank Muamalat
Indonesia terhadap kepuasan nasabah, kepuasan terhadap loyalitas, dan CSR terhadap loyalitas nasabah.
Daata yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari peneiliti
langsung dari subjek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai
pengetahuan nasabah tentang program CSR, dan tingkat kepuasan serta loyalitas nasabah. Data diperoleh
dengan menyebar kuisioner, selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan computer program AMOS.
Populasi dalam penelitin ini adalah seluruh nasabah Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta. Sedangkan
sampel yang diteliti adalah nasabah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Yogyakart Jalan Mangkubumi
No. 50 Yogyakarta. Sample yang digunakan sebanyak 250 responden. Teknik pengambilan sampel dengan
purposive sampling, yaitu penulis memilih kretaria responden yang dianggap mampu memberikan
informasi yang dibutuhkan. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengetahui secara
langsung/ tidak langsung pelaksanaan program CSR. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Melalui analisis yang dilakukan, program CSR Bank
Muamalat Indonesia ternyata sangat mempengaruhi kepuasan nasabah. Kemudian kepuasan tersebut juga
berpengaruh pada terbentuknya loyalitas nasabah. CSR juga mempengaruhi secara langsung loyalitas
nasabah.
Kata kunci : CSR , Kepuasan, Loyalitas, Bank
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MURWANTO SIGIT, DRS., MBA

05311368 - ANJAR KURNIAWAN
PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP CITRA MEREK PADA PRODUK SUNSILK CLEAN &
FRESH SHAMPOO (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitial ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Simultan Persepsi Konsumen yang terdiri dari Seleksi,
Organisasi, dan Interpretasi Konsumen Terhadap Citra Merek Pada Produk Sunsilk Clean & Fresh Shampoo.
Pengaruh dari Seleksi Konsumen Terhadap Citra Merek Pada Produk Sunsilk Clean & Fresh Shampoo.
Pengaruh dari Organisasi Konsumen Terhadap Citra Merek Pada Produk Sunsilk Clean & Fresh Shampoo.
Pengaruh dari Interpretasi Konsumen Terhadap Citra Merek Pada Produk Sunsilk Clean & Fresh Shampoo.
Penelitian ini menggunakan sampel pada mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
sebanyak 100 orang, dengan menggunakan metode analisis data yaitu Regresi Linier Berganda.
Penelitian ini menemukan bahwa pada variabel Seleksi (X1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0,002, yang
berada di bawah 0,05 atau 0,002 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Seleksi
berpengaruh positif dan nyata terhadap Citra Merek Clean and Fresh Sunsilk Shampoo. Pada variabel
Organisasi (X2) terdapat nilai probabilitas sebesar 0,012, yang berada di bawah 0,05 atau 0,012 < 0,05. Nilai
tersebut dapat membuktikan bahwa variabel Organisasi berpengaruh positif dan nyata terhadap Citra
Merek Clean and Fresh Sunsilk Shampoo. Pada variabel Interpretasi (X3) terdapat nilai probabilitas sebesar
0,008, yang berada di bawah 0,05 atau 0,008 < 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa variabel
interpretasi berpengaruh nyata terhadap Citra Merek Clean and Fresh Sunsilk Shampoo. Terdapat pengaruh
secara simultan antara Seleksi (X1), Organisasi (X2), Interpretasi (X3) terhadap Citra Merek Clean and Fresh
Sunsilk Shampoo. Hal ini terbukti dengan nilai probabilitas Fhitung sebesar 0,000, karena signifikansi F
hitung < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Kata kunci : Persepsi Konsumen, Citra Merek, Sunsilk.

06311054 - YUDHA PERMANA ADIPUTRA
PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN PADA IKLAN BERSERI TERHADAP SIKAP DAN NIAT BELI
KONSUMEN (IKLAN KARTU AS TELKOMSEL VERSI KIMMY)
ABSTRAK :

Penelitan ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklan berseri Telkomsel produk Kartu As dalam iklan versi
Kimmy terhadap persepsi masyarakat setelah melihat iklan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
survey. Populasi dalam penelitian ini adalah warga kota Yogyakarta yang pernah menonton iklan Kartu AS
Telkomsel Versi Kimmy. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Metode
pengampilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi iklan secara parsial berpengaruh terhadap sikap penonton dan persepsi iklan
secara parsial berpengaruh terhadap minat penonton.
Kata kunci: persepsi, sikap, minat

06311171 - MUHAMMAD AKHSAN AMIN
PENGARUH ASTRIBUT PRODUK PC SAMSUNG GALAXY TAB 7.7 TERHADAP MINAT BELI DI
KALANGAN NAHASISWA
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk mengidentifikasikan pengaruh atribut produk yaitu desain, fitur ekstra, harga, dan
prestise, terhadap minat beli Tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7 di kalangan mahasiswa. Selain itu juga ingin
menjelaskan pengaruh yang dominan antara desain, fitur ekstra, harga, dan prestise, terhadap minat beli
Tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7. Untuk mengetahui pengaruh variabel desain, fitur ekstra, harga, dan
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prestise, terhadap minat beli Tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7 maka digunakan alat analisis regresi linier
berganda. Uji hipotesis menggunakan uji Fdan t didukung oleh koefisisen determinasi ganda dan parsial.
Data yang didapat dari penyebaran angket terhadap responden yang belum pernah membeli Tablet PC
Samsung Galaxy Tab 7.7. Hasil penelitian dengan analisis regresi menunjukkan ada pengaruh positif dan
signifikan desain, fitur ekstra, harga, dan prestise, terhadap minat beli. Secara parsial variabel fitur ekstra
dan prestis berpengaruh pada variabel minat beli Tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7, sedangkan variabel
harga dan desain tidak berpengaruh terhadap minat beli. Variabel yang dominan mempengaruhi minat beli
adalah variabel harga. Secara keseluruhan dilihat dari jawaban kuisioner responden menyatakan berminat
membeli Tablet PC Samsung Galaxy Tab 7.7.
Kata kunci : desain, fitur ekstra, harga, dan prestise, minat beli

08311162 - FASKUR RAHMAN
ANALISIS PENGARUH SUASANA WARUNG INTERNET DAN LOKASI TERHADAP MINAT SEWA JASA
INTERNET DI JAGONET YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Warung internet sebagai usaha pelayanan jasa di bidang internet bagi masyarakat harus mempunyai
strategi – strategi dalam memuaskan pelanggan sehingga menciptakan loyalitas. Melihat bahwa bidang jasa
ini berhubungan langsung dengan pelanggan. Kenyamanan, keamanan kemudahan akses mutlak harus
diberikan oleh penyedia jasa kepada pelanggan. Berdasarkan uraian sederhana tersebut maka judul dalam
penelitian kali ini adalah : “ANALISIS PENGARUH SUASANA WARUNG INTERNET DAN LOKASI TERHADAP
MINAT SEWA JASA INTERNET DI JAGONET YOGYAKARTA. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan
pengaruh suasana toko dan lokasi dan seberapa besar pengaruhnya tersebut terhadap minat beli/sewa.
Lokasi penelitian berada di warung internet “Jagonet” Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pengguna jasa Internet di Jagonet Yogyakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dengan menggunakan metode penelitian Regresi Linear
Berganda untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri
dari Suasana toko dan Lokasi, sedangkan variabel terikat adalah minat beli/sewa. Hasil dari analisis tersebut
menggambarkan bahwa suasana toko dan lokasi sama-sama mempengaruhi minat beli/sewa konsumen.
Kata Kunci : Suasana Toko, Lokasi, Minat Beli/Sewa

09311495 - WAHYU WIDODO
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN KERETA API
PRAMEKS DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible,
relianility, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan para pelanggan khususnya
pelanggan jasa Kereta Api Prameks Jurusan Kutoarjo, Jogja, Solo. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik Slovin dengan mengambil sampel sebanyak 100 sampel. Pengujian penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dan diolah menggunakan software SPSS Dari
lima variabel yang diujikan dalam penelitian ini, semuanya terbukti
berpengaruh positif dengan p value < 0,05. Sehingga penelitian ini meyimpulkan bahwa dimensi kulitas
pelayanan yaitutangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), dan empathy (X5)
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan Kereta Api Prameks.jurusan Kutoarjo, Jogja, Solo.
Kata Kunci: Kualitas layanan, tangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), empathy
(X5), dan kepuasan pelanggan (y)
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09311185 - YUSTISIAWAN ANDIKA PUTRA
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PAMELLA 6 CONDONG CATUR YOGYAKARTA
ABSTRAK :

This study aimed to investigate the effect of financial and non-financial compensation to the performance
of employees working in Pamella 6 either jointly or partially, determine how much influence financial
compensation and non-financial compensation either jointly or partially on employee performance Pamella
6, and to know the major variables that affect the performance of the employees Pamella 6. The population
used in this study were all employees of Pamella 6 Jl.CandiGebang 240 skew chess yogyakarta totaling 60
people. While sampling technique using census method, which takes the whole population as sample, so
the sample size of this study were 60 respondents. The analysis model used in this study is Descriptive
Analysis and Multiple Linear Regression Analysis with SPSS 17.0.
The results found that there is significant financial and non-financial compensation to the performance of
employees working in Pamella 6 either jointly or partial. While the magnitude of the effect of financial
compensation and non-financial compensation on employee performance Pamella 6 is 63 percent and the
remaining 37 percent of the employee's performance can be explained by other variables not included in
the research model. The results also found that financial compensation is a variable that has the most
impact on employee performance Pamella6.
Keywords: Compensation Financial, Nonfinancial Compensation, Employee Performance

NUR RAHMAH TRI UTAMI, DRA.,.M.SOC.SC

09311528 - RIZQI FEBRIAN UTAMA
ANALISIS PENGARUH MERGER DAN AKUISISI TERHADAP KINERJA FINANSIAL PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG GO PUBLIC DI BEI : PERBANDINGAN ANTARA
MERGER DAN AKUISISI HORIZONTAL, VERTIKAL, DAN KONGLOMERAT
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap kinerja finansial
perusahaan di Indonesia pada perusahaan non-keuangan yang go public di BEI yang melakukan strategi
Merger dan Akuisisi antara periode 2000-2007. Pengujian dilakukan dengan periode empat tahun sebelum
dan empat tahun sesudah Merger dan Akuisisi. Penelitian ini juga membandingkan kinerja finansial
perusahaan berdasarkan jenis Merger dan akuisisi, yang dikategorikan menjadi horizontal, vertikal, dan
konglomerat. Kinerja finansial pada penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa rasio finansial,
yaitu Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to
Equity Ratio (DER), Debt to Assets (DTA), Total Assets Turnover (TATO), dan Price Earning Ratio (PER).
Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis statistik desktiptif dan uji beda t-test. Sebelum analisis
statistik dilakukan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan sesuai dengan
jenis Merger dan Akuisisi. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan
sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi pada Debt to Equity Ratio (DER). Namun demikian secara
keseluruhan, penelitian ini tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan kinerja finansial sebelum dan
sesudah Merger dan Akuisisi. Hasil analisis terhadap tiap jenis Merger dan Akuisisi menunjukkan pula
bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah Merger dan Akuisisi. Namun
demikian, di antara jenis Merger dan Akuisisi, kinerja finansial terbaik terbukti pada jenis Merger dan
Akuisisi horizontal yang dibuktikan dengan terdapatnya perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah
Merger dan Akuisisi pada Debt to Equity Ratio (DER).
Kata Kunci : Merger dan Akuisisi horizontal, vertikal, dan konglomerat, kinerja finansial
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08311081 - FAREZA WISNU AJI TAMA
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CASH DIVIDEND PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
ABSTRAK :

This research is intended to know and prove the influence of financial performance towards devident cash
on manufacturing industries between 2008 -2011 listed in indonesian stock exchange. We used all
manufacturing industries listed in Indonesia stock exchange as a population to calculate the outcome of this
research. However, during the research we used purposive sampling method to gather the data and in this
case there are 152 companies eligible to be classified as good samples of this research. Then we also used
SPSS as a tool to calculate statistical test of regression analysis. Based on the data above, we only found
that debt to total assets (H3) did not not prove any significant relationship toward cash dividend. However
the rest of the proposed hypothesis (H1, H2, H4 and H5) that consist of return on investment, current ratio
and earning per share do have significant relationship toward cash dividend. In the other hand all proposed
hypothesis’ have significant and positive relationship toward cash dividend simultaneously. During the
statistical calculation we also found that independent variable influences as much as 20,7 % toward cash
dividend showed in Adjusted R2 calculation and 79,3 % is influenced by other variables outside this
research.
Keyword : Financial Performance, Cash Dividend.

08311364 - SYAIFUDIN
PENGARUH CAMEL TERHADAP PROFITABLITAS PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2009-2012)
ABSTRAK :

Bank Umum Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan
dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan sistem yang digunakan
sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio
CAMEL, yang meliputi CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NIM (Net Interest Margin),
BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional) dan LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap
Profitablitas Perbankan Syariah yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset). Obyek penelitian adalah
seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang memberikan laporan keuangan tahunannya pada Bank
Indonesia (BI) pada periode 2009-2012. Jumlah Bank Umum Syariah yang mengirimkan laporan keuangan
tahunannya pada periode 2009-2011 sebanyak 11 Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NIM
(Net Interest Margin) dan BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional) yang secara signifikan
mempengaruhi ROA (Return on Asset) dengan persamaan regresi ROA = 4,913 – 0,002 CAR + 0,031 NPL +
0,055 NIM – 0,048 BOPO – 0,001 LDR. Hal ini menandakan bahwa hanya NPL dan NIM yang berpengaruh
positif terhadap ROA, sedangkan CAR, BOPO dan LDR berpengaruh negative terhadap ROA.
Kata kunci: ROA, CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR

09311103 - HERDIYAN DAMANG SUDIBYA
PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
CONSUMER GOOD
ABSTRAK :

The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence of financial ratios and inflation
represented by the Current Ratio, Debt to Equity, Price Book Value, and the inflation of the stock price on
Consumer Good companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2008-2012 period
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The method of analysis used to view and analyze the financial ratios and the effect of inflation on stock
prices Consumer Good companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2008-2012 period, namely
multiple regression analysis. Hypothesis testing is done to test the statistical significance tests
simultaneously (test statistic F) and individual significance test (test statistic t) with α = 5%. Analyzing data
using statistical data processing software namely SPSS 20 for Windows.
The results of simultaneous significance test (F test) showed that the variable Current Ratio, Debt to Equity
Ratio Price Book Value, and inflation has the effect which significance together to share price. It can be seen
from results of SPSS 20, which shows the significance level is less than α = 5% (0.000.<0.05) and the value of
F 11,718. The results of individual significance test (t test) showed that the Price Book Value and Inflation
significant effect on the dependent variable is stock returns, with t value for 3298 and 5407, respectively
significance level (0001 and 0000> 0.05), where as the variable Current ratio and Debt to Equity ratio no
effect on stock returns with the t value for 0657 and (0107), with a significance level of each - each (0513
and 0915 <0.05)
Kata Kunci: Return, Financial ratio, and inflasion

09311195 - APRILIA FITRIYANI
ANALISIS PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN TINGKAT RISIKO
PEMBIAYAAN MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (ROA) PT BANK SYARIAH
MANDIRI, TBK.
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan
musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Tingkat risiko masing-
masing pembiayaan dapat dilihat dari perhitungan pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan
pembiayaan macet kemudian dibagi dengan total masing-masing pembiayaan, sedangkan ROA dihitung
dengan membandingan laba sebelum pajak dengan total aktiva.Teknik pengumpulan data yang dipakai
adalah menggunakan laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk tahun 2006 – 2011 , literatur, jurnal,
maupun website sebagai data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Uji
hipotesis menggunakan uji t statistik dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu dilakukan uji asumsi klasik
yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian
ini adalah: 1.) tingkat risiko pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur
dengan menggunakan ROA. 2.) tingkat risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan
terhadap profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA.
Kata Kunci: Analisis pengaruh, Tingkat risiko, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, tingkat
profitabilitas (ROA).

09311204 - ALWI ACHMAD SIDIQ
ANALISIS PENGARUH RASIO CAPITAL, ASSET, EARNING, DAN LIQUIDITY TERHADAP RETURN
SAHAM BANK UMUM DI INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2010
ABSTRAK :

This study aimed to determine whether financial ratios have an influence on stock returns. The sample used
in this study is a company engaged in the financial sector that have gone public and listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) for four years, ie the period 2007-2010. The data analysis technique used is multiple
linear regression and hypothesis testing using t-statistics for testing the partial regression coefficients and
F-statistics to test the significance effect simultaneously or in conjunction with a significance level of 5%. It
also made the classic assumption test that includes testing normality, multicollinearity, heteroscedasticity
test and autocorrelation test.
During the period of observation indicates that the variable was not found to deviate from the classical
assumptions. This shows the available data has been qualified using multiple linear regression equation
models. The results of this study indicate that financial ratios are composed of CAR, RORA, EPS, and LDR
simultaneously affect the stock return, and partially CAR and RORA effect on stock returns. The value of the
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influence of the ratio of bank finance to stock return is 6,8% and the remaining 93,8% is influenced by other
factors not included in the research model.
Keywords: CAR, RORA, EPS, LDR and Stock Return

09311209 - NICO SUMARSONO E. B. S.
PENGARUH INFORMASI KEUANGAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN TERHADAP BESARNYA
UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA DI BEI PADA TAHUN 2007 – 2010
ABSTRAK :

The purpose of this research is for knowing the influence financial and non financial information toward
underpricing. The research populations are 76 manufacture and non manufacture companies did Initial
Public Offering (IPO) in Indonesian Bursary Effect in 2007-2010. The totals of research sample are 66
manufacture and non manufacture companies did IPO in 2007-2010 choosen by sampling purposive
method.
This research uses the secondary data from financial report of manufacture and non manufacture
companies did IPO in 2007-2010 for book year which ends on 31st December published in Indonesian
Bursary Effect (BEI). The method used for analyzing data is multiple linier regress models.
The result shows that variable of financial information which has significant influence toward underpricing
is return on asset, firm size, while financial leverage does not have significant influence toward underpricing
is kind of industry, while company age does not have significant influence.
Keywords: return on asset, financial leverage, firm size, industry effect, company age

09311277 - WAHYUDI ALI ADAM
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX
(JII) DI MASA-MASA KRISIS UTANG EROPA MENGGUNAKAN SHARPE DAN TREYNOR
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan kinerja reksadana saham syariah dan Jakarta Islamic
Index di masa-masa sentimen Krisis Utang Eropa menggunakan dua pendekatan yaitu Sharpe ratio dan
Treynor ratio. Periode yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah 2010 dan 2011 dimana zona eropa
mulai menunjukkan ketidakstabilannya disebabkan kawasan tersebut terutama Yunani mengalami defisit
dan hutang negara yang cukup besar, sehingga memberikan efek baik pasar uang maupun pasar modal.
Sampel reksadana saham syariah diambil berjumlah keseluruhan 9 reksadana saham syariah. Adapun data
baik reksadana maupun pasar, diambil berdasarkan periode waktu mingguan, untuk risk free diambil dari
Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dari kesembilan reksadana tersebut dihitunglah kinerja masing-masing per 2
tahun yang kemudian dibandingkan dengan kinerja
pasar Jakarta Islamic Index.
Kinerja reksadana saham syariah diukur menggunakan sharpe ratio yang kemudian dibandingkan dengan
kinerja pasar, didapatlah hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kinerja keduanya, hal
tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas 0,000<0,05 atau p<α. Sedangkan ketika diukur menggunakan
treynor ratio, didapatlah hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya atau
kinerja keduanya sama, hal tersebut ditunjukkan dari nilai probabilitas 0,940>0,05, atau p>α.
Kata kunci : reksadana saham syariah, krisis eropa, jakarta islamic index (JII), Sharpe ratio, Treynor ratio
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09311283 - SHERLY YOLIN
ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP ABNORMAL
RETURN PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE DI BURSA EFEJ INDONESIA PERIODE 2007-
2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental meliputi Earning Per Share (EPS),
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) ,Debt to Equity Ratio (DER) dan makro ekonomi meliputi
Suku Bunga SBI, Inflasi terhadap abnormal return Perusahaan Property&Real Estate periode 2007-2011 baik
secara serempak maupun secara parsial.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda,
dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, autokorelasi,
multikolinieritas dan heterokedastisitas. Uji hipotesa didalam penelitian ini menggunakan Uji T dan Uji F.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individu variabel
fundamental Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) ,Debt to Equity Ratio
(DER), Suku Bunga SBI dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap abnormal return. Hasil penelitian yang
dilakukan secara serempak atau simultan seluruh variabel independen Earning Per Share (EPS), Return On
Asset (ROA), Return On Equity (ROE) ,Debt to Equity Ratio (DER), Suku Bunga SBI dan Inflasi tidak
berpengaruh terhadap abnormal return perusahaan Property & Real estate periode 2007-2011.
Kata kunci : Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) ,Debt to Equity Ratio
(DER), Suku bunga SBI, Inflasi dan Abnormal return.

09311290 - AZMI ZAMZANI
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERBANKAN DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011
ABSTRAK :

This study aimed to determine whether financial ratios have an influence on stock returns. The sample used
in this study is a company engaged in the financial sector that have gone public and listed on the Indonesia
Stock Exchange (BEI) for three years, ie the period 2009-2011. The data analysis technique used is multiple
linear regression and hypothesis testing using t-statistics for testing the partial regression coefficients and
F-statistics to test the significance effect simultaneously or in conjunction with a significance level of 5%. It
also made the classic assumption test that includes testing multicollinearity, heteroscedasticity test and
autocorrelation test.
During the period of observation indicates that the variable was not found to deviate from the classical
assumptions. This shows the available data has been qualified using multiple linear regression equation
models. The results of this study indicate that financial ratios are composed of CAR, NPL, ROA, ROE, ROA,
NIM and LDR simultaneously affect the stock return, and partially CAR, NPL, NIM and LDR effect on stock
returns, while the ratio of the dominant influence on stock returns is the ratio of CAR. The value of the
influence of the ratio of bank finance to stock return is 30.9% and the remaining 60.1% is influenced by
other factors not included in the research model.
Keywords: CAR, NPL, ROA, ROE, ROA, NIM, LDR and Stock Return

09311292 - TEGUH SETIAWAN NUGROHO
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Good Corporate Governance (GCG) is a system used to measure and control the enterprise in order to run
their business decisions by considering the shareholders and other stakeholders, which aims to create a
good relationship between the shareholders and other stakeholders. While the performance of the
company is the determination of certain sizes to measure the success of a company to generate earnings.
This study aimed to analyze the effect of implementation of GCG to company performance. Is there a
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positive influence between corporate governance and company performance indexes. In this case GCG
measured by corporate governance perception index (CGPI) based on the rating that has been prepared by
the Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) and corporate performance measured by Return
On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) and the Tobins' Q . The statistical method used was simple
regression analysis. The data used in this study are secondary data from SWA magazine and the company's
financial statements obtained from the Stock Exchange and the Indonesian Capital Market Directory (ICMD)
beginning in 2008-2011. Based on the results of hypothesis testing using t-test statistics with a confidence
level of 95% and α = 5% can be concluded that the first look at the effect of the application of the ROE and
the corporate governance index results obtained applying an index value of 0.788 that GCG shall mean
insignificant and Ho received. And the next test is to see the effect of the application of NPM GCG index and
the index value of the results obtained by the application of GCG shall mean 0.021 a significant and Ho is
rejected. While further testing is to see the effect of the implementation of good corporate governance
index and the obtained results Tobins'Q index value of 0.027 GCG implementation of a significant and Ho is
rejected.
Keywords: Good corporate governance, Return on equity, Net profit margin, Tobins’Q

09311319 - VIENDY AYU FEBRILIANA
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ 45
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari beberapa faktor fundamental yang terdiri
dari Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Return On Invesment terhadap return saham pada
perusahaan Indeks LQ 45. Tujuan yang lain adalah untuk mengetahui variabel yang paling dominan
mempengaruhi return saham dari ketiga faktor fundamental tersebut. Data yang digunakan berasal dari
laporan masing-masing perusahaan dan bersumber dari Indonesia Capital Market
Directory. Sampel penelitian adalah perusahaan Indeks LQ 45 yang berada di Bursa Efek Jakarta dari tahun
2006-2010. Jumlah semua sampel adalah 225 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk membuktikan
hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji F dan Uji T.
Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 45 sampel perusahaan Indeks LQ 45 dengan menggunakan
programbantuan SPSS 16.0, menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Apabila dilihat secara parsial dari ketiga variabel
independen, ada satu variabel yaitu Price Earning Ratio yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam
menentukan perubahan return saham. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pula bahwa variabel yanhg
paling berpengaruh terhadap return saham adalah variabel Return On Investment.

09311329 - WIDYA KARTIKA FEBRIANI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI (STUDI KASUS :
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC TAHUN 2008 -2009 DI BEI )
ABSTRAK :

The study was conducted to determine whether there are differences in the financial performance of the
company before and after the acquisition. The study took a sample of 10 manufacturing companies that
went public in 2008-2009 listed in the Indonesia Stock Exchange. The variables in this study are financial
ratios such as Current Ratio, Quick Ratio, Inventory Ratio, Total Assets Turnover, Debt to Total Assets, Debt
to Equity, Return on Assets, Return on Equity. The method used in this study using paired t-test analysis of
the test sample. The criteria used in this study as follows: (1) manufacturing company that was acquired
between 2008 to 2009, (2) Have a clear date of acquisition, (3) the financial statements are available 2 years
before and 2 years after the acquisition. The results showed that there are some significant differences on
financial performance before and after the acquisition. After performed using software SPSS 20 proved that
variable Turnover Total Assets and Return on Equity which has a difference before and after the acquisition.
Keywords: financial ratio, acquisition



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

72

09311443 - USWATUN HASANAH
PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP JUMLAH DEPOSITO
MUDHARABAH PADA PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini mengenai jumlah deposito mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga terhadap jumlah deposito
mudharabah tersebut. Tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga dalam penelitian ini merupakan variabel
bebas yang penyajiannya berupa persentase, sedangkan jumlah deposito merupakan variabel terikatnya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan time series yang diperoleh dari
laporan keuangan PT.Bank Mega Syariah Indonesia dan Statistik Keuangan Bank Indonesia. Sampel yang
digunakan sebanyak 31 dari bulan januari 2010 sampai Juli 2012.
Metode analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS), pengujian dengan asumsi
klasik dan secara statistik. Hasil dari penelitian ini kedua hipotesis yang diajukan oleh penulis ditolak.
Karena, Tingkat Bagi hasil Bank Mega Syariah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah deposito
mudharabah. Hasil ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya tingkat bagi hasil bank maka tidak akan
mengakibatkan perubahan jumlah deposito mudharabah. Tingkat suku bunga bank konvensional
berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hasil ini dapat
diartikan bahwa besar kecilnya tingkat suku bunga bank maka tidak akan mengakibatkan perubahan jumlah
deposito mudharabah.

09311502 - DONA APRILIA PALEWA
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN JUMLAH KOMISARIS TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN
ABSTRAK :

Good Corporate Governance by Cadbury report is a principle that directs and controls the company in order
to achieve a balance between power and authority of the company in providing accountability to
shareholders and stakeholders in particular. While the purpose of the application of corporate governance
itself is to create added value for all parties stakeholders. whereas as we know, the board served as a board
of trustees in the course of a company. One measure of whether or not the board of directors of the
company's performance can be measured.
This research aims to identify and analyze the effect of corporate governance and the number of
commissioners to company performance. Which in this study also included four control variables, namely
the composition of fixed assets, the company's opportunity to grow, the size and age of the company. Good
Corporate Governance in this research was measured by CGPI (Corporate Governance Perception Index)
basedrankingconducted bySWAmagazinein cooperation withIICG (Indonesian
Institute for Corporate Governance) from 2005 to 2010. Number of commissioners on the financial report
from ICMD for 2005 to 2010.
Based onthe results ofhypothesis testingusing t-teststatistics with aconfidence levelof 95% and of 5% can
be concluded that the first to see the impact of corporate governance on corporate performance, which
means the result is1.363009 Ho received the Good Corporate Governance has no effecton corporate
performance. while then exttestis to see the influence of the number of commissioners on
the performanceandgetthe results of 0.871648, which means the number of commissioners had no
significant effecton corporate performance. HOacceptablemeansthis suggests that GCG can’t describethe
performance of the company. Number of commissioners has no effect on corporate performance, which
can’t describe the performance of the company.
Keyword : Good Corporate Governance, Corporate Performance TobinsQ, Number of Commissioners
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09311518 - RESTI NUR ROCHMI
ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KANTOR CABANG SLEMAN DIY
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana penerapan Good Corporate Governance pada Bank
Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sleman DIY. 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 dengan
wawancara kepada pimpinan dan karyawan Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sleman DIY. Selain
data primer juga digunakan datas sekunder yang diperlukan melalui literatur, jurnal, maupun website.
Penelitian ini menggunakan pedoman yang telah dikeluarkan oleh FCGI (Forum for Corporte 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 Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Sleman DIY telah
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh seperti yang telah disebutkan
di atas.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, transparency, accountability, responsibility, independency, dan
fairness.

10311059 - ROSSY AFIANO
ANALISIS DAMPAK PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP
ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN
ROKOK DI BEI)
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata
trading volume activity pada perusahaan rokok di BEI sebelum dan setelah peristiwa penetapan Undang-
undang nomor 28 tahun 2009 pada tanggal 10 sampai dengan 25 Agustus 2009. Penelitian ini menggunakan
event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap rata-rata abnormal return dan rata-rata trading
volume activity selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah harga saham penutup harian, indeks IHSG, volume perdagangan saham harian, dan
jumlah saham yang beredar. Sampel yang digunakan adalah perusahaan rokok yang listing di BEI pada
periode pengamatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji statistik terhadap rata-
rata abnormal return saham selama periode penelitian, ditemukan beberapa hari pengamatan yang
signifikan, terjadi kebocoran informasi dan reaksi terhadap peristiwa tersebut. rata-rata abnormal return
yang diperoleh bernilai negatif yang berarti kandungan informasi dalam peristiwa tersebut adalah informasi
buruk. Kemudian dari hasil uji statistik terhadap rata-rata trading volume activity saham selama periode
pengamatan penelitian, tidak ditemukan perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan. Hal ini
dikarenakan informasi dari UU No.28/2009 adalah pengenaan pajak yang baru, pajak hanya memberi
dampak terhadap return.
Kata Kunci: Rata-rata Abnormal Return, Rata-rata Trading Volume Activty, Event Study, Undang-undang
No.28/2009
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10311294 - WAHYU IRAWAN
PENGARUH ROA, ROE, NPM TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2011
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Return On Assets, Return On Equity dan Net Profit
Margin terhadap Return Saham perusahaan Manufaktur secara parsial. Sampel yang digunakan adalah
perusahaan-perusahaan manufaktur yang membagikan dividen untuk periode pengamatan 2007 sampai
2011 dengan jumlah 35 perusahaan yang dikumpulkan melalui purposive sampling. Permasalahan dari
penelitian ini adalah apakah Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM)
berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur. Pengujian hipotesis menggunakan
teknik analisis regresi sederhana. Selain itu sebelumnya juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitaas, dan uji autokolerasi. Penelitian ini menemukan
bahwa (1) Return On Assets berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham perusahaan. (2) Return On
Equity berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. (3) Net Profit Margin berpengaruh
signifikan terhadap return saham perusahaan.
Kata kunci : Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, Return Saham

NURSYA'BANI PURNAMA, SE., MSI

08311200 - MOCHAMAD NOORHUDA
EVALUASI KUALITAS LAYANAN BANK BRI CABANG SLEMAN DENGAN PENDEKATAN
IMPORTANCE-PERFORMANCE
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana harapan nasabah terhadap kualitas
pelayanan pada Bank BRI Cabang kabupaten Sleman, bagaimana kinerja kualitas pelayanan yang dirasakan
oleh nasabah Bank BRI cabang kabupaten Sleman ,bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas
pelayanan Bank BRI Cabang kabupaten Sleman, serta dimensi kualitas pelayanan manakah yang perlu
diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan nasabah Bank BRI Cabang kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil
analisis data, Indeks Kepuasan Nasabah diperoleh nilai sebesar 92,05 atau berada pada interval 83,81 –
100,00, maka dapat dinyatakan tingkat kepuasan nasabah pada Bank BRI Cabang Kabupaten Sleman dalam
kategori sangat puas. Hal ini menunjukkan tingkat kinerja sudah sesuai dengan tingkat kepentingan.
Keadaan ini berarti bahwa secara keseluruhan harapan responden akan kualitas pelayanan yang diberikan
Bank BRI Cabang Kabupaten Sleman sudah terpenuhi. Berdasarkan diagram kartesius, maka dapat
disimpulkan bahwa dimensi empati merupakan hal yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki guna
meningkatkan kepuasan nasabah.
Kata kunci : Bukti Langsung, Kehandalan , Daya Tanggap, Jaminan, Empati, Kepuasan Pelanggan

09311086 - WAHYU HARDHANI WIJAYANI
EVALUASI PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU GUNA EFISIENSI TOTAL BIAYA
PERSEDIAAN (STUDI KASUS PS.MADUKISMO)
ABSTRAK :

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat persediaan bahan baku yang optimal menurut Metode
Economic Order Quantity dalam rangka memenuhi proses produksi. Analisis yang dilakukan meliputi
penentuan jumlah pemesanan, tingkat safety stock, reorder point persediaan maksimum, dan biaya total
persediaan yang harus ada dalam perusahaan. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Pabrik
Spiritus Madukismo yang berada di Bantul. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer (meliputi
data kebutuhan bahan baku, data biaya pesan dan biaya simpan) . Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah biaya pemesanan, biaya pembelian, waktu tunggu (lead time), jumlah produksi dan
kebutuhan bahan baku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pabrik Spiritus Madukismo belum
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bisa melaksanakan pengendalian bahan baku cukup baik yang berimbas pada besarnyatotal biaya
persediaan.Hal ini dapat dibuktikan antara selisih TIC menggunakan EOQ dengan TIC menurut perusahaan
yaitu Rp. 4.316.736

09311474 - CATUR KHIKMAH ROSIANA
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA DI KERETA API
SRIWEDARI (KERETA API DIESEL ELEKTRIK) AC
ABSTRAK :

Penelitian yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa di Kereta Api
Sriwedari (Kereta Rel Diesel Elektrik) AC. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kualitas
pelayanan dalam lima dimensi kualitas pelayanan dalam penampilan fisik (tangible), kehandalan
(realibility), tanggapan (responsiveness), kepastian (assurance) dan empati (emphaty) dan tingkat kepuasan
pelanggan Kereta Api Sriwedari (Kereta Rel diesel Elektrik) AC. 2. Untuk mengetahui kesesuaian antara
kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan Kereta Api Sriwedari (Kereta Rel Diesel Elektrik) AC.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan cara menyusun dan mengajukan daftar
pertanyaan kepada pihak responden secara tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh dari responden menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan realibilitasnya.
Sebanyak 100 responden pengguna jasa Kereta Api Sriwedari secara accidental sampling. Data dianalisis
dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja atau kualitas
pelayanan sudak baik dan kepuasan pelanggan atau kepentingan sudah memuaskan. Hasil kesesuaian
antara kinerja dan kepentingan penumpang juga sudah sesuai.
Kata kunci: kepuasan konsumen, kualitas pelayanan jasa, tangible, realibility, responsiveness, assurance,
emphaty.

SITI NURSYAMSIAH, DRA., MM

08311185 - RENDYCA ACHMAD ILHAM
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS LAYANAN NASABAH PENGGUNA ELECTRONIC BANKING
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. DI YOGYAKARTA MENGGUNAKAN IMPORTANCE-
PERFORMANCE ANALYSIS
ABSTRAK :

Tidak bisa dipungkiri saat ini teknologi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita. Begitu pula
bagi perusahaan penyediaan jasa keuangan seperti bank. Melihat kondisi tersebut diperlukan layanan-
layanan yang berbasis teknologi yang maksimal demi memuaskan nasabahnya. Pada penelitian kali ini akan
dilakukan studi tentang kualitas layanan e-banking menggunakan analisis importance-performance. Analisis
ini bertujuan untuk mengindentifikasi kesesuaian harapan nasabah atas kinerja layanan e-banking di PT.
Bank Rakyat Indonesia Tbk. disamping itu, analisis importance-performance ini juga dapat melihat item
mana yang perlu mendapat prioritas utama untuk perbaikan kedepannya. Selanjutnya dari hasil analisis
importance-performance mengindentifikasi beberapa item yang mendapat prioritas utama yaitu, Adanya
layanan iklan pada saat waktu tunggu E-banking, Adanya informasi layanan terbaru pada saat waktu tunggu
Ebanking, Adanya layanan music pada saat waktu tunggu E-banking, Adanya Pemberitahuan bila terhadi
gangguan teknis/ maintenance, dan Fitur layanan E-Banking sudah dapat memberi kenyamanan pengguna.
Sementara PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. harus mengurangi aktivitas untuk menghemat sumber daya pada
-banking mampu melakukan transaksi secara akurat, banking memiliki tampilan yang baik dan berteknologi
tinggi, E-banking memberikan petunjuk kepada pelanggan tentang cara penggunaan E-banking, Pilihan
menu yang terdapat pada pilihan menu E-banking cukup untuk kebutuhan pelanggan sehari-harinya, dan E-
banking mengetahui nama pelanggan yang sedang menggunakannya.
Kata Kunci : Kualitas Layanan E-Banking, Importance-Performance, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

08311376 - FINALDI DARMAJA
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EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN MAHASISWA PADA DIVISI PELAYANAN
ADIMINSTRASI FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA MENGGUNAKAN IMPORTANCE
PERFORMANCE ANALYSIS
ABSTRAK :

Tidak bisa dipungkiri saat ini jasa pendidikan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan kita. Begitu
pula pendidikan tinggi yang biasanya mempunyai satu tatanan birokrasi atau pelayanan administrasi.
Melihat kondisi tersebut diperlukan pelayanan-pelayanan yang maksimal untuk mahasiswanya. Pada
penelitian kali ini akan dilakukan studi tentang kualitas pelayanan menggunakan analisis importance-
performance. Analisis ini bertujuan untuk mengindentifikasi kesesuaian harapan mahasiswa atas kinerja
pelayanan administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII). disamping itu, analisis
importance-performance ini juga ini dapat melihat item mana yang perlu mendapat prioritas utama untuk
perbaikan kedepannya. Selanjutnya dari hasil analisis importance-performance mengindentifikasi beberapa
item yang mendapat prioritas utama yaitu, Kesediaan karyawan memberikan pelayanan tepat waktu,
pemberian informasi kepada mahasiswa, tentang jaminan yang diberikan kepada karyawan, keramahan
karyawan, ketulusan karyawan dalam memcahkan masalah, dan efektifitas bangunan dan fasilitas.
Sementara FE UII harus mengurangi aktivitas untuk menghemat sumber daya pada kepercayaan untuk
keperluan mahasiswa, bisa ditemui diwaktu kerja, kemampuan karyawan melakukan pelayanan tepat
waktu, kompetensi karyawan.
Kata Kunci : kualitas pelayanan, importance-performance, Fakultas Ekonomi UII

09311037 - IKHWAN
PENGARUH ORIENTASI RANTAI PASOKAN TERHADAP KINERJA BISNIS
ABSTRAK :

Orientasi rantai pasokan didefinisikan sebagai sejauh mana ada kecenderungan antara anggota rantai
pasokan melihat rantai pasokan sebagai sebuah entitas yang terintegrasi dan rantai kebutuhan yang
memuaskan secara terpadu. Aktivitas orientasi rantai pasokan meliputi beberapa indikator di antaranya
adalah orientasi pelanggan, orientasi pesaing, orientasi pemasok, orientasi logistik, nilai rantai koordinasi
dan orientasi operasi. Enam indikator tersebut merupakan kontributor yang kuat untuk pengembangan
perusahaan dalam keunggulan yang kompetitif. Sedangkan kinerja bisnis dapat di sebut juga kemampuan
kerja individu ataupun organisasi untuk memperoleh hasil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh orientasi rantai pasokan terhadap kinerja bisnis dengan menggunakan penyebaran kuesioner
kepada responden terkait. Responden penelitian ini yaitu perusahaan retailer. Variabel yang menjadi dasar
dalam penelitian ini adalah enam indikator orientasi rantai pasokan yaitu orientasi pelanggan, orientasi
pesaing, orientasi pemasok, orientasi logistik, nilai rantai koordinasi, orientasi operasi dan variabel yang di
hubungkan adalah kinerja bisnis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis
regresi berganda tentang pengaruh orientasi rantai pasokan secara persial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja bisnis pada 30 sampel perusahaan ritel di yogyakarta, dalam penelitian ini
orientasi pelanggan mempunyai hasil nilai beta paling tinggi yaitu 0,305 yang berarti paling berpengaruh
terhadap kinerja bisnis
Kata kunci : Orientasi rantai pasokan, orientasi pelanggan, orientasi pesaing, orientasi pemasok, orientasi
logistik, nilai rantai koordinasi, orientasi operasi dan kinerja bisnis

09311077 - WENDI NURAMALITA
EVALUASI PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PABRIK MIE CAP GARUDA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku pada pengadaaan bahan
baku dan mengetahui tingkat efisiensi pengadaan persediaan bahan baku yang telah dilakukan pabrik mie
Cap Garuda selama periode tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah persediaan bahan baku tepung
tapioka dan tepung gaplek. Metode yang digunakan adalah metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk
menentukan tingkat pemesanan bahan baku yang dapat meminimalkan biaya. Hasil penelitian ini
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menunjukkan bahwa pabrik belum menerapkan pengendalian persediaan yang baik. Pabrik tidak
mengendalikan safety stock yang konsisten sehingga reorder point tidak dapat diketahui secara pasti.
Pabrik yang belum menerapkan pengendalian persediaan bahan baku dengan baik akibatnya pengadaan
bahan baku yang telah dilakukan selama periode tahun 2012 belum efisien. Ini ditunjukan pada hasil selisih
biaya persediaan tepung tapioka sebesar Rp 1.156.887,- dan tepung gaplek sebesar Rp 438.702,- serta
selisih total biaya sesuai dengan kebijakan pabrik dan menggunakan metode EOQ sebesar Rp 17.850.590,-
Kata Kunci: Pengendalian persediaan, EOQ, Efisiensi

09311139 - BELADINA NOOR RIMAWATI
ANALISIS KINERJA KUALITAS PELAYANAN DAN NASABAH BANK MANDIRI CABANG YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat harapan nasabah terhadap kualitas pelayanan, dan
kinerja kualitas pelayanan Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah
Analisis Deskriptif dan Analisis GAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Nasabah Bank Mandiri
mempunyai tingkat harapan sangat tinggi terhadap kinerja kualitas pelayanan Bank Mandiri terbukti dari
nilai harapan nasabah dari kelima variabel termasuk dalam kategori sangat diharapkan. B) hasil perhitungan
analisis GAP antara layanan saat ini dan harapan nasabah yang semua bernilai negatif, dengan rincian
sebagai berikut: People-Oriented (-0,39), Service-Functional (-0,46), Price-Associated (-0,93),
Convenience/Access (-0,74), dan Image/Citra (-0,33). Hal tersebut berarti bahwa tingkat kinerja kualitas
pelayanan yang diberikan Bank Mandiri belum sesuai dengan harapan nasabah sehingga Bank Mandiri perlu
mengadakan perbaikan kinerja kualitas pelayanannya.
Kata Kunci: Kinerja Kualitas Pelayanan, GAP

09311193 - RADEN HARYO AGUS SUTRISNO S
PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PAMELLA
SWALAYAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Quality of service is the fulfillment of the needs and desires of consumers as well as the delivery accuracy in
balancing consumer expectations while customer satisfaction is a person's feelings of pleasure or
disappointment that emerged after comparing the performance (results) products are thought to expected
performance study was conducted to determine the effect of service quality on customer satisfaction in self
pamella using questionnaires to the respondents related. Respondents of this research is pamella customer
self-service. Variables that became the basis for the study of variable SERVQUAL (tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, and empathy) using multiple regression analysis. Based on the results of
multiple regression analysis of the responsiveness and reliability is positive and significant effect on
customer satisfaction with a significance level ≤ 0.05 while the tangibles, assurance, and empathy is not a
positive influence because the significance value > 0.05. Partial test (t-test) of significant independent
variable, because the value of significance ≤ 0.05. Simultaneous testing (F-test) of significant independent
variable, because the value of significance ≤ 0.05. Coefficient of determination indicates that the physical
evidence variable capability, reliability, responsiveness, assurance, and empathy in explaining customer
satisfaction by 94% Pamella Swalayan
Keywords : Tangibles, reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Customer satisfaction.
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09311280 - MUHAMMAD TOYO
PEMILIHAN PEMASOK LAPTOP PADA RETAILER DI YOGYAKARTA DENGAN METODE ANALYTICAL
HIERARCHY PROCESS
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemasok laptop yang dipentingkan oleh retailer laptop di
Yogyakarta serta untuk memilih pemasok laptop berdasarkan dengan metode Analytical Hierarchy Process.
Kriteria pemilihan pemasok dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Kumar, Parashar dan Haleem
(2009) yang meliputi harga produk, kemudahan dan ongkos transport, sertifikasi kualitas, kualitas produk,
niat baik perusahaan, keandalan perusahaan, pengalaman perusahaan, ketepatan waktu dan ketersediaan
barang.
Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah retailer
laptop di Yogyakarta. Jumlah sampel yang diteliti adalah 30 responden. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa kuesioner, yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Alat analisis data yang
digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemudahan dan ongkos transport merupakan kriteria yang
diutamakan oleh retailer di Yogyakarta dalam memilih pemasok laptop. Faktor harga merupakan kriteria
yang paling tidak diutamakan oleh retailer di Yogyakarta dalam memilih pemasok laptop. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemasok X merupakan pemasok laptop pada retailer di Yogyakarta terbaik dengan
nilai tertinggi sebesar 0,618. Selanjutnya diikuti pemasok Y dengan nilai sebesar 0,304 dan terakhir
pemasok Z dengan nilai sebesar 0,078.
Kata kunci: Supply chain management, pemilihan pemasok, Analytical Hierarchy Process.

09311376 - NICKY LUPITA
HUBUNGAN SERVICE RECOVERY, KEPUASAN, DAN BEHAVIORAL OUTCOMES SETELAH SERVICE
RECOVERY PADA E –SERVICES
ABSTRAK :

Service failure atau kegagalan pelayanan tidak dapat dengan mudah untuk dihilangkan. Perusahaan harus
berusaha dengan keras dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kesan pertama pada konsumen.
Tetapi dalam kenyataan dan praktiknya, cukup sulit dalam sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa
mencapai tujuan tersebut seratus persen. Diperlukan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana proses
dari service recovery setelah terjadinya service failure, khususnya mengenai bagaimana dampak dari
strategi perusahaan terhadap respon pelanggan setelah dilakukannya service recovery Kepuasan pelanggan
setelah mendapatkan service recovery akan menghasilkan behavioral outcomes berupa trust, word of
mouth, dan customer loyalty. Melalui penelitian ini akan terlihat apakah service recovery yang diukur
melalui tiga dimensi keadilan yaitu distributive justice, procedural justice, dan interactional justice akan
mempengaruhi kepuasan dan menghasilkan behavioral outcomes bagi pelanggan. teknik analisa yang
digunakan adalah SEM atau structural equation model yang dioperasikan melalui program AMOS Hasil
analisis AMOS menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel service recovery yang
terdiri dari distibutif justice prosedural justice, interaksional justice dan terhadap kepuasan konsumen pada
Jasa online ritel. Signifikansi tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai p value yang lebih kecil dari nilai
signifikansi 5%. Hal ini berarti pemulihan pelayanan yang berkaitan dengan keadilan distribusi, keadilan
interaksional dan keadilan prosedural yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan konsumen pada jasa
online ritel.
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09311548 - HENDRO PRASETIO
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS LAYANAN PROVIDER TELEKOMUNIKASI
SELULER INDOSAT DI MAGELANG
ABSTRAK :

The purpose of this research is to identify customer satisfaction and service quality gaps as experienced by
the subscribers of the mobile services of Indosat Telecommunication Corporation .The seven modified
dimensions of SERVQUAL, namely tangibles, reliability, responsiveness, empathy, assurance, network
aspect, and convenience were used to measure customers’ perceptions and expectations of mobile
telecommunications services by drawing a sample of 30 respondents using accidental random
sampling.Data representing customer perceptions and expectations with mobile services in delivering
quality have been used to identify (in terms of quality gaps) areas needing improvement. Corporate should
concentrate on providing superior reliability, particularly, accuracy and dependability in mobile services. An
extended focus on the items of network aspect dimension (transmission quality and network coverage) is
also helpful in improving customers’ perceived quality of mobile services.Since most quality features in the
SERVQUAL scale are related with customer handling, this study incorporated, and investigated further, the
added two dimensions of network aspect and service convenience for their contribution to overall service
quality of mobile communications.
Keywords : Customer services quality, Customer satisfaction, SERVQUAL, Mobile communication systems

10311616 - FIRDANTI SAPTASARI
PENGARUH PEMBAGIAN INFORMASI DAN MANAJEMEN PERSEDIAAN TERHADAP KEPUASAN
KONSUMEN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Sharing information is the information about the performance of the company's distributors, the
information consists of data and analysis relating to the performance of the company, the relationship
between the distributor to the retailer (customer collaboration), business-oriented retailers to distributors
in the long term, as well as information technology used in the process of the supply chain company's
distributor to retailer. While the inventory is inventory management products that are sold (mobile)
retailers to meet end consumer demand (user).This research was conducted to determine the effect of
information sharing and inventory management to customer satisfaction by using the distribution of
questionnaires to the respondents concerned. The respondents of this study are retailer. The variables are
the basis for this study is the variable sharing information (customer collaboration, long term orientation,
information technology), and inventory management using multiple regression analysis. Based on the
results of multiple regression analysis of information sharing and inventory management as a whole has a
positive and significant impact on customer satisfaction with a significance level of 0.03. So that information
sharing and inventory management positively affect the consumer satisfaction in Ramai Family Mall.
Respondents in this study are retailer. Partially, there are two significant variables are variables long-term
orientation of 0.02 and 0.035 for information technology variables. While variable customer collaboration
and inventory management are not significant, because the distributor less open to retailers, so the impact
on customer satisfaction.
Keywords: information sharing, customer collaboration, long term orientation, information technology, and
inventory management
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04311327 - RINO ARDIANSYAH
ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS PRODUK ROSTER PADA SANGGAR KERAJINAN BATU WAHYU
ART STONES
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis banyaknya produk yang tidak dapat memenuhi standar yang
ditetapkan perusahaan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala didalam proses produksi
dengan menggunakan produk Roster Model Kotak. Dan Sanggar Kerajinan Batu Wahyu Arts Stones sebagai
subyek penelitian. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan metode pemilihan sampel probabilitas
atau secara acak(random). Jumlah sampel yang digunakan senbanyak 150 sampel. Alat analisis yang
digunakan adalah SQC dengan Metode Control Chart yang merupakan penggunaan statistik untuk
mengumpulkan dana menganalisis data dalam menentukan dan menganalisis hasil produksi.
Hasil analisis Control P-Chart dan Control X-Chart pada 1 sampai 30 Mei 2010 terhadap Roster Model Kotak
adalah sebagai berikut : hasil analisis Control P-Chart diambil sampel 150 unit, dari jumlah sampel tersebut
terdapat sampel rusak 31 unit dari 30 hari pengamatan produksi masih terjadi penyimpangan, sehingga
perusahaan belum cukup bagus dalam menerapkan pengawasan kualitas produknya karena masih ada
produk yang menyimpang dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan 15%. Hasil analisis Control X-Chart
untuk kesikuan dan ketebalan tidak terjadi penyimpangan, sehingga perusahaan cukup bagus dalam
menerapkan pengawasan kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk : bahan baku, tenaga
kerja, mesin, dan alat.
Kata Kunci : Kualitas Produksi Akhir, Roster Model Kotak

08311111 - SENJA PRIHANDINI
ANALISIS BEP DALAM PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI ( STUDI KASUS DI RAEKA NATAMA
MERCHANDISE INDO BARKA GROUP )
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan kapasitas produksi yang dapat digunakan untuk
memenuhi permintaan pasar. Dengan adanya perencanaan kapasitas produk yang baik maka diharapkan
produk jadi yang tersedia di perusahaan tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi. Penelitian ini
dilakukan di Raeka Natama Merchandise Indo Barka Group yang berada di Wonocatur Banguntapan Bantul.
Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah Break Even Point (BEP). Pengambilan data
dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini mengambil data primer
dan data sekunder. Variabel yang digunakan dalam peneliian ini adalah biaya tetap, biaya variabel dan
penjulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Raeka Natama Merchandise akan berada pada posisi break
even point pada tingkat penjualan sebesar Rp. 42.621.940. Dan pada kaos yang diproduksi sebesar 893 kaos
bahan polyster dan PE, 406 kaos bahan Cotton Carded, 258 kaos bahan cotton combed, dan 256 kaos bahan
polo.
Kata kunci : Break Even Point (BEP), forecast selling, biaya tetap dan biaya variabel.

08311168 - RAKHMAD HIDAYAT
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE ECONOMIC ORDER
QUANTITY (EOQ) PADA PERUSAHAAN BERAS SUMBER REJEKI DI DELANGGU
ABSTRAK :

UD. SUMBER REJEKI merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi beras di daerah
Delanggu. Agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan
bahan baku dalam proses produksi, pengendalian persediaan sangat dibutuhkan agar perusahaan tidak
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merugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku yang harus tersedia agar
dapat meminimumkan biaya persediaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
Interview dan Dokumentasi. Metode analisis data menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) akan lebih
mengefisienkan biaya persediaan karena adanya perbedaan total biaya yang dikeluarkan antara
menggunakan EOQ dan tidak menggunakan EOQ.

08311272 - DRAJAT PAMBUDI
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DENGAN METODE DIAGRAM KARTESIUS (STUDI KASUS PADA
BANK BRI CABANG KEBUMEN)
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas mengenai analisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode diagram
kartesius, yang merupakan studi pada Bank BRI cabang Kebumen. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dengan mengukur
kepentingan dan kinerja dari masing-masing dimensi kualitas layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan
Untuk mengetahui kualitas pelayanan Bank BRIcabang Kebumen yang diberikan terhadap nasabahnya,
untuk mengetahui dimensi kualitas layanan yang mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang
tinggi, dan untuk mengetahui atribut kualitas pelayanan apa yang memerlukan perhatian. Penelitian ini
menemukan bahwa konsumen belum merasa puas dikarenakan Tingkat Keseuaian Responden berada
dibawah 100% antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh
konsumen hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Emphaty, dan
Assurance) Bank BRI Kebumen belum mampu memenuhi harapan bagi konsumennya, karena antara rata
rata pelayanan yang diharapkan (3,47) lebih besar dari rata rata pelayanan yang dirasakan (2,91),
ditunjukkan dengan rata-rata kesesuaian sebesar 83,60%. Hal ini artinya tingkat layanan yang diberikan
oleh Bank BRI Kebumen masih belum dapat memuaskan konsumen. Dimensi yang paling perlu
mendapatkan perhatian adalah tangibles karena tingkat keseuaian yang paling rendah. Dari tingkat
kesesuaian responden tersebut dapat diketahui bahwa dimensi yang paling memuaskan konsumen adalah
dimensi assurance karena memiliki tingkat kesesuaian yang paling besar. Hasil dari perhitungan untuk
diagram kartesius adalah untuk = 2,91 dan untuk = 3,47, jadi performa konsumen terhadap mutu pelayanan
jasa Bank BRI Kebumen, terletak pada kuadran II yaitu pekerjaan bagus dan tidak perlu ada perubahan
dimana pelanggan memberikan nilai tertinggi terhadap keistimewaan yang disediakan dan puas dengan
performa keistimewaan (kepentingan dan performa yang tinggi).
Kata Kunci: kualitas pelayanan, diagram kartesius,Bank BRI

08311348 - WAWAN INDRIYANTO
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
TERHADAP KEPUASAN PASIEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan jika dilihat dari
tingkat kepentingan/ tingkat harapan serta tingkat kinerja pasien, mengetahui posisi tingkat kepentingan/
tingkat harapan serta tingkat kinerja pasien jika dilihat dari diagram kartesius , dan menganalisis atribut-
atribut kualitas jasa apa saja yang memerlukan perbaikan pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Temanggung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 responden dengan teknik pengambilan
sampel menggunakan accidental sampling. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan
pasien, penelitian ini menggunakan ukuran dimensi Jaminan, Empati, kehandalan, Daya tanggap, Tampilan
Fisik, Jasa Inti medis, Profesionalisme. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Importance-Performance
Analysis (IPA), Analisis Indeks Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction Index) yang menunjukkan
besarnya tingkat kepuasan responden dengan diagram kartesius
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1). Berdasarkan nilaiIndeks Kepuasan Responden
sebesar 86,39 dan berada pada interval 81,25 – 100,00, maka dapat dinyatakan tingkat kepuasan konsumen
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pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dalam kategori sangat puas. 2) Berdasarkan ketujuh
dimensi yaitu jaminan, empati, kehandalan, daya tanggap, tampilan fisik, jasa inti medis, profesinalisme,
dan secara keseluruhan memiliki tingkat kesesuaian yang berada pada interval 81,25 – 100,00. Dengan
demikian dapat dikatakan tingkat kesesuaian antara kinerja dan tingkat kepenting/harapan konsumen pada
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dinyatakan dalam kategori sangat puas Hal ini
menunjukkan tingkat kinerja sudah sesuai dengan tingkat kepentingan. Keadaan ini berarti bahwa secara
keseluruhan harapan responden akan kualitas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Temanggung sudah terpenuhi. 3).Berdasarkan diagram kartesius, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi
jaminan dan dimensi daya tanggap merupakan hal yang perlu menjadi prioritas untuk diperbaiki guna
meningkatkan kepuasan konsumen. Sedangkan pada dimensi empati, jasa inti medis dan dimensi
profesionalisme sudah baik adanya, sehingga rumah sakit tinggal mempertahankannya agar selalu baik di
mata konsumen, selanjutnya dimensi kehandalan dan dimensi tampilan fisik dianggap sebagai dimensi yang
kurang begitu penting bagi konsumen.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien,

09311007 - YURIKO MAULANA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AIR MINUM PADA DEPOT AIR MINUM
KESEHATAN ISI ULANG DI YOGYAKARTA DAN SLEMAN
ABSTRAK :

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dihadapkan dengan sesuatu yang serba instan. Tidak
terkecuali masalah kesehatan yang semakin lama akan terus muncul penyakit baru yang belum pernah
ditemui. Salah satu perusahaan yang memandang peluang bisnis tersebut adalah perusahaan air minum.
Perusahaan air minum yang mempunyai kualitas produk yang lebih baik dan sesuai dengan standar
perusahaan akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kualitas produk di depot air minum isi ulang kesehatan, seberapa jauh tingkat penyimpangan
kualitas air minum isi ulang kesehatan pada depot air minum isi ulang dan faktor-faktor yang menyebabkan
kerusakan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang kesehatan di Yogyakarta dan Sleman. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua depot pengisian air minum kesehatan yang ada di Yogyakarta dan
Sleman. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 5 unit di depo pengisian air minum kesehatan yang
berada di wilayah Yogyakarta dan Sleman selama 8 hari.Variabel dari penelitian ini adalah produk yang
tidak menyimpang dan menyimpang dari standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Analisis data yang
digunakan adalah analisis X-Chart, analisis P-Chart dan diagram Ishikawa. Hasil analisis data menunjukkan
Dari hasil analisis X-Chart tidak terdapat permasalahan produk air minum, karena tidak terdapat variabel
yang menyimpang baik pH maupun Nitrat yang melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan yaitu sebesar
5 %. Dari hasil analisis P-Chart juga tidak terdapat permasalahan dari kerusakan produk air minum yang di
produksi baik dari atrbut bau, warna, dan rasa. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi kerusakan produk
yang dihasilkan belum melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 5
%.. Dari hasil analisis diagram Ishikawa dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya kerusakan produk air minum adalah faktor manusia, metode, bahan baku, dan mesin.
Kata kunci : Kualitas, Produk, Pengendalian Kualitas

09311044 - RIYAN KURNIA PUTRA
ANALISIS PERSEDIAAN BAHAN BANGUNAN DI TOKO BESI DAN BAHAN BANGUNAN SEDERHANA
ABSTRAK :

Sistem persediaan adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan
dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan harus diisi, dan berapa besar
pesanan harus dilakukan (T.Hani Handoko 1991). Masalah persediaan tidak hanya terbatas pada
perusahaan profit oriented saja tetapi juga dialami oleh organisasi sosial maupun perusahaan non profit
oriented , seperti persediaan dalam pabrik, agrobisnis, pedagang besar, pengecer, rumah sakit, sekolah,
hotel, masjid, rumah tangga, restoran, pemerintah dan lainnya. (Zulian Yamit 2008). Tujuan dari penelitian
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ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan persediaan bahan bangunan sudah sesuai kebutuhan,
untuk menentukan ukuran lot pemesanan untuk mencapai biaya persediaan minimum, dan untuk
merencanakan kebutuhan bahan bangunan agar mencapai efisiensi.
Dalam penelitian ini akan menganalisis tentang “Analisis Persediaan Bahan Bangunan di Toko Besi dan
Bahan Bangunan Sederhana “
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya persediaan belum dicapai, hal ini
bisa dilihat dari perbandingan perhitungan menurut toko dengan metode Economic Order Quantity (EOQ)
atau jumlah pemesanan paling ekonomis untuk memperoleh bahan bangunan. Hasil perhitungan menurut
toko biaya persediaan semen Rp 6.405.200,-, besi Rp 4.680.000,- dan keramik Rp 4.117.000,-. Sedangkan
menurut metode EOQ biaya persediaan untuk semen Rp 6.386.800,-, besi Rp 4.642.700,-, dan keramik Rp
3.655.000,-. Sehingga ada selisih biaya persediaan metode toko dengan metode EOQ untuk produk semen
Rp 18.400,- , besi Rp 37.300,- , dan keramik Rp 462.000,-
Kata kunci : Sistem persediaan, dan EOQ

09311072 - DWI ASMARA
ANALISIS SISTEM ANTRIAN PASIEN RAWAT JALAN DI PUSKESMAS NGAGLIK 1 SLEMAN
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Antrian (waiting linequeue) adalah sebuah situasi yang umum. Ilmu pengetahuan yang membicarakan
antrian, sering disebut sebagai teori antrian (queuing theory). Teori ini merupakan bagian penting dalam
manajemen operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajer operasi. Model antrian sangat
berguna baik dalam perusahaan manufaktur maupun jasa. Dalam penelitian ini akan menganalisis sistem
antrian pasien rawat jalan di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah sistem antrian yang digunakan saat ini sudah efisien, dan untuk mengetahui
apakah jumlah fasilitas yang diterapkan sudah optimal, selain itu juga untuk mengetahui berapa biaya
untuk fasilitas pelayanan dan biaya waktu tunggu dengan adanya antrian di Puskesmas Ngaglik 1 Sleman
Yogyakarta.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, dengan membuka dua loket pada masing-masing
poliklinik maka waktu tunggu dapat mendekati harapan responden. Dan biaya total yang harus ditanggung
oleh Puskesmas Ngaglik 1 Sleman Yogyakarta lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan satu loket.
Kata kunci: sistem antrian, biaya fasilitas pelayanan dan biaya waktu tunggu.

09311098 - RIDWAN DWI NUGROHO
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PELAYANAN NASABAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)
CABANG SLEMAN
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan di BPD Cabang Sleman Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana tingkat antrian dan system antrian pada BPD Cabang Sleman, dan untuk
mengetahui apakah perlu penambahan loket dan perubahan sistem pada BPD cabang Sleman untuk
meminimalkan biaya antrian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang
dikumpulkan langsung oleh peneliti yang didapat melalui metode interview dan kuisioner. Alat analisis yang
digunakan adalah dengan program WinQSB. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dengan adanya 3
teller dapat diketahui banyaknya pelanggan yang dilayani dan dalam antrian (L) adalah 9 orang. Nilai Lq
yang merupakan banyaknya pelanggan dalam antrian adalah 6 orang nasabah. Nilai W atau rata-rata
pelanggan menghabiskan waktu dalam antrian dan ketika dilayani adalah 0,0946 jam atau kurang lebih 6
menit. Wq menunjukkan nilai rata-rata waktu pelanggan menunggu dilayani (Wq) adalah sebesar 0,0660
jam atau setara dengan 4 menit. Untuk mengetahui berapakah jumlah teller yangpalig efektif dengan
kondisi saat ini, maka dapat dihitung dengan menggunakan program Winqsb (dengan jumlah teller 4.
Dengan adanya 4 teller banyaknya pelanggan yang dilayani dan dalam antrian (L) adalah 4 orang, dengan
banyaknya pelanggan dalam antrian (Lq) 1 orang. Rata-rata pelanggan menghabiskan waktu dalam antrian
dan ketika dilayani (W) selama 2,19 menit=131,4 detik, dan rata-rata waktu pelanggan menunggu dilayani
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(Wq) selama 0,48 menit = 28,8 detik. Sehingga dengan adanya 4 teller waktu nasabah untuk melakukan
transaksi kurang lebih menit 7 menit. Dengan kondisi antrian saat ini maka sebaiknya pihak Bank
menambah satu loket lagi atau kembali mengaktifkan minimal 1 loket yang sering off / yang hanya
beroperasi pada tanggal 1 dan 2 saja. Sehingga nasabah akan merasa puas, BPD DIY Cabang Sleman tidak
kehilangan nasabah, dan pemasukan akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah nasabah.

09311118 - SWASTIKA NOURMALIA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK SEPATU DI ONLINE SHOP SEPATU RUN AND WALK
DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini mengambil Judul “Evaluasi Pengawasan Kualitas Produk Sepatu Di Online Shop Sepatu Run
And Walk Di Yogyakarta”. Penulis memfokuskan penelitian ini pada sepatu wanita yaitu wedges oxford. Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan apakah penyimpangan-penyimpangan kualitas yang terjadi
masih dalam batas standar toleransi atau melebihi batas standar toleransi. Selain itu juga untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kualitas. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode X Chart, P Chart, dan Diagram Ishikawa.Untuk X
Chart peneliti menggunakan 1 jenis sepatu dari 5 ukuran yang ada, yaitu menggunakan sampel jenis sepatu
wedges. Serta menggunakan 6 variabel, yaitu tinggi hak, panjang sepatu, lebar sepatu, tinggi sepatu, lingkar
pergelangan kaki, dan panjang depan muka sampai pergelangan. Hasil analisis X Chart yang menggunakan
sampel ukuran sepatu wedges 37 terdapat 3 ukuran variabel yang melampaui standar yang ditentukan
adalah lebar sepatu, tinggi sepatu, dan panjang depan muka sampai pergelangan. Sedangkan untuk hasil
analisis P Chart menggunakan sampel ukuran sepatu 36-40 yang melampaui batas toleransi yang ditetapkan
perusahaan yaitu sebesar 5% yaitu pada pengeleman produk sepatu yang tidak rapi. Selanjutnya dengan
menggunakan Diagram ishikawa (diagram sebab akibat), penulis menemukan beberapa faktor penyebab
cacat produk pada variabel dan atribut. Penyebab yang paling dominan untuk kecacatan variabel adalah
karena faktor metode, yang disebabkan karena kesalahan pengukuran. Sedangkan faktor penyebab cacat
produk pada atribut, penyebab yang paling dominan adalah faktor manusia, yang disebabkan karena
kelelahan pada karyawan saat bekerja. Saran dari penulis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut
adalah dengan meningkatkan pengawasan kualitas dari segi manusia dan pengawasan metode kerja agar
dapat meminimalkan produk rusak.
Kata Kunci : Kualitas X-Chart, P-Chart, Diagram Ishikawa.

09311217 - MUCHAMAD IRFAN KURNIAWAN
ANALISIS PERENCANAN KAPASITAS PRODUKSI PADA PERUSAHAAN THE PT TAMBI DI
WONOSOBO
ABSTRAK :

Setiap perusahaan memiliki perencanaan kapasitas produksi yang bertujuan untuk memaksimalkan laba.
Analisis break even point (BEP) atau titik impas adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui
keadaan dimana pendapatan total perusahaan sama dengan biaya totalnya. Selain itu, analisis ini
merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total, laba yang diharapkan dan
volume penjualan. Dengan mengetahui titik impas, suatu perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan
minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data
perusahaan dari tahun 2006 sampai tahun 2012 pada perusahaan perkebunan teh PT Tambi. Analisis data
menggunakan analisis trend logaritma untuk menghitung biaya dan penjualan tahun 2013 yang kemudian
dilanjutkan dengan menghitung break even point dalam satuan unit dan rupiahnya. Dari hasil penelitian
didapati untuk tahun 2013, perusahaan berada dalam titik impas pada saat perusahaan memproduksi teh
sebesar 31.341,82 kg dengan nilai sebesar Rp 418.745.228,1 dengan asumsi biaya variabel/unit sebesar Rp
826,76; biaya tetap sebesar Rp 418.082.293,9; volume penjualan sebesar 521.917,90 kg dan harga jual/unit
sebesar Rp 14.165,71.
Kata kunci: perencanaan kapasitas produksi, break even point
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09311226 - DENNY PRADANA PUTRA
PENERAPAN TOTAL QUALITY SERVICES (TQS) DENGAN ANALISIS GAP UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT CAKRA HUSADA KLATEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan jika
dilihat dari tingkat kepentingan/harapan serta tingkat kinerja/kenyataan pasien jika dilihat dari indeks
kepuasan pelanggan (IKP/CSI) dan menganalisis dimensi-dimensi kualitas jasa apa saja yang memerlukan
perbaikan pada RS. CAKRA HUSADA KLATEN. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120
responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Untuk mengetahui
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien, penelitian ini menggunakan ukuran dimensi Jaminan, Empati,
kehandalan, Daya tanggap, Tampilan Fisik, Jasa Inti medis, Profesionalisme. Alat analisis yang digunakan
adalah Analisis GAP dan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP/CSI). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan
bahwa: 1). Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Responden sebesar 77% dan berada pada interval 62,50% –
81,24%, maka dapat dinyatakan tingkat kepuasan konsumen pada RS. CAKRA HUSADA KLATEN dalam
kategori puas. 2) Berdasarkan ketujuh dimensi yaitu jaminan, empati, kehandalan, daya tanggap, tampilan
fisik, jasa inti medis, profesinalisme, dan secara keseluruhan memiliki tingkat kesesuaian yang berada pada
interval 62,50% – 81,24%. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat kesesuaian antara kinerja dan tingkat
kepenting/harapan konsumen pada RS CAKRA HUSADA KLATEN dinyatakan dalam kategori puas. Hal ini
menunjukkan tingkat kinerja belum sesuai dengan tingkat kepentingan. Keadaan ini berarti bahwa secara
keseluruhan harapan responden akan kualitas pelayanan yang diberikan RS. CAKRA HUSADA KLATEN belum
terpenuhi. 3).Berdasarkan analisis GAP per dimensi, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi tangibles
memiliki GAP yang paling besar sehingga menjadi prioritas untuk diperbaiki dalam rangka meningkatkan
kepuasan konsumen, sedangkan dimensi assurance memiliki GAP yang kecil sehingga apa yang sudah
dilakukan selama ini sudah baik dan tetap dilanjutkan dengan di iringi perbaikan pelayanan yang sudah ada
Kata Kunci : Kualitas jasa, kepuasan konsumen, GAP

09311227 - ACHMAD DEDE KURNIADI
ANALISIS PENGENDALIAN BAHAN BAKU PERUSAHAAN “ARICA SINAR JEPARA FURNITURE”
MENGGUNAKAN METODE MRP (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING)
ABSTRAK :

Arica Sinar Jepara merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang meubel. Hasil produksi sesuai
dengan pesanan dan ditunjukan untuk di export dengan mengikuti laju pertumbuhan permintaan pasar.
Permasalahan yang timbul dari Perusahaan Arica Sinar Jepara dibagian material adalah dalam melakukan
perencanaan bahan baku kursi dan meja. Perusahaan ini sulit menentukan berapa kebutuhan perencanaan
bahan baku yang dibutuhkan dan berapa pesanan yang harus dilakukan. Langkah awal dilakukan adalah
dengan melakukan persediaan bahan baku melalui pendeatan MRP (Material Requirement Planning) pada
bagian material. Selanjutnya menentukan waktu pesanan dari pihak supplier sehingga bahan baku yang
dibutuhkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan juga dapat diketahui jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam bahan baku tersebut. Serta frekwensi pemesanan yang didapatkan untuk pengadaan
bahan baku dibagian material. Diharapkan dengan adanya usulan perencanaan bahan baku dengan
menggunakan MRP dapat melaksanakan proses produksi lebih terkendali sehingga mendapatkan hasil yang
lebih optimal

09311271 - WENNY WHALIDA
ANALISIS PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU PADA USAHA “NATASHA
COLLECTION“ UNTUK MEMPERTAHANKAN KELANCARAN PROSES PRODUKSI
ABSTRAK :

Natasha Collection pmerupakan sebuah perusahaan konveksi yang bergerak dalam produksi celana dan
pakaian di daerah Batam. Agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan tidak terjadi kekurangan
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ataupun kelebihan bahan baku dalam proses produksi, pengendalian persediaan sangat dibutuhkan agar
perusahaan tidak rugi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan
baku untuk meminimumkan biaya pada usaha “Natasha Collection”.
Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan dan wawancara ke pemilik
perusahaan. Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analisis Economic Order
Quantity (EOQ). Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa dengan menggunakan Metode Economic
Order Quantity (EOQ) akan lebih mengefisienkan total biaya persediaan, karena adanya perbedaan total
biaya yang dikeluarkan Natasha Collection antara menggunakan EOQ dan tidak menggunakan metode EOQ.
Kata Kunci : Bahan Baku, Total Biaya Persediaan, Economic Order Quantity

09311344 - MALIK IBRAHIM
EVALUASI PERSEDIAAN BARANG DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA
BORNEO PLAYSTATION DI BALIKPAPAN
ABSTRAK :

Setiap usaha yang mengelola produk berupa barang perlu melakukan pengendalian persediaan secara tepat
untuk menghindari resiko dari kekurangan persediaan dan menekan tingginya biaya persediaan. Data-data
primer dalam penelitian ini berasal dari Toko Borneo Playstation yang bergerak dalam penjualan
perlengkapan playstation di Balikpapan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang paling ekonomis agar dapat
meminimumkan total biaya persediaan, sekaligus untuk menguji apakah metode Economic Order Quantity
(EOQ) dapat memaksimalkan persediaan toko menjadi lebih efisien. Penelitian dilakukan dengan langkah-
langkah, menghitung jumlah persediaan ideal dengan menggunakan metode EOQ, kemudian dilanjutkan
dengan menghitung Safety Stock (SS), Reorder Point (ROP) dan analisis persediaan maksimum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Metode EOQ secara efektif mampu meminimalisir total biaya
dalam memenuhi jumlah persediaan barang. Total biaya untuk 3 jenis produk bila dihitung mengggunakan
metode toko adalah sebesar Rp 5.191.300,-, sedangkan dengan menggunakan metode EOQ, total biaya
persediaan toko dapat ditekan menjadi Rp. 3.874.550,-
Kata Kunci : Economic Order Quantity (EOQ), Safety Stock, Reorder Point dan Persediaan.

09311426 - INDAH MAWARNI
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA KERAJINAN BATIK KAYU
SANGGARPENI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya efesiensi biaya terhadap persediaan bahan baku pada
kerajinan batik kayu Sanggar Peni. Pengendalian persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor
penting dalam proses produksi, untuk itu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengendalian
persediaan terhadap bahan baku agar dapat meminimumkan biaya persediaan yang dikeluarkan. Dalam
penelitian ini memakai model Economic Order Quantity (EOQ). Model ini bertujuan untuk menentukan
ukuran pemesanan yang paling ekonomis yang dapat meminimasi biaya-biaya dalam persediaan. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa perhitungan persediaan bahan baku mentah dan setengah jadi kayu
sengon lebih efektif dan efisien bila menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) dibandingkan
dengan perhitungan perusahaan.
Kata Kunci : economic order quantity (EOQ)
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09311503 - LUCKY PRISTANTIA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK DALAM USAHA MENEKAN JUMLAH PRODUK
CACAT PADA PABRIKANKAOS (PRODUKSI KAOS) YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penerapan sistem pengawasan kualitas produk pada
konveksi PABRIKANKAOS (Produksi Kaos) “Yogyakarta” sudah terkendali atau belum terkendali serta
mencari penyebab-penyebab kerusakan produk (cacat) pada perusahaan tersebut.
Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah Statistical Quality Control yaitu sebuah metode
statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pengawasan kualitas yang dilakukan pada
suatu perusahaan, dimana hasilnya dibandingkan dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan
tersebut.. Metode Statistical Quality Control terdiri dari metode X-Chart yang digunakan untuk mengukur
panjang dan lebar. Sedangkan P-Chart digunakan untuk mengukur kerapian produk. Selain itu untuk
mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kerusakan produk dan mencari pemecahan atas
masalah tersebut menggunakan diagram Ishikawa.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis Control Chart untuk Variabel (X-Chart) produk kaos
ukuran M dan L diperoleh hasil bahwa produk kaos tersebut belum dikategorikan baik karena melampaui
standar kerusakan produk yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan analisis Control Chart untuk atribut (P-
Chart) diperoleh hasil bahwa produk kaos dengan ukuran M dikategorikan kurang baik. Sedangkan produk
kaos ukuran L dapat dikategorikan baik, karena tidak melebihi batas toleransi kerusakan yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan adalah lingkungan,
mesin, material, dan manusia

09311504 - NURUL ROCHMATUL KHASANAH
ANALISIS KUALITAS JASA PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI SALON ZAHWA
ROGO JAMPI SPA YOGYAKARTA.
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang dilihat dari tingkat kinerja dan
tingkat kepentingan kualitas jasa pelayanan terhadap pelanggan salon Zahwa Rogo Jampi Spa. Kepuasan
pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya
dan kinerja yang dirasakan setelah melalui proses perawatan. Menurut Pasuraman (1985) perwujudan
kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi melalui lima dimensi kualitas yaitu bukti fisik ( tangible ),
kehandalan (reliability ), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance ), dan empati ( emphaty ).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang pernah menggunakan fasilitas jasa salon
Zahwa Rogo Jampi Spa. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling berupa convenience sampling.
Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis indeks kepuasan dan diagram kartesius.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari analisis tingkat kesesuaian antara tingkat
kepentingan dan tingkat kinerja menunjukkan pelanggan belum merasa puas terhadap pelayanan yang
diberikan pada salon Zahwa Rogo Jampi Spa atau dapat dikatakan tingkat kepentingan > tingkat kinerja.
Kata kunci : bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan kepuasan pelanggan.
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06311333 - MUHAMMAD NUR MAKKY
PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KOPI DI WARUNG KOPI BLANDONGAN
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi konsumen dalam pembelian
kopi di warung kopi Blandongan, mengetahui perbedaan motivasi konsumen dalam pembelian kopi di
warung kopi Blandongan, dan mengetahui variabel motivasi yang paling dominan mendorong konsumen
dalam pembelian kopi di warung kopi Blandongan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
masyarakat atau konsumen penikmat kopi di warung kopi Blandongan Yogyakarta. Sampel penelitian ini
adalah 105 responden yang dianggap telah cukup untuk mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan
sampel menggunakan convenience sampling yaitu teknik sampling yang dijadikan anggota sampel adalah
konsumen yang berada di lingkungan warung kopi Blandongan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi berganda, analisis karakteristik pelanggan, analisis deskriptif, analisis koefisien determinasi, korelasi
berganda, analisis korelasi parsial, dan uji chi square. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T
dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas alat ukur dipilih rumus
product moment dan alpha croncbach. Dan selanjutnya untuk menguji hasil penelitian menggunakan alat
bantu, yaitu program pengolahan data SPSS versi 17.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, kualitas, pelayanan, gaya hidup, dan harga diri
secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian diterima.
Adapun analisis chi square menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam motivasi
konsumen. Sedangkan dari kelima variabel motivasi, variabel harga diri paling dominan mempengaruhi
motivasi konsumen, yaitu sebesar 12,5%.
Kata Kunci : Motivasi Konsumen dan Kopi Blandongan

06311408 - RIAN PRATAMA RAMADHANI
PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH MASKAPAI PENERBANGAN LION
AIR DALAM PERSAINGAN INDUSTRI PENERBANGAN LOW COST CARRIER
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen ekuitas merek yaitu kesadaran merek,
asosiasi merek, kesan kualitas, dan loyalitas merek terhadapa keputusan memilih maskapai penerbangan
Lion Air di bandara Adi Sucipoto Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dimana data
diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam obyek penelitian ini adalah
seluruh penumpang pesawat terbang di bandara Adi Sucipto yang pernah mennggunakan jasa maskapai
Lion Air. Adapun jumlah responden adalah 97 orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan
menggunakan uji validitas, uji reliabilitas uji F, uji t, kemudian di analisi regresi linier berganda. Melalui uji
validitas diperoleh hasil bahwa semua item nilai pertanyaan mempunyai nilai r hitung > r tabel (0.197)
sehingga semua pernyataan dinyatakan valid. Dari uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa semua item
pernyataan menunjukkan niali alpha > 0.6 sehingga diseimpulkan bahwa semua item pernyataan
dinyatakan reliable. Dari analisis regresi liner berganda diperoleh Y=0.844 + 0.091X1 - 0.117X2 + 0.369X3 +
0.468X4. Hasil uji F menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel dengan F hitung
34.612 > f tabel 2.47. Loyalitas merek merupakan variabel yang paling dominan terhadap keputusan
pemilihan maskapai Lion Air.
Kata kunci : brand equity, keputusan pembelian, loyalitas merek.
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07311045 - RAMADHIANTO ARDI NUGROHO
ANALISIS PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP MINAT BELI CELANA JEANS LEVI’S (STUDI
KASUS TERHADAP MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) mengetahui pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari brand
awareness, brand association, brand loyalty, dan perceived quality terhadap minat beli konsumen terhadap
celana jeans Levi’s baik secara parsial maupun bersama-sama serta 2) mengetahui faktor dominan diantara
brand awareness, brand association, brand loyalty, dan perceived quality terhadap minat beli konsumen
terhadap celana jeans Levi’s. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang
belum pernah membeli dan memiliki celana jeans baik merek Levi’s maupun merek-merek yang lain di
Fakultas Ekonomi yang tidak diketahui jumlahnya. Sampel penelitian ini adalah 96 mahasiswa yang
dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Teknik penarikan sampel menggunakan convenience
sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan mempertimbangkan faktor kemudahan. Intrumen
penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji F, uji t, analisis Regresi
Linier Berganda. Dari hasil uji regresi berganda menunjukkan brand equity berpengaruh positif tehadap
minat beli. Variabel brand equity yang terdiri dari brand awareness, brand association, brand loyalty, dan
perceived quality secara serentak dan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli pada
produk celana jeans merek Levi’s. Sedangkan variabel perceived quality (persepsi kualitas) mempunyai
pengaruh paling dominan terhadap Minat Beli.
Kata Kunci : brand equity, brand awareness, brand association, brand loyalty, perceived quality, minat beli

08311118 - YOGA PRABOWO A
PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEPUASAN PEMBELIAN TOYOTA KIJANG INOVA
DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau hubungan antara motivasi konsumen
dengan keputusan pembelian Toyota Kijang Innova, mengetahui motivasi yang paling dominan
mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian Toyota Kijang Innova dan untuk mengetahui
perbedaan motivasi terhadap keputusan pembelian Toyota Kijang Innova berdasarkan karakteristik
konsumen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang mempunyai
sekaligus memakai mobil Toyota Kijang Innova di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sampel penelitian ini
adalah 96 konsumen yang dianggap telah cukup mewakili populasi yang diteliti. Dan variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah : hrga, kualitas, layanan purna jual, model/bentuk, serta harga diri.
Teknik penarikan sampel menggunakan “Convience Sampling”. Model analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisi Chi Square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen termotivasi untuk membeli mobil Toyota
Kijang Innova karena atribut yang ada telah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh mobil Toyota Kijang
Innova. Hasil ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar pengaruh/hubungan antara motivasi dengan
keputusan pembelian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa konsumen telah termotivasi untuk membeli
mobil Toyota Kijang Innova. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara motivasi konsumen dengan keputusan pembelian berdasarkan harga, kualitas, layanan
purna jual, dan model/bentuk. Hal tersebut berarti bahwa semakin setuju pula konsumen untuk membeli.
Sedangkan motivasi konsumen dengan keputusan pembelian berdasarkan harga diri/prestige bukan
dijadikan sebagai pertimbangan yang berarti. Untuk hasil korelasi parsial, variabel kualitas mempunyai nilai
paling tinggi diantara variabel-variabel lain yang artinya bahwa kualitas merupakan motivasi paling utama
yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian mobil Toyota Kijang Innova. Dalam penelitian menggunakan
Analisis Chi Square, terdapat perbedaan motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian Mobil Toyota
Kijang Innova dilihat berdasarkan karakteristik konsumen seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan,
dan tingkat penghasilan. Terdapat perbedaan motivasi konsumen terhadap variabel dari model/bentuk dan
variabel keputusan pembelian, pada pembelian Mobil Toyota Kijang Innova dilihat berdasarkan jenis
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kelamin, terdapat perbedaan motivasi konsumen terhadap variabel dari keputusan pembelian berdasarkan
usia pada pembelian mobil Toyota Kijang Innova, terdapat perbedaan motivasi konsumen terhadap variabel
dari keputusan pembelian berdasarkan tingkat pendidikan pada pembelian mobil Toyota Kijang Innova, dan
terdapat perbedaan motivasi konsumen terhadap variabel dari keputusan pembelian berdasarkan tingkat
penghasilan pada pembelian mobil Toyota Kijang Innova.
Kata Kunci: motivasi konsumen dan keputusan pembelian

08311226 - PUTUT SUPRAYOGI
ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN
PADA GRAPARI TELKOMSELDI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Telkomsel didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi untuk mengembangkan
telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Telkomsel menjadi pelopor untuk berbagai teknologi
telekomunikasi selular di Indonesia, termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional
dan layanan 3G di Indonesia. Keunggulan produk dan layanannya menjadikan Telkomsel sebagai pilihan
utama pelanggan di seluruh Indonesia khususnya di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui
pengaruh kualitas layanan (service quality) terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction),
mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan (customer satisfaction) terhadap loyalitas pelanggan (customer
loyaity), mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (service quality) dan kepuasan pelanggan (customer
satisfaction) terhadap loyalitas pelangan (customer loyalty), untuk mengetahui dimensi yang paling
dominan meningkatkan loyalitas diantara dimensi kualitas pelayanan dan kepuasan. Variabel yang
digunakan dalam penelitian yaitu variabel independen (tangible, reliability, responsiveness, assurance,
empathy) terdiri dari berbagai item pernyataan (Hartono, 2005). Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah satisfaction. Kepuasan mempresentasikan nilai yang diperoleh konsumen yang terbentuk dari
integrasi dua faktor yaitu kualitas dan total biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Uji validitas
menggunakan metode korelasi Product Moment, dengan mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh
pada masing – masing item, dihitung menggunakan bantuan komputer program SPSS For Windows. Dari
analisa karakteristik responden mayoritas konsumen adalah laki – laki yaitu sebesar 53,1%, berumur antara
20 - 35 tahun sebesar 34,4%, pendidikan masih ada dibangku akademi/mahasiswa sebesar 52%, pekerjaan
pelajar/akademi sebesar 30,2%, tingkat pendapatan lebih dari Rp.500.000 – Rp.1.000.000, jenis kartu yang
banyak digunakan Simpati, dan mengetahui Provider Telkomsel dari teman yaitu 41,7%. Berdasarkan
analisis deskriptif diketahui bahwa konsumen memberikan penilaian yang baik pada kualitas pelayanan
yaitu dengan skor rata – rata sebesar 2,85 (baik ), kepuasan skor rata – rata sebesar 2,91 (baik). Penilaian
responden pada variabel loyalitas dengan rata – rata sebesar 2,92 (loyal).
Kata Kunci: Variabel Independen, Variabel Dependen, Product Moment

08311386 - KRISMAN NURJANI
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PEMAKAI JASA HOTEL VIDI
1 DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini membahas mengenai analisis kualitas pelayanan dengan menggunakan metode diagram
kartesius, yang merupakan studi pada Hotel Vidi I Yogyakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty dengan mengukur kepentingan dan
kinerja dari masing-masing dimensi kualitas layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui
kualitas pelayanan Hotel Vidi I Yogyakarta yang diberikan terhadap konsumennya, untuk mengetahui
dimensi kualitas layanan yang mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang tinggi, dan untuk
mengetahui atribut kualitas pelayanan yang memerlukan perhatian.
Penelitian ini menemukan bahwa konsumen belum merasa puas dikarenakan Tingkat Keseuaian Responden
berada dibawah 100% antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kualitas pelayanan yang diterima
oleh konsumen hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Emphaty,
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dan Assurance) Hotel Vidi I Yogyakarta belum mampu memenuhi harapan bagi konsumennya, karena
antara rata rata pelayanan yang diharapkan (3,46) lebih besar dari rata rata pelayanan yang dirasakan
(2,92), ditunjukkan dengan rata-rata kesesuaian sebesar 84,51%. Hal ini artinya tingkat layanan yang
diberikan oleh Hotel Vidi I Yogyakarta masih belum dapat memuaskan konsumen. Dimensi yang paling perlu
mendapatkan perhatian adalah tangibles karena tingkat keseuaian yang paling rendah. Dari tingkat
kesesuaian responden tersebut dapat diketahui bahwa dimensi yang paling memuaskan konsumen adalah
dimensi assurance karena memiliki tingkat kesesuaian yang paling besar. Hasil dari perhitungan untuk
diagram kartesius adalah untuk = 2,92 dan untuk = 3,46, jadi performa konsumen terhadap mutu pelayanan
jasa Hotel Vidi I Yogyakarta, terletak pada kuadran II yaitu pekerjaan bagus dan tidak perlu ada perubahan
dimana pelanggan memberikan nilai tertinggi terhadap keistimewaan yang disediakan dan puas dengan
performa keistimewaan (kepentingan dan performa yang tinggi).
Kata Kunci: kualitas pelayanan, diagram kartesius, hotel Vidi I

09311131 - MARZA MEILINDA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK RAMAH
LINGKUNGAN DENGAN HARGA LEBIH MAHAL
ABSTRAK :

Beberapa tahun terakhir isu pencemaran lingkungan hidup menjadi salah satu isu terpenting yang menjadi
focus dikalangan modern. Hal ini memunculkan adanya produk-produk ramah lingkungan di pasaran luas,
yang dengan serta membuat konsumen memiliki niat untuk melakukan pembelian dan mengkonsumsi
barang-barang yang ramah lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi niat konsumen dalam kesediaannya
membayar lebih mahal terhadap keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Kesediaan konsumen
membeli produk ramah lingkungan dengan harga yang lebih mahal ini dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu
pengetahuan ramah lingkungan, kepedulian ramah lingkungan, dan sikap ramah lingkungan. Penelitian ini
melibatkan 96 responden penelitian yang diambil menggunakan metode non-probability sampling atau
lebih tepatnya lagi menggunakan teknik convienience sampling. Pengolahan data menggunakan perangkat
lunak SPSS dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan analisa regresi. Metode analisis
data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variabel diukur dengen menggunakan skala likert,
yaitu skala yang memungkinkan responden menjawab berdasarkan tingkatan angka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengetahuan produk ramah lingkungan,
kepedulian ramah lingkungan dan sikap ramah lingkungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian produk ramah lingkungandengan harga lebih mahal. Secara parsial masing-masing variabel
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan konsumen membayar lebih mahal pada
produk ramah lingkungan. Kepedulian lingkungan merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya
dalam kesediaan konsumen mambayar lebih mahal pada produk ramah lingkungan.
Kata Kunci: Pengetahuan produk ramah lingkungan, kepedulian ramah lingkungan, sikap ramah lingkungan,
kesediaan membayar lebih mahal

09311232 - YUSVA HARUN
PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGGUNAAN E-
MARKETING (STUDI KASUS PADA MHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

This study aimed to examine the relationship among E-Service Quality, Satisfaction and Loyalty of E-
marketing users. There were five dimension of E-Service Quality which consist of Website design, Reliability,
Security/ Privacy, Customer Service, and Responsiveness were investigated. The sample of this study was 98
students of Islamic University of Indonesia. The result showed that Website design, Reliability, Security/
Privacy, Customer Service, and Responsiveness enhances positive effect on Customer’ Satisfaction and
Loyalty. The results also indicated that satisfaction positively does influence customers' loyalty. The tool
analyzes used multiple linear regression and simple linier regression. Multiple linear regression was
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intended to measure the effect of Website design, Reliability, Security/ Privacy, Customer Service, and
Responsiveness on Customer’ Satisfaction and Loyalty. Simple Linier Regression was to measure the effect
of Satisfaction on Customer’s Loyalty. The results imply that the Website owners should improve E-service
Quality to achieve customer’ Satisfaction and loyalty.
Keywords :E-Service Quality, Customer’ Satisfaction, customer’s Loyalty.

09311235 - AULIA RIYANTI HANDAYANI
PENGARUH DISPLAY OUTLET DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP KEPUTUSAN IMPULSE
BUYING PADA TOKO INDOMARET (STUDI KASUS PADA KONSUMEN INDOMARET PAWIRO
KUWAT, CONDONG CATUR, DIY)
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan di Indomaret Pawiro Kuwat, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh display outlet dan promosi penjualan terhadap keputusan impulse
buying konsumen serta variabel apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan impulse buying
tersebut. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai pengetahuan konsumen
mengenai display outlet dan promosi penjualan di Indomaret. Data diperoleh dengan menyebar kuisioner,
selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS 17.0. sampel populasi yang diteliti adalah konsumen
Indomaret Pawiro Kuwat, Yogyakarta sebanyak 96 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Melalui analisis yang dilakukan, display outlet
dan promosi penjualan di Indomaret terbukti mempengaruhi keputusan impulse buying konsumen dengan
display outlet sebagai variabel yang paling dominan.
Kata kunci : display outlet, promosi penjualan, impulse buying, retail

09311253 - MOH.HOSNOL FATTAH
PENGARUH CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN SMARTPHONE
BLACKBERRY ( STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara manfaat citra mereka, kepuasan dan loyalitas
konsumen BlackBerry. Manfaat citra merek terdapat 3 dimensi yaitu manfaat fungsional, manfaat simbolik
dan manfaat pengalaman. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 98 mahasiswa universitas Islam
Indonesia. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat fungsional, manfaat simbolik dan manfaat
pengalaman secara serempak berpengaruh posisitif terhadap kepuasan dan loyalitas SmartPhone
BlackBerry. Selain itu, kepuasan juga berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen SmartPhone
BlackBerry. Manfaat simbolik mempunyai korelasi dan pengaruh paling dominan terhadap kepuasan dan
loyalitas. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi linier berganda, regresi linier
sederhana dan korelasi dan Determinasi Parsial. Regresi linier berganda digunkan untuk mengukur
pengaruh variabel manfaat fungsional, manfaat simbolik dan manfaat pengalaman terhadap kepuasan dan
loyalitas. Regrese linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh kepuasan terhadap Loyalitas
konsumen. Korelasi dan diterminasi digunakan untuk mengetahui keeratan dan pengaruh masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikat. hasil ini mengimplikasikan bahwa perusahaan harus menginovasi
komponen manfaat citra merek dalam usahanya untuk memperoleh pelanggan yang puas dan loyal.
Kata Kunci : Manfaat citra Merek, Kepuasan dan Loyalitas.
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09311327 - RAHARDIAN FAJARIADI
ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN
LOYALITAS PELANGGAN (STUDI PADA DISCOVERY CAFÉ YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan konsumen dan
loyalitas pelanggan (studi pada Discovery Café Yogyakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
adanya daya experiential marketing (sense, feel, think, act, dan relate) terhadap kepuasan konsumen dan
loyalitas pelanggan. Populasi adalah semua orang yang membeli dan makan di Discovery Café Jogjakarta
yang sudah membeli dan makan lebih dari 1 kali. Pada penelitian ini melibatkan sebanyak 18 indikator,
sehingga merujuk pada aturan ketiga diperlukan ukuran sampel minimal 18 x 10 atau 180 sampel. Sesuai
aturan pertama yang menyatakan bahwa bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan
maksimum (maximum likelihood estimation) besar sampel disarakan adalah antara 100 hingga 200, maka
sampel yang ditentukan adalah sebesar 180. Analisis digunakan adalah uji SEM dengan menggunakan
LISREL 8.8 dengan 3 Hipotesis penelitian.. Metode penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan
reliabilitas, analisi SEM (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan LISREL 8.80. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel experiential marketing (sense, feel think, act dan relate) berpengaruh positif
terhadap kepuasan konsumen, kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dan
experiential marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.
Kata kunci : Experiential marketing, kepuasan konsumen, loyalitas pelanggan, dan structural equation
modeling

09311350 - CAHYANINGTYAS SUCI HANDAYANI
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS KONSUMEN
PRODUK KOSMETIKA MEREK WARDAH DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen
produk kosmetika merek wardah di Yogyakarta khususnya mahasiswi UII, UNY, AMIKOM dan JANABADRA.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh positif ekuitas merek yaitu kesadaran merek,
persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen dari para
pengguna merek Wardah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden. Metode
penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, analisis regresi linier
berganda, uji F, uji t dengan taraf signifikansi 5%, uji asumsi klasik(uji multikolenieritas, uji
heteroskedastisitas, uji normalitas, uji linieritas), koefisiensi determinan berganda, serta koefisiensi
derteminan parsial dengan menggunakan program spss versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara keseluruhan variabel ekuitas merek berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas
konsumen produk kosmetika merek Wardah. Kata kunci : kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi
merek, loyalitas merek, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel ekuitas merek
yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen pada produk kosmetika merek Wardah. Besarnya pengaruh
keempat variabel terhadap kepuasan adalah sebesar 65,6% dan sisanya sebesar 34,4% dipengaruhi oleh
variabel lain. Sedangkan besarnya pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen adalah sebesar 55,2%
sedangkan sisanya diperngaruhi oleh variabel lain dan besarnya pengaruh keempat variabel terhadap
loyalitas konsumen adalah sebesar 74,1% dan sisanya sebesar 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kata
kunci : kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek
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09311351 - ASA BELLATAMI
PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, EFEK SOSIAL, LOYALITAS MEREK DAN ISU ETIKA
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN ATAS PRODUK PALSU (STUDY KASUS PADA PRODUK ALAS
KAKI MEREK CROCS DI YOGYAKRTA)
ABSTRAK :

Saat ini kebutuhan manusia akan fashion semakin meningkat, baik golongan menengah atas maupun
golongan menengah ke bawah. Setiap individu ingin memperlihatkan kemampuannya mengikuti
perkembangan fashion. Kebutuhan fashion yang semakin meningkat menyebabkan perkembangan
perubahan trend semakin cepat. Sepatu merupakan salah satu produk yang selalu mengikuti perubahan
trend. Tingginya perkembangan tentang trend menyebabkan banyak terjadi pemalsuan produk.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh harga, kualitas produk, pengaruh sosial, loyalitas
merek, dan isu etika terhadap minat beli konsumen atas produk Crocs palsu. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar harga, kualitas produk, efek sosial, loyalitas merek dan
isu etika mempengaruhi minat beli produk Crocs palsu. Serta mengetahui faktor yang paling dominan
mempengaruhi konsumen membeli produk Crocs palsu..
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada mahasiswa yang be Populasinya adalah mahasiswa yang berada di wilayah Yogyakarta, yang
memiliki kriteria tertentu, yaitu menggunakan produk Crocs palsu. Pengambilan sampel yang akan diteliti
sebanyak 96 orang responden dengan pemilihan anggota sampel yang mudah dijumpai di Kota Yogyakarta.
Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable diukur dengan skala Likert.
Pengolahan data menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak harga, kualitas
produk, efek sosial, loyalitas merek dan isu etika berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk Crocs
palsu. Efek Sosial mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap terhadap minat beli produk Crocs
palsu. Pada koefisien deterrninasi (R2) menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti rnampu
menjelaskan 49,7% terhadap minat beli konsumen, sementara sisanya sebesar 50,3% dijelaskan oleh
variabel-variabel bebas lainnya diluar penelitian ini.
Kata kunci : : harga, kualitas produk, pengaruh sosial, loyalitas merek, isu etika, minat beli

09311370 - ANUGRAH PASCA RAMADHANI
ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JASA SERVICE SEPEDA DI
RODALINK CABANG YOGYAKARTA (JLN. LAKSDA ADISUCIPTO KM. 6 NO. 155C YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan konsumen, dimensi pelayanan mana yang
paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen pengguna jasa service sepeda Rodalink, serta
untuk mengidentifikasi strategi yang tepat guna menjaga tingkat kepuasan konsumen Rodalink cabang
Yogyakarta yang terletak di Jln. Laksda Adisucipto KM. 6 No. 155C Yogyakarta. Kepuasan pelanggan tersebut
berkaitan dengan Kualitas pelayanan yang mengacu pada 5 dimensi SERVQUAL yaitu Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 96 orang yang pernah
menggunakan jasa service sepeda di Rodalink cabang Yogyakarta. Metode Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis tingkat kesesuaian (Performance-Importance) dan diagram kartesius. Analisis
Performance-Importance menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesesuaian antara kinerja dan
kepentingan pada Rodalink adalah sebesar 97.62%, yang berarti bahwa tingkat kinerja dari Rodalink masih
lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepentingan dari konsumen, sehingga konsumen masih merasa
belum puas atas pelayanan dari Rodalink. Analisis pada diagram kartesius per dimensi menunjukkan bahwa
Rodalink harus mempertahankan dimensi tangibles dan assurance.
Kata kunci : SERVQUAL, importance-performance, kepuasan konsumen
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09311379 - M. LUKMAN HAKIM
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK SEPEDA MOTOR
“YAMAHA NEW VIXION LIGHTNING” DI KABUPATEN SLEMAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi konsumen, motivasi yang paling
dominan mempengaruhi konsumen dan apakah ada perbedaan motivasi berdasarkan karakteristik
konsumen terhadap keputusan pembelian produk sepeda motor New Vixion Lightning di kabupaten
Sleman. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 96 responden yang dapat di temui di kabupaten sleman.
Metode analisis data yang di gunakan adalah regresi linier berganda, korelasi determinasi berganda,
korelasi berganda, korelasi parsial dan uji Chi Square. Variabel yang akan di teliti meliputi motivasi rasional
yaitu harga, kualitas, layanan purna jual dan motivasi emosional yaitu desain dan harga diri. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap keputusan pembelian
konsumen. terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi dengan keputusan pembelian pada produk
sepeda motor. Artinya semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen
secara rata-rata. Variabel Desain mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Keputusan pembelian.
Terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi konsumen berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan,
penghasilan, sumber informasi dan lama menggunakan.
Kata kunci : Motivasi konsumen, Pengaruh motivasi , perbedaan motivasi.

09311397 - ANIKI SEPTI SARASWATI
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK JILBAB RABBANI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
KONSUMEN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA)
ABSTRAK :

Skripsi yang berjudul Pengaruh Ekuitas Merek Jilbab Rabbani terhadap Keputusan Pembelian Konsumen
(Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonoi Universitas Islam Indonesia). Penelitian ini ditulis dengan
tujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek,
persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada masyarakat dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda beda. Populasinya yang digunakan
dalam penelitian ini tidak diketahui besarnya, maka peneliti akan menggunakan metode non-probability
sampling, sedangan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pada saat itu peneliti sedang melakukan pengumpulan data.
Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekuitas merek
yang terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dan variabel yang paling dominan terhadap
keputusan pembelian konsumen adalah variabel persepsi kualitas.
Key word: Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Loyalitas Merek, Keputusan Pembelian
Konsumen.

09311438 - ARIN KARLINA
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS
MEREK SHAMPO PANTENE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pengaruh atribut produk dan kepuasan konsumen
terhadap loyalitas merek pada shampo Pantene dengan menguji kualitas produk, kemasan, harga, dan
kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan
metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari regresi linier sederhana
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menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek. Untuk
regresi linier berganda yang pertama menunjukkan jika kualitas produk merupakan variabel yang paling
dominan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan hasil untuk regresi linier berganda kedua menunjukkan
bahwa kepuasan konsumen merupakan variabel yang paling dominan terhadap loyalitas merek.
Kata Kunci : atribut produk, kepuasan konsumen, loyalitas merek, harga, kualitas produk

09311491 - IBRAHIM ADI NUGROHO
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENJADI NASABAH DI BANK SYARIAH
MUAMALAT YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Nasabah Menjadi Nasabah di Bank
Muamalat Syariah Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh motivasi rasional dan emosional terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Muamalat
Syariah, untuk mengetahui faktor motivasi manakah yang dominan mempengaruhi keputusan menjadi
nasabah pada Bank Muamalat Syariah, dan untuk mengetahui perbedaan motivasi dalam menjadi nasabah
Bank Muamalat Syariah berdasarkan karakteristik responden. Dalam penelitian ini sampel yang diambil
adalah sebagian nasabah Bank Muamalat Syariah di Yogyakarta yang berjumlah 100 nasabah. Alat analisis
dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, dan Chi-Square. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi rasional dan motivasi emosional mempunyai pengaruh
signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalat Syariah di Yogyakarta. Hal ini dapat
diartikan, jika motivasi rasional dan motivasi emosional meningkat, maka keputusan menjadi nasabah Bank
Muamalat Syariah di Yogyakarta juga akan meningkat. Persamaan Regresi Linier Berganda yang diperoleh
sebagai berikut : Y = 2,214 + 0,271X1 + 0,214X2, nilai koefisien korelasi parsial variabel motivasi rasional
yang paling besar dibandingkan nilai koefisien korelasi parsial variabel motivasi emosional, sehingga
motivasi rasional yang dominan dalam mempengaruhi keputusan menjadi nasabah Bank Muamalat Syariah
di Yogyakarta, hasil analisis chi square menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan motivasi dalam menjadi
nasabah Bank Muamalat Syariah berdasarkan karakteristik gender, umur, pendidikan, pekerjaan, dan
pendapatan, sedangkan ada perbedaan motivasi dalam menjadi nasabah Bank Muamalat Syariah
berdasarkan karakteristik lama menjadi nasabah, nilai koefisien korelasi parsial variabel motivasi rasional
yang paling besar dibandingkan nilai koefisien korelasi parsial variabel motivasi emosional, sehingga
motivasi rasional yang dominan dalam mempengaruhi keputusan menjadi nasabah Bank Muamalat Syariah
di Yogyakarta, sebesar 0,313 artinya variabel dependen dalam model yaitu keputusan menjadi nasabah
nasabah Bank Muamalat Syariah di Yogyakarta dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel motivasi
rasional dan motivasi emosional sebesar 31,3%, sedangkan sisanya sebesar 68,7% dijelaskan oleh variabel
lain di luar model, misalnya pendapatan, pekerjaan, agama dll, dan koefisien korelasi sebesar 0,560 artinya
variabel independen yaitu variabel motivasi rasional dan motivasi emosional berhubungan kuat dengan
variabel dependen dalam model yaitu keputusan menjadi nasabah nasabah Bank Muamalat Syariah di
Yogyakarta.
Kata kunci : Motivasi, Keputusan Nasabah Menjadi Nasabah

10311021 - AYODYA PRADWIPA
PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI
ONLINE SHOP
ABSTRAK :

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi konsumen
mahasiswa terhadap keputusan pembelian melalui onlineshop, motivasi yang paling dominan
mempengaruhi keputusan pembelian melalui online shop. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data primer yang bersumber dari kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia. Populasinya yang digunakan dalam penelitian ini tidak diketahui besarnya, maka peneliti
akan menggunakan metode non-probability sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 96 responden.
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Hasil penelitian ini, berdasarkan karakteristik konsumen didapatkan bahwa gender yang sering melakukan
pembelian malalui onlineshop yaitu laki-laki, usia responden yaitu antara 20 – 21 tahun, uang saku
responden yaitu antara Rp 1.001.000 – Rp 1.500.000, mendapat informasi dari teman, website yang sering
dikunjungi yaitu Toko Bagus. Terdapat pengaruh secara bersama-sama maupun secara parsial variabel
motivasi rasional dan motivasi emosional terhadap keputusan pembelian melalui online shop. Motivasi
yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian melalui online shop yaitu motivasi rasional.

10311035 - MUTIARA PRASIWI CHAERUNISA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG PT.TAMAN
WISATA DI OBYEK WISATA CANDI PRAMBANAN
ABSTRAK :

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 96 responden, dengan cara membagikan
kuisioner. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam kualitas pelayanan
yaitu tangible, responsiveness, emphaty, assurance dan reliability berpengaruh terhadap kepuasan
pengunjung, untuk mengetahui tingkat kepuasaan pengunjung, dan untuk mengetahui dimensi yang paling
dominan yang mempengaruhi kepuasaan pengunjung di PT Taman Wisata pada obyek wisata Candi
Prambanan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuisioner
yang dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda-beda. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini tidak diketahui besarnya, maka peneliti akan menggunakan metode non-
probability sampling, sedangkan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengunjung yang pernah atau masih menggunakan jasa PT Taman Wisata di Obyek Candi Prambanan. Hasil
penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible,
responsiveness, emphaty, assurance, reliability terhadap kepuasan konsumen. Dimensi reliability
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasaan konsumen.

10311187 - RAMADHAN MAHMUD HABIBIE
PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA
COKLAT CAFESHOP YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Yogyakarta menyandang predikat sebagai Kota Pelajar mempunyai dampak pada perkembangan laju
perekonomian dalam sektor bisnis kuliner utamanya bisnis cafe, terbukti dengan banyaknya kemunculan
dari pusat hingga sudut kota Yogyakarta. Perubahan gaya hidup masyarakat Yogyakarta dewasa ini tidak
sekedar mengkonsumsi makananan atau minuman sebagai produk inti, mereka memanfaatkanya sebagai
ajang untuk bersosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh store atmosphere terhadap
keputusan pembelian konsumen.Dalam penelitian sebelumnya membenarkan bahwa instore dan oustore
atmosphere berdampak pada keputusan pembelian, maka penelitian ini mengimplementasikan variabel
variable tersebut pada Coklat Coffeshop di Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen
yang sedang mengunjungi Coklat Coffeshop.Sebanyak 96 responden diambil sebagai data primer yang
kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, mengingat dalam kerangka konsep penelitian
ini menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen dengan skala interval.Alat analisis
data dalam penelitian ini mengunakan aplikasi IBM SPSS 19. Hasil penelitian ini, terbukti bahwa terdapat
pengaruh signifikan pada instore dan outstore atmosphere terhadap keputusan pembelian dengan instore
atmosphere sebagai prediktor dominan.Hasil penelitian berimplikasi pada pengelola cafe harus
meningkatkan store atmosphere untuk meningkatkan penjualan cafe terutama instore atmosphere.
Kata kunci : Store Atmosphere, Keputusan Pembelian
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08311093 - RAMADHAN SAPUTRA MISKAT
PENGARUH CASH POSITION, DEBT TO EQUITY RATIO, ROA, UKURAN PERUSAHAAN, DAN
TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PERUSAHAAN REAL ESTATE &
PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2007-2011
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh cash position, Debt to Equity Ratio, ROA,
ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan real estate
& property di BEI periode 2007-2011.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate dan property go publik yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007 sampai dengan 2011. Metode pengambilan sampel dalam
penelitian ini dengan memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu menyajikan laporan keuangan dari periode
2007-2011 dan membagikan dividen dari periode 2007-2011. Penelitian ini meliputi lima variabel
independen, meliputi: cash position, Debt to Equity Ratio, ROA,Ukuran perusahaan serta Tingkat
pertumbuhan dan satu variabel dependen yaitu Dividend Payout Ratio. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi berganda (multiple regression), dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokesdastisitas.
Berdasarkan hasil analisis data, hasil pengujian regresi secara bersama-sama menunjukkan adanya
pengaruh antara variabel-variabel variabel cash position, debt to equity ratio, return on assets (ROA),
ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan terhadap dividend payout ratio dengan nilai p-value dari hasil
uji F sebesar 0,004. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel-variabel cash position, ukuran
perusahaan dan tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio pada
perusahaan real estate dan property di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan untuk pengujian secara parsial
menunjukkan variabel-variabel debt to equity ratio dan return on assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap
dividend payout ratio pada perusahaan real estate dan property di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uji
koefisien determinasi dapat diketahui bahwa proporsi sumbangan variabel cash position, debt to equity
ratio, return on assets (ROA), ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan terhadap dividend payout ratio
sebesar 5,0 %.
Kata kunci :Cash Position, debt to equity ratio (DER), return on assets (ROA), ukuran perusahaan, tingkat
pertumbuhan dan Dividend Payout Ratio

09311080 - HANDY TRIPUTRADANA
ANALISIS KEBANGKRUTAN MODEL ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN AUTOMOTIVE AND
ALLIED PRODUCTS DI BEI PADA TAHUN 2008-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model
prediksi Altman Z-Score pada perusahaan manufaktur di bidang Automotive And Allied Products di BEI Pada
Tahun 2008-2011. Model-model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
Altman yaitu model Altman pertama, Altman revisi, dan Altman modifikasi. Sample yang digunakan
sebanyak tujuh belas perusahaan manufaktur di bidang Automotive And Allied Products dari tahun 2008-
2011. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketiga model yang digunakan, model Altman
modifikasi memberikan tingkat prediksi kebangkrutan yang paling tinggi dibandingkan dengan model
Altman pertama dan Altman revisi. Model Altman pertama memberikan tingkat prediksi kebangkrutan yang
paling rendah dibandingkan dengan model Altman revisi dan Altman modifikasi. Analisis kebangkrutan
model Altman pertama, Altman revisi, dan Altman modifikasi pada perusahaan manufaktur bidang
Automotive And Allied Products di BEI pada tahun 2008-2011 secara signifikan terdapat perbedaan, hal ini
didukung dengan dilakukannya uji hipotesis pada prediksi model kebangkrutan Altman.
Kata Kunci:Tingkat Kebangkrutan, Altman Pertama, Altman Revisi, Altman Modifikasi, Model Prediksi
Kebangkrutan
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09311181 - STEFANY WIDYA PERTIWI
PENGARUH SET KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN PENDANANAAN, DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN
ABSTRAK :

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Investment Oppurtunity Set (IOS) terhadap Kebijakan
Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Leverage Financial perusahaan. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk
memperoleh sampel meliputi : (1) Sampel merupakan perusahaan yang telah terdaftar pada BEI sejak tahun
2009, (2) Sampel mempunyai laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan
untuk menghindari pengaruh waktu parsial dalam pengukuran variabel, (3)Perusahaan membayar dividen
berturut-turut dan tidak memiliki ekuitas negatif selama periode tahun 2009 – 2011. Data yang telah
dikumpulkan tersebut berupa laporan keuangan dari 33 perusahaan sampel selama 3 tahun berturut-turut
yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011. Pengujian hipotesis, dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis
statistik. Variabel IOS diukur dengan Market to Book Value of Equity (MVEBVE), Kebijakan Pendanaan
diukur dengan nilai Debt Equity Ratio (DER), dan Leverage Financial, Kebijakan Dividen diukur dengan
Dividen Payout Ratio (DP)
Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara level IOS
dengan Kebijakan pendanaan melalui hutang dalam struktur modal, Terdapat pengaruh signifikan negatif
antara level IOS dengan Leverage Finacial, terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara level IOS
dengan Dividen Payout Ratio.
Kata Kunci : Investment Oppurtunity Set (IOS), Kebijakan Pendanaan (DER), Leverage Financial, Kebijakan
Dividen (DP)

09311187 - ALIYA SALIM
ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNENCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDONESIAN INSTITUTE CORPORATE GOVERNANCE
(PERIODE 2009-2011)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pengaruh Good Corporate Governence Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Indonesian Institute Corporate Governance (periode 2009-2011).
Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu : (1). Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-
2011. (2) Perusahaan yang terdaftar dalam pemeringkatan CGPI urutan ke 15 besar dari tahun 2009-
2011.(3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2009-2011. Sehingga didapat sampel
dalam penelitian ini sebanyak 28 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik
melalui analisis regresi sederhana.
Variabel GCG diukur dengan skor CGPI, kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return On Asset (ROA),
Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan ROA, CR dan DER. Hal ini
menunjukkan bahwa good corporate governance bukan indikator yang berpengaruh besar terhadap
peningkatan kinerja perusahaan.
Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity
Ratio (DER).

09311191 - TAUFIQ NUR TRISANTO
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2011
ABSTRAK :

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pengaruh Good Corporate Governence Terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2011. Variabel GCG diukur
dengan skor CGPI, kinerja keuangan perbankan diukur dengan ROA dan Tobin’s Q. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan metode statistik melalui analisis regresi sederhana. Sampel penelitian adalah perbankan
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yang terdaftar di BEI periode 2005-2011 dan termasuk dalam pemerikatan CGPI. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA,
dan Tobin’s Q. Hal ini dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang hasilnya GCG berpengaruh positif dan
singnifikan terhadap ROA maupun Tobin’s Q. GCG berpengaruh terhadap ROA berarti perusahaan yang
menerapkan GCG dalam menjalankan kinerja sudah mampu menghasilkan laba dan mampu meningkatkan
pertumbuhan modal sendiri. Sedangkan GCG berpengaruh terhadap Tobin’s Q berarti perusahaan yang
menerapkan Corporate Governance dengan baik maka peluang pertumbuhan perusahaan itu juga akan
meningkat karena penerapan Corporate Governance merupakan salah satu faktor pengambilan keputusan
berinvestasi dalam perusahaan.
Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Return On Asset (ROA), dan Tobin’s Q

09311297 - ARIEF NUR KARIM
EFEKTIFITAS MEKANISME PENGURANGAN MASALAH AGENSI PADA PERUSAHAAN NON
KEUANGAN PERIODE 2008 - 2011
ABSTRAK :

Jensen and Meckling (1976) identify two types of effective mechanisms to reduce the agency problem ie
monitoring mechanism and bonding mechanisms. Mechanisms of monitoring conducted by outside parties
such as the management board and the bonding is done with bonding menakisme dividends and debt. This
study aims to provide empirical evidence regarding the effectiveness of mechanisms for reducing the
agency problem, agency reduction mechanism itself consists of three variables: Dividends, Debt and Board
of independent directors, while effectiveness is proxied by CAR (Comulatif Abnormal Return). Tool using
multiple linear regression analysis. Involving non-financial companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in the year 2008-2011. A total of 20 samples, taken by purposive sampling and selecting sempel
that match your criteria. The results showed the classical assumption of data does not occur
autocorrelation, multicollinearity and heteroscedasticity. Regression results suggest that the Dividend
Payout Ratio, Debt Ratio and the Board of Independent commissioners are not proven effective to reduce
the agency problem in Indonesia.
Keywords: Agency Problems, Dividends, Debt and Board of Commissioners of the Independent

09311302 - ROSIANA RAHMAWATI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI MODERATING VARIABLE
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kinerja keuangan (CR, DER, ROA, dan ROE) terhadap nilai
perusahan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating.
Sampel dalam penelitian ini menggunakan 23 perusahaan dari berbagai sektor industri yang tercatat di BEI
tahun 2008-2011 dan menerbitkan laporan keberlanjutan dengan metode purposive sampling. Analisis data
menggunakan uji pengaruh simultan (uji F), uji signifikansi parameter individual (uji t), dan uji analisis
regresi berganda..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio dan return on equity berpengaruh negatif signifikan
terhadap nilai perusahaan; debt to equity ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan; return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya
Corporate Social Responsibility memperkuat pengaruh current ratio dan return on equity terhadap nilai
perusahaan; Corporate Social Responsibility tidak memperkuat pengaruh debt to equity ratio dan return on
asset terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan
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09311378 - N YESY GUSTAMI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN (2007-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini betujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL),
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap
Return on Asset (ROA) sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan perbankan yang tercatat di BEI
periode 2007-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan
(annual report) perbankan yang tercatat di BEI periode Juni 2007-2011. Dalam penelitian ini sample yang
digunakan sebanyak 26 perusahaan perbankan yang tercatat di BEI. Metode penelitian yamg digunakan
adalah regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F.
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Non Performing Loan (NPL) dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return
On Asset (ROA). Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return
On Asset (ROA). Sedangkan secara bersama-sama pengaruh keempat variabel independen yaitu Capital
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap variabel dependen yakni Return On Asset (ROA) adalah
berpengaruh signifikan.
Kata kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA)

10311297 - ARIESTA INDAH RAMADHANI
PENGARUH ROI, ROE, DAN EPS TERHADAP BETA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang: Pengaruh Return On
Investment, Return On Equity, dan Earning per Share terhadap Beta Saham pada perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011 sebanyak 30 perusahaan.
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel. Jenis data yang
dipergunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang dipergunakan adalah regresi berganda, uji asumsi
klasik, uji t dan uji F. Hasil pengujian menunjukkan Return On Investment yang ditawarkan berpengaruh
signifikan negatif terhadap beta saham, earning per share yang ditawarkan tidak berpengaruh signifikan
terhadap beta saham. Dan return on equity berpengaruh signifikan negatif terhadap beta saham.
Keterbatasan dalam penelitian ini: Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan penelitian ini dengan mengganti atau menambahkan variabel-variabel lain dari faktor-
faktor fundamental yang mempengaruhi beta saham.
Kata Kunci: Beta Saham, Return On Equity, Return On Investment, dan Earning Per Share.

10311315 - GENEROSA AMALIA QUR’ANI
ANALISIS PENGARUH RISIKO KREDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PERSERO YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2011
ABSTRAK :

This study has the objective to find the influence of credit risk as measured by non-performing loans (NPL)
of financial performance as measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Bad Debt Ratio (BDR), Return On
Assets (ROA),Loan to Deposit Ratio (LDR). This study uses a simple linear regression statistical analysis to
determine the effect of significant credit risk on financial performance. The results of this study are NPL
negatively affect CAR, NPL positive effect on BDR, NPL negatively affect ROA, NPL negatively affect LDR.
Keywords : Credit risk, Financial Performance, NPL, BDR, ROA, CAR, LDR
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10311506 - QORRY AINA
PENGARUH FREE CASH FLOW, INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP TINGKAT LEVERAGE PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR TAHUN 2009-2011
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh free cash flow, Investment Opportunity Set (IOS) dan
kebijakan dividen terhadap tingkat leverage perusahaan baik secara simultan maupun parsial. Sampel yang
digunakan adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang membagikan dividen untuk periode
pengamatan 2009 sampai 2011 dengan jumlah 35 perusahaan yang dikumpulkan melalui purposive
sampling. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi. Selain itu sebelumnya juga dilakukan uji
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitaas, dan uji
autokolerasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik,
hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk digunakan analisis regresi.
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah DER= 0,767+ 4,064E-15 FCF-0,72 IOS+0,216 DPR+e Penelitian ini
menemukan bahwa (1) Free Cash Flow terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat
leverage perusahaan. (2) Opportunity Set (IOS) terbukti secara signifikan berpengaruh negatif terhadap
tingkat leverage perusahaan. (3) Kebijakan Dividen terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap
tingkat leverage perusahaan. (4) Variabel Free Cash Flow (FCF), Investment Opportunity Set (IOS), dan
Kebijakan Deviden (DPR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Leverage
perusahaan.
Kata kunci : Tingkat leverage, free cash flow, investment opportunity set, kebijakan dividen

10311538 - PAINO
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN PT. BANK MUTIARA, TBK SEBELUM DAN
SETELAH DITANGANI OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan PT. Bank Mutiara, Tbk sebelum dan
setelah ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai dengan menggunakan metode CAMELS
sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 yang diproksikan dengan CAR, NPL, ROA,
ROE, dan LDR. Periode analisis data yaitu tahun 2005 - 2007 sebelum ditangani oleh LPS dan tahun 2009 -
2011 setelah ditangani oleh LPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan CAR, PT. Bank Mutiara,
Tbk sebelum dan setelah ditangani oleh LPS sama - sama tergolong sehat. Berdasarkan NPL, sebelum
ditangani oleh LPS tergolong sehat, sedangkan setelah ditangani oleh LPS tergolong cukup sehat.
Berdasarkan ROA, sebelum ditangani oleh LPS tergolong tidak sehat, sedangkan setelah ditangani oleh LPS
tergolong sehat. Berdasarkan ROE sebelum ditangani oleh LPS tergolong cukup sehat, sedangkan setelah
ditangani oleh LPS tergolong sehat. Berdasarkan LDR, sebelum ditangani oleh LPS tergolong cukup sehat,
sedangkan setelah ditangani oleh LPS tergolong sehat.
Kata Kunci : Tingkat Kesehatan PT. Bank Mutiara, Tbk, LPS, CAMELS.

10311675 - INTAN YUNIASIH
PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM
PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh faktor fundamental dan teknikal terhadap
harga saham pertambangan di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2009 – 2012 secara simultan dan parsial.
Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari Annual Report, dan ringkasan data
transaksi tahunan masing – masing perusahaan, serta data tingkat inflasi dan suku bunga bulanan di
Indonesia. Dalam penelitian ini jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 8 perusahaan
pertambangan. Dengan menggunakan program SPSS Statistics 17.0, didapatkan hasil penelitian bahwa
secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap harga saham pertambangan di Bursa
Efek Indonesia sebesar 60,1%, sedangkan 39,9% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang dijelaskan
dalam penelitian ini. Secara parsial variabel yang berpengaruh negatif adalah PER sebesar –0,003, ROA
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sebesar –3,595, DR sebesar –1,950, dan VPS sebesar –1,225 sedangkan variabel yang berpengaruh positif
adalah CR sebesar 0,068, EPS sebesar 0,006, TSB sebesar 46,114, TI sebesar 0,388, dan NTS sebesar 0,033.
Kata kunci : Faktor Fundamental, Faktor Teknikal, dan Harga Saham

SUBOWO, DRS..,MM.

08311254 - YUSRI NUR ANIFAH
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN KAOS GARENG BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor motivasi secara berganda maupun
parsial terhadap kinerja karyawan Perusahaan Kaos Gareng Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk
mengetahui faktor motivasi yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan sebanyak 76 orang. Sampel penelitian ini adalah
sebagian karyawan yang dianggap telah cukup mewakili. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel
random sampling yaitu pengambilan sampel penelitian yang dilakukan dengan cara acak sederhana dengan
jumlah sampel 65. Sampel yang terpilih diberi angket untuk di isi karyawan yang telah dipilih sebagai
sampel. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang terdiri dari laki-
laki 36 orang dan perempuan 29 orang dan analisis inferensial yang terdiri dari analisis regresi linear
berganda, yaitu: Y1 = 1.662 + 0.239 X1 + 0.326 X2+ 0.307 X3 hal ini menunjukkan bahwa bl= 0,239, b2=
0,326, b3= 0,309. Nilai tersebut merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
koefisiensi regresi untuk variabel motivasi Existence (X1), motivasi Relatedness (X2) dan motivasi Growth
(X3) bernilai positif, artinya variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang searah dengan kinerja
karyawan Perusahaan Kaos Gareng. Nilai R= 0,654 hal mi dapat dikatakan bahwa hubungan antara motivasi
Existence (X1), motivasi Relatedness (X2) dan motivasi Growth (X3) dengan kinerja karyawan adalah positif
(+) yang menunjukkan bahwa mempunyai hubungan arah yang sama (berbanding lurus) artinya semakin
besar motivasi, maka akan semakin besar pula dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian koefisien
determinas R2 =0,428 dapat diartikan bahwa 42,8% menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja
karyawan dan sisanya 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Nilai F
tabel dengan taraf signifikansi 5% Fhitung sebesar 15,216 dan didapatkan Ftabel sebesar 2,76. Hal ini
menunjukkan bahwa Fhitung jauh lebih besar dari Ftabel (15,216> 2,76) maka Ha diterima dan Ho ditolak,
ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel motivasi bersama-sama mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian korelasi parsial karyawan yang dibuktikan dengan besarnya
nilai r= 0,260 thitung motivasi Existence sebesar 2,103> ttabel 1,669 maka Ho ditolak, ada hubungan yang
signifikan terhadap kinerja karyawan, r= 0,370 thitung motivasi Relatedness sebesar 3,113> ttabel yaitu
1,669 maka Ho ditolak, ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan, r= 0,340 thitung motivasi
Growth sebesar 2,825> ttabel 1,669 maka Ho ditolak, ada hubungan yang signifikan terhadap kinerja
karyawan. Jadi faktor yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja yaitu faktor Relatedness.
Kata kunci: Motivasi Existence, Relatedness, Growth dan Kinerja karyawan

07311320 - KRISYANTORO
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI KARYAWAN UNTUK TETAP
BEKERJA DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ABSTRAK :

The title of this study was Analyzing Factors that Effect Employees Motivation to Keep Working at the
Economic Faculty of Islamic University of Indonesia. This study aimed to know the effect of effort, surviving
and valence variables simultaneously and partially toward employees motivation to keep working at the
Economic Faculty of Islamic University of Indonesia Yogyakarta and to know which the most dominant
variable among effort, surviving and valence variables that most effected on employees motivation to keep
working at the Economic Faculty of Islamic University of Indonesia Yogyakarta. This research was done



INDEKS TUGAS AKHIR MANAJEMEN 2013

PERPUSTAKAAN FE-UII

104

through distributing questionnaires randomly by taking population at the Economic Faculty of Islamic
University of Indonesia. The numbers of this sample were 46 respondents .The analysis tools of this
research were multiple regression analysis. Test t and test F were supported by SPSS program.
The result of this research simultaneously showed that there was significant effect of effort, surviving and

valence variables toward employees motivation to keep working at the Economic Faculty of Islamic
University of Indonesia Yogyakarta. This research partially showed that effort, surviving and valence
variables significantly effected on employees motivation to keep working at the Economic Faculty of Islamic
University of Indonesia Yogyakarta. Based on the result of partial Determination Coefficient test showed
that surviving variable had dominant effect toward desire to keep working at number 13,6 percent, while
other variables had lower effect that effort variable was 10,1 percent and valence variable was 11,9
percent. The Result showed a number of Determination coefficient (R2 square) was 0,360 that indicated
36,0 percent of Employees motivation to keep working at the Economic Faculty of Islamic University of
Indonesia. The number 64,0 percent was influenced by other variables beyond the model of this research.
Key word : Effort, Surviving, Valence and Motivation

08311166 - INAYATI MARKHAMAH
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.
INDOSAT CONDONG CATUR YOGYAKARTA
ABSTRAK :

The purpose of this study was to determine: (1) Is the financial and non-financial compensation has a
positive impact on the performance of employees of PT. Leaning Indosat Chess Yogyakarta, (2) How does
the financial and non-financial compensation to the performance of employees of PT. Leaning Indosat
Chess Yogyakarta, (3) How much of each influence financial and non financial compensation on the
performance of employees of PT. Leaning Indosat Chess Yogyakarta, (4) financial factors and non financial
compensation where a greater influence on the performance of employees of PT. Leaning Indosat Chess
Yogyakarta respectively or together The population was at PT. Indosat Leaning Chess Yogyakarta. The
research was conducted by taking a sample of 38 respondents. Data was collected using a questionnaire
with a list of questions. while the data analysis techniques used descriptive analysis, and quantitative
analysis (regression, F-test, t test, and ANOVA) using SPSS 17.0 computer program. Results of this study
showed that: (1) There is a positive and significant effect of direct financial compensation, indirect financial
compensation and non financial compensation on the performance of employees of PT. Leaning Indosat
Chess Yogyakarta; (2) In each and together financial compensation factor greater influence than the non-
financial compensation to the performance of employees of PT. Leaning Indosat Chess, (3) Based on table t,
the effect of each financial and non financial compensation on the performance of employees of PT.
Leaning Indosat Chess Yogyakarta amounted to 3,850, 2,585, and 2,192, (4) Based on table t, the influence
of financial and non-financial compensation on the performance of employees of PT. Leaning Indosat Chess
Yogyakarta is greater direct financial compensation, amounting to 3,850 Keywords: compensation, non-
financial non, performance

09311285 - FINA HASTIN
PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPENSASI TERHADAP DISIPLIN DAN KINERJA KARYAWAN
PAMELLA TUJUH YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap disiplin dan kinerja karyawan Pamella
tujuh Yogyakarta, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan
kompensasi terhadap disiplin dan kinerja karyawan yang berada di Pamella tujuh Yogyakarta, dan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh langsung (pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja) dengan
pengaruh tidak langsung (pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja melalui disiplin) kinerja karyawan
Pamella tujuh Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 56 orang
responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang berupa daftar pertanyaan. Teknis
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analisis data yang dipergunakan adalah analisis jalur (Path Analysis),Uji t, dan Uji F dengan menggunakan
program SPSS 16.0 for Windows. Berdasarkan hasil analisis jalur, terbukti bahwa secara simultan dan parsial
terdapat pengaruh antara pelatihan dan kompensasi terhadap disiplin dan kinerja karyawan Pamella tujuh
Yogyakarta dan pengaruh langsung (pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja) lebih besar pengaruhnya
dibandingkan pengaruh tidak langsung (pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja melalui disiplin)
karyawan Pamella tujuh Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan, kompensasi, dan disiplin di
Pamella tujuh Yogyakarta dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga berdampak pada meningkatnya
kinerja karyawan yang dihasilkan.
Kata kunci: Pelatihan, Kompensasi, Disiplin, dan Kinerja

09311444 - KHAIRUL IKHSAN
PERILAKU MENYIMPANG DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Deviations experienced and well played by educational staff in the work environment both physically and
verbally will have a negative impact on members of the organization and for the organization for the
material and non-material matters. Job satisfaction is an expression of feelings emotionally or attitudes
resulting from the reaction carried out by a worker against his or her job. While performance is the effort
and the results achieved in implementing a job which is given to him, both in quantity and quality so that
the objectives to be fulfilled achieved.
The purpose of this study was to find out description about deviant behavior, job satisfaction, and
performance of academic staffs of the Economics faculty Islamic University of Indonesia. The method used
in this study was a case study with a qualitative approach. The study involved 7 people as sources, the data
were collected through observation, in-depth interviews and documentation study, and used the human
instrument as the instrument of this study which is the researchers themselves.
The results of this study showed that the deviant behavior indicated by educational personnels of
Economics faculty Islamic University of Indonesia appeared in two forms: physical and verbal that is
personal deviant behavior that is both serious and minor performed by academic staff of the Economics
faculty Islamic University of Indonesia, namely: political deviance and personal aggression. Deviations that
occur at the low level because low of intensity occur due to the occurrence of irregularities only occur one
to two times. Deviant behavior gave bad impact for the members of the organization of the Economics
faculty Islamic University of Indonesia. The adverse events directly influence the job satisfaction and the
performance of the educational staff of the Economics faculty Islamic University of Indonesia.
Keywords: Deviant Behavior, Job Satisfaction, Performance

10311622 - SYAYYIDAH MAFTUHATUL J
PENGARUH SISTEM PENILAIAN KINERJATERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA TENAGA
KEPENDIDIKAN TETAP FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh sistem penilaian kinerja terhadap motivasi dan kinerja
tenaga kependidikan tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk: mengetahui pengaruh sistem penilaian kinerja yang terdiri dari standar kinerja
dan ukuran kinerja terhadap motivasi tenaga kependidikan tetap FE UII baik secara parsial maupun
simultan, mengetahui pengaruh sistem penilaian kinerja yang terdiri dari standar kinerja dan ukuran kinerja
terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII baik secara parsial maupun simultan, mengetahui
pengaruh motivasi terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII dan mengetahui lebih besar mana
pengaruh secara langsung (sistem penilaian kinerja yang terdiri dari standar kinerja dan ukuran kinerja
terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII) dengan pengaruh tidak langsung (standar kinerja dan
ukuran kinerja terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII melalui motivasi). Responden dalam
penelitian ini adalah 49 orang tenaga kependidikan tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
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Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuisioner dan dalam
menganalisis datanya menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial
ada pengaruh tapi tidaksignifikan standar kinerja terhadap motivasi, ada pengaruh siginifikan standar
kinerja terhadap kinerja dan ada pengaruh tapi tidak signifikan ukuran kinerja terhadap motivasi dan kinerja
tenaga kependidikan tetap FE UII. Secara simultan, ada pengaruh signifikan sistem penilaian kinerja yang
terdiri dari standar kinerja dan ukuran kinerja terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII dan ada
pengaruh tapi tidak signifikan sistem penilaian kinerja yang terdiri dari standar kinerja dan ukuran kinerja
terhadap motivasi tenaga kependidikan tetap FE UII. Selain itu, ada pengaruh tapi tidak signifikan motivasi
terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII. Dan pengaruh langsung (sistem penilaian kinerja yang
terdiri dari standar kinerja dan ukuran kinerja terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII) lebih
besar daripada pengaruh tidak langsung (sistem penilaian kinerja yang terdiri dari standar kinerja dan
ukuran kinerja terhadap kinerja tenaga kependidikan tetap FE UII melalui motivasi).
Keywords: Sistem Penilaian Kinerja, Standar Kinerja, Ukuran Kinerja, Motivasi, Kinerja Karyawan

SUMADI, DRS., M.SI

07311267 - EKO PRASETYO WERDIANTO
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK SMARTPHONE BLACKBERRY
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Motivasi Konsumen Dalam Pembelian Produk Smartphone
Blackberry. Masalah yang hendak di cari jawabannya dalam penelitian ini adalah 1. Pengaruh faktor
motivasi internal (Kepercayaan diri, Prestice) dan eksternal (Produk, Harga, Promosi) berpengaruh terhadap
pilihan merek pada smartphone Blackberry 2. Variabel motivasi yang dominan berpengaruh terhadap
pilihan merek pada pembelian smartphone Blackberry. Sehubungan dengan masalah tersebut dan hipotesis
yang di ajukan maka penelitian ini di laksanakan dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam
penelitan ini adalah mahasiswa yang menggunakan produk Smartphone Merek Blackberry di Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Index Sampel penelitian yang di ambil adalah yang peneliti temui di
lapangan tanpa ada perencanaan pertemuan terlebih dahulu atau yang di sebut Random Sampling. Alat
analisis yang di gunakan yaitu analisis Deskriptif dan Regresi Linier Berganda. Berdasarkan analisis dan
pembahasan tentang pengaruh variabel Motivasi terhadap pemilihan merek pada produk Smartphone
Blackberry, dapat di simpulkan. Bahwa 1. Variabel motivasi (kepercayaan diri, prestice, produk, harga, dan
promosi) secara serentak dan parsial berpengaruh positif terhadap pemilihan merek pada produk
Smartphone Blackberry. 2. Variabel Kepercayaan Diri mempunyai pengaruh dominan terhadap Pemilihan
Merek.

08311372 - NURUNNISA IMAN
PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI KOSMETIK
MEREK WARDAH (STUDI KASUS DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Label Halal terhadap Minat Beli Kosmetik
Merek Wardah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji sifat dan tinggi rendahnya
pengaruh kualitas produk, harga dan label halal terhadap minat beli kosmetik merek Wardah.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, yang pernah serta akan menggunakan kosmetik merek Wardah. Sampel diambil dengan
menggunakan metode purposive sampling, dari seluruh kuesioner yang didistribusikan sejumlah 120, yang
dapat kembali dan dapat diolah sebanyak 113 responden. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan
SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk,
harga dan label halal terhadap minat beli kosmetik merek Wardah.
Kata Kunci : kualitas produk, harga, label halal, minat beli
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09311079 - BETA TRI PERTIWI
ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK PRODUK THE BODY SHOP TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Saat ini industri kosmetika menjadi salah satu industri yang menjajikan peluang yang besar, hal ini terlihat
dari semakin banyaknya permintaan konsumen akan produk-produk kecantikan. Melihat banyaknya
¬¬¬persaingan industri kosmetik konsumen pun menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian. Melalui
hal tersebut, untuk menarik minat beli konsumen perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pada kualitas
produk yang ditawarkan namun juga pada brand (merek) nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menjelaskan adanya pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari Brand Awareness, Brand Association,
Perceived Quality, Brand Loyalty merek produk The Body Shop terhadap minat beli konsumen di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kuisoner
yang dibagikan kepada responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling
dan convenience sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden. Pengolahan data
menggunakan perangkat lunak SPSS dengan analisa desktiptif dan pengujian hipotesis dengan analisi
regresi. Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variabel diukur dengan
menggunakan skala likert yang dimodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-
masing variabel memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membeli produk The Body
Shop. Secara serempak variabel ekuitas merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
minat membeli produk The Body Shop. Brand Loyalty merupakan variabel yang paling dominan
pengaruhnya terhadap minat membeli produk The Body Shop.
Kata Kunci : Ekuitas Merek, Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality, Brand Loyalty

09311183 - IRNANDHA SISNA JULITA
PENGARUH KREDIBILITAS MODEL IKLAN DAN KREDIBILITAS PERUSAHAAN TERHADAP MINAT
PEMBELIAN SABUN LUX (STUDI KASUS MAHASISWA DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN)
ABSTRAK :

PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan produk konsumen, banyak memanfaatkan periklanan di televisi
sebagai salah satu strategi untuk meluncurkan produknya ke pasar, khususnya produk baru. Sebagaimana
produk barunya sabun mandi Lux, dengan model iklan Atiqah Hasiholan. Salah satu tolak ukur keberhasilan
suatu iklan adalah minat pembelian (purchase intention) yang dimiliki oleh konsumen atau masyarakat.
Penelitian berjudul “Pengaruh Kredibilitas Model Iklan dan Kredibilitas Perusahaan Terhadap Minat
Pembelian Sabun Lux” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kredibilitas Model Iklan
(Endorser Credibility), Kredibilitas Perusahaan (Corporate Credibility), Sikap terhadap Iklan (attitude toward
the ad), Sikap terhadap Produk (attitude toward the brand) terhadap Minat Pembelian (purchase
Intention). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UII,UPN,UNY, dan UGM yang tinggal di
wilayah Kecamatan Depok, Sleman yang pernah menyaksikan tayangan iklan sabun Lux dengan model iklan
Atiqah Hasiholan, sedangkan variabel yang diteliti adalah kredibilitas model iklan, kredibilitas perusahaan,
sikap terhadap iklan, sikap terhadap produk, dan minat pembelian. Data yang digunakan adalah data primer
melalui kuesioner atau angket yang disebarkan langsung. Pengujian statistik dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%. Dalam mengambil keputusan dilakukan dengan uji t
dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredibilitas model iklan dan kredibilitas perusahaan
berpengaruh positif terhadap sikap kepada iklan, variabel kredibilitas perusahaan dan sikap pada iklan
berpengaruh positif pada sikap kepada produk, serta variabel kredibilitas perusahaan, sikap kepada iklan,
dan sikap kepada produk berpengaruh terhadap minat pembelian.
Kata kunci : kredibilitas model iklan, kredibilitas perusahaan, minat pembelian, sabun Lux
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09311373 - RENY RETNOWATI
PENGARUH KUALITAS DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI ULANG (STUDI PADA
KONSUMEN MINUMAN SERBUK INSTAN NUTRISARI DI KECAMATAN DEPOK)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur ada atau tidaknya pengaruh kualitas atribut
intrinsik dan label halal terhadap minat beli ulang. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel kualitas
atribut intrinsik, label halal dan minat beli ulang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsumen minuman serbuk instan Nutrisari di wilayah Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta. Metode
penarikan sampel menggunakan convenience sampeling. Metode analisa data yang digunakan adalah
analisis deskriptif dan analisis pengaruh atau hubungan sebab-akibat dengan statistika. Data diolah dengan
menggunakan program pengolah data SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
kuat dan positif dari kualitas atribut intrinsik dan label halal terhadap minat beli ulang. Besarnya pengaruh
variabel kualitas atribut intrinsik terhadap minat beli ulang adalah sebesar 27,1%. Sedangkan variabel label
halal mempengaruhi minat beli ulang adalah sebesar 22,7%. Kudua variabel bebas memiliki pengaruh
positif terhadap minat beli ulang. Sehingga, perusahaan terus berusaha meningkatkan kualitas atribut
intrinsik dan jaminan kehalalan produk minuman serbuk instan Nutrisari agar dapat mempertahankan serta
meningkatkan minat beli ulang. Berdasarkan penelitian lapangan, variabel kualitas atribut intrinsik
mempunyai pengaruh lebih besar terhadap minat beli ulang dibandingkan dengan variabel label halal.
Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.
Kata kunci : kualitas atribut intrinsik, label halal minat beli ulang

09311383 - UTARI APRILIA ANDINI
PENGARUH PERSEPSI KUALITAS TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS
PELANGGAN (STUDI PADA PELANGGAN KFC DI AMBARUKMO PLAZA, YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar pengaruh persepsi kualitas
terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel kualitas
intrinsik, kualitas ekstrinsik, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah konsumen restoran Kentucky Fried Chicken (KFC) yang berlokasi di Ambarukmo Plaza,
Yogyakarta. Metode penarikan sampel menggunakan convenience sampling. Metode analisa data yang
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis pengaruh atau hubungan sebab – akibat dengan statistika.
Data diolah dengan menggunakan program pengolah data SPSS. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
faktor – faktor seperti kualitas intrinsik dan kualitas ekstrinsik merupakan faktor – faktor penting yang
mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kualitas intrinsik dan kualitas ekstrinsik
berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan yang artinya apabila kualitas intrinsik dan kualitas
ekstrinsik semakin baik maka kepuasan pelanggan semakin meningkat, dan apabila kepuasan pelanggan
meningkat maka loyalitas pelanggan juga akan semakin meningkat. Sehingga KFC harus mempunyai
kebijakan untuk lebih meningkatkan kualitas intrinsik dan kualitas ektrinsik untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan dan loyalitas pelanggan. Keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang dapat
dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Kata Kunci : Persepsi Kualitas, Kualitas Intrinsik, Kualitas
Ekstrinsik, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan

09311407 - IRFA’ NAUSA
PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN
KONSUMEN KOSMETIK WARDAH(STUDI KASUS DI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian dan Loyalitas Konsumen
Kosmetik Wardah (Studi Kasus di Universitas Islam Indonesia).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan mengukur besarnya pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, serta untuk mengetahui
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dan mengukur besarnya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada
masyarakat yang mengkonsumsi kosmetik Wardah. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
purposive sampling dan convenience sampling, dimana sampelnya adalah setiap masyarakat yang pernah
mengkonsumsi produk kecantikan Wardah dengan jumlah sebnayak 100 responden. Metode pengolahan
data dan analisis menggunakan uji validitasi dan reabilitasi dengan menggunakan program SPSS. Pengujian
hipotesis dengan menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa berdasarkan uji validitas, semua pernyataan dinyatakan valid. Berikutnya, berdasarkan
regresi linier sederhana dan regresi linier berganda semua hipotesis dinyatakan signifikan. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signfikan dari atribut kualitas intrinsik,
atribut kualitas ekstrinsik terhadap keputusan pembelian dan loyalitas. Kata kunci: atribut kualitas intrinsik,
atribut kualitas ekstrinsik, loyalitas dan keputusan pembelian.

SUTRISNO, DRS., MM

08311251 - WENDY CAHYONO
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS, DER, PBV, DAN PER TERHADAP HARGA SAHAM
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
ABSTRAK :

This research was conducted to examine the effect of the ratio of Probability (NPM, ROA, ROE and EPS),
DER, PBV and PER simultaneously or partially, and to know the ratio of the most dominant of the Stock
Price. The sample in this study is a company listed in the Jakarta Islamic Index from 2008 until 2011. There
are eight variables used are: Stock as the dependent variable, NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV and PER as
independent variables. Testing of the research was conducted using classic assumption test, which consists
of three basic assumptions, namely autocorrelation, multicollinearity, and heteroscedasticity. After that
test multiple linear regression were performed to determine the regression equation showing the
relationship with the dependent variable specified independent variable. F-test was done to determine
whether the seven independent variables simultaneously significantly influence the dependent variable.
And the last t-test is used to see the significance of the influence of individual variables on the dependent
variable assuming other variables are constant. The results showed that simultaneously and partially
variable NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV and PER have an influence on Stock Price. While most influential
dominant variable to the stock prices is EPS.
Keywords : NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV, PER, and Stock Price.

08311263 - WAHYU KRISHNAMURTI P
PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP RETURN
SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI KOMPAS100 TAHUN 2008-2011
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share
(EPS), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA) terhadap return
saham pada perusahaan yang terdaftar pada kompas100.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
yang termasuk dalam indeks Kompas100 periode tahun 2008-2011. Pengambilan sampel dalam penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini adalah: Perusahaan yang go-publik di BEI tahun 2008-2011, perusahaan yang termasuk
dalam indeks Kompas100 periode tahun 2008-2011, mempublikasikan laporan keuangan periodik selama
periode pengamatan dari tahun 2008-2011, dan perusahaan memiliki semua data yang diperlukan dalam
penelitian ini. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria diambil sebanyak 281 perusahaan go publik yang
termasuk dalam indeks Kompas100 periode tahun 2008-2011.
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Berdasarkan hasil analisis data, hasil pengujian regresi secara bersama-sama menunjukkan adanya
pengaruh antara variabel-variabel variabel NPM, EPS, ROA, ROE, dan EVA dan satu variabel dependen yaitu
return saham dengan nilai p-value dari hasil uji F sebesar 0,003. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan
variabel-variabel NPM, EPS, dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, ROA
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham serta EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa proporsi sumbangan variabel
NPM, EPS,ROA, ROE, dan EVA terhadap Return Saham sebesar 5,7%.
Kata kunci : Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), Return on Asset (ROA), Return on
Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA) dan Return Saham

09311124 - INTAN CAHYA KURNIA
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN NON KEUANGAN GO PUBLIC
ABSTRAK :

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan yang bisa diukur dengan
berbagai variabel yang dalam penelitian ini menggunakan proksi market to book value ratio. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance (GCG), kebijakan dividen, dan struktur
modal terhadap nilai perusahaan. Good corporate governance diproksikan dengan tiga variabel yakni board
size, board intensity, dan board independence. Kebijakan dividen diukur dengan dividend payout ratio,
sedangkan struktur modal diukur dengan debt to equity ratio.
Populasi dalam penelitian ini adalah adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2010-2011, dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak
63 perusahaan. Untuk menganalisis data, digunakan alat analisis regresi berganda dengan bantuan program
SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan variabel GCG berpengaruh secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kebijakan dividen mempunyai pengaruh yang secara statistik signifikan terhadap nilai perusahaan,
demikian pula dengan struktur modal juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Good corporate governance, kebijakan dividen, struktur modal, nilai perusahaan

09311142 - RINI LESTARI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini melakukan analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. Tujuan dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh struktur aktiva profitabilitas,
pertumbuhan penjualan, risiko bisnis dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 63 perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan
menggunakan program SPSS 20 temuan penelitian menunjukkan bahwa: Faktor faktor penentu struktur
modal yang memberikan pengaruh signifikan terhadap struktur modal adalah struktur aktiva, dan
pertumbuhan penjualan sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko bisnis tidak berpengaruh
signifikan terhadap struktur modal.
Kata kunci : struktur modal, struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, ukuran
perusahaan.
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09311170 - KARTIKA ANGGITA HERAWATI KUSUMA
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL
ABSTRAK :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah dan
Perbankan Konvensional dengan menggunakan 5 sampel Bank Syariah dan 5 sampel Bank Konvensional.
Variabel yang digunakan untuk uji hipotesis yaitu rasio CAR (Capital Adequancy Ratio), ROA (Return on
Asset), ROE (Return on Equity), NPL (Net Performing Loan), LDR (Loan to Deposit Ratio), serta BOPO (Biaya
Operasional Pendapatan Operasional), dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yang
dimana dapat di akses melalui situs resmi Bank Indonesia. Data yang telah diperoleh kemudian di analisis
dengan menggunakan uji analisis Independent Sample t-Test untuk menguji masing – masing rasio
keuangan serta menguji hipotesis. Temuan menunjukkan bahwa beberapa hipotesis ada yang didukung dan
tidak didukung. Dengan kata lain, kinerja yang dimiliki oleh Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional
sudah baik, hanya saja tidak disemua rasio memiliki hasil yang baik. Hasil ini konsisten dengan penelitian
sebelumnya. Menjelaskan bahwa Perbankan Syariah berbeda dengan Perbankan Konvensional.

09311264 - ALWI ABDUL RACHMAN
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM
PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2007-2010
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap harga saham
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Adapun variabel dari faktor fundamental adalah Earning
Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR), Price to Book Value
(PBV), Price Earning Ratios (PER), Quick Assets to Inventory (QAI), Net Profit Margin (NPM), Total Assets
Turn Over (TATO), dan Return On Investment (ROI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling dengan. Data diambil dari Indonesian Capital Marketv Directory (ICMD) tahun 2008-
2011yang diperoleh jumlah sampel 126 perusahaan. Menggunakan teknik Analisis regresi berganda dengan
menguji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, hal
ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan
regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel EPS, DER, ROA, PBV, PER, QAI dan
ROI, secara parsial signifikan positif berpengaruh terhadap harga saham perusahaan Manufaktur di BEI
periode 2007-2010 pada level of significance 5%. Sedangkan CR, NPM dan TATO tidak mempunyai pengaruh
singnifikan terhadap harga saham. Secara silmutan terbukti signifikan berpengaruh terhadap harga saham
perusahaan Manufaktur di BEI pada level signifikansi 5%.
Kata Kunci: Earning Per Share, Quick Assets to Inventory, Net Profit Margin, Return On Investment dan
Harga Saham.

09311289 - HENDRI FAJAR KURNIAWAN
MENGKAJI KINERJA MNC SETELAH MENGAKUISISI TPI
ABSTRAK :

Penilaian kinerja terhadap suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi tingkat investasi pada perusahan.
Karena dengan adanya penilaian kinerja perusahaan, akan diketahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan.
Salah satu alat analisis yang bisa digunakan adalah Economic Value Added (EVA). EVA mengukur perbedaan,
dalam pengertian keuangan, antara pengembalian atas modal perusahaan dan mengukur seluruh biaya
modal. EVA merupakan alat untuk mengukur apakah perusahan betul-betul menciptakan atau menambah
Value. Dari hasil penilaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen
perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan dan bagi para investor dalam pengambilan keputusan
untuk berinvestasi. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah PT. Media Nusantara Citra
Tbk (MNC) yang mengakuisisi TPI pada pertengahan tahun 2010 dan yang menjadi pokok permasalahan
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adalah bagaimana kinerja keuangan MNC sebelum dan setelah melakukan akuisisi terhadap TPI, dan juga
rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan setelah akuisisi. Alat analisisi yang digunakan adalah
Economic Value Added (EVA), dimana menurut Brighham (2002) EVA dapat dihitung dengan menggunakan
rumus NOPAT – Cost of Capital. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan
bahwa kinerja perusahaan objek yang dianalisis dengan menggunakan metode Economic Value Added
(EVA) selama empat tahun dari tahun 2008-2011 menunjukkan hasil yang positif atau mengalami
peningkatan dan pada rata-rata volume perdagangan saham juga menunjukkan hasil yang positif.
Kata Kunci : Economic Value Added, volume perdagangan saham

09311303 - FITRI NURHAYATI
PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING
FINANCING (NPF), DANRETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN
SYARI’AH DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH PERIODE 2006-2011)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dana pihak ketiga, capital
adequacy ratio, non performing financing, dan return on assets, terhadap jumlah pembiayaan Bank Syariah
di Indonesia. Varibael independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, capital
adequacy ratio, non performing financing, dan return on assets. Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jumlah pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia periode antara
2006-2011 yang terdiri dari Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, bank Muammalat Indonesia, dan
Bank BRI Syariah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif tidak seignifikan terhadap pembiayaan. Non Performing
Financing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan dan Return on Asset berpengaruh
negatif terhadap pembiayaan.
Kata Kunci : Dana pihak ketiga,Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Return On Assets, dan
pembiayaan

10311577 - FITRI NOVIANTI
PERAN TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA
PERBANKAN DI INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank umum konvensional
terhadap nilai perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go public atau
terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008 – 2011. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear
berganda dengan didukung program SPSS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
CAMELS. Dari metode CAMELS rasio Management dan Sensitivity to Market Risk tidak digunakan karena
dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif sedangkan Sensitivity to Market Risk hanya dapat diukur
dengan data kualitatif. Dalam penelitian ini nilai perusahaan yang digunakan adalah return saham. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Capital dan Liquidity berpengaruh signifikan terhadap return
saham.
Kata Kunci : Capital, Asset, Earning, Liquidity, Return Saham.
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10311615 - SHADRINA HAZMI
PENGARUH EFESIENSI MODAL KERJA TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS
PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK PERIODE 2009-2011)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh efesiensi modal kerja terhadap tingkat likudiitas dan
profitabilitas perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2011. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cash Conversion Cycle (CCC),
Average Collection Period (ACP), Average Day Inventory (ADI) sebagai variabel independen, Current Ratio
(CR) dan Return On Investment (ROI) sebagai variabel dependen dan Size sebagai variabel kontrol. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive samplingdan diperoleh 45 perusahaan sebagai
sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pengujian
asumsi klasik. . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash Conversion Cycle (CCC) berpengaruh positif
signifikan terhadap Likuiditasdan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada level 5%.
Average Collection Period (ACP) berpengaruh negatif signifikan terhadap Likuiditasdan Profitabilitas,
sedangkan Average Day Inventory (ADI) berpengaruh negatif signifikan terhadap Likuditas dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Size sebagai variabel kontrol berpengaruh positif signifikan
terhadap Profitabilitas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas.
Kata Kunci : Cash Conversion Cycle (CCC), Average Collection Period (ACP), Average Day Inventory (ADI),
Current Ratio (CR), Return On Investment (ROI).

SUWARSONO MUHAMMAD, DRS., MA

09311016 - DWINDA ANGGITA AYU
ANALISIS KREDIBILITAS SELEBRITI ENDORSER DALAM IKLAN TERHADAP BRAND IMAGE (CITRA
MEREK) PRODUK SHAMPOO L’OREAL. (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
ABSTRAK :

Di era perdagangan bebas dan globalisasi ini persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan
semakin ketat. Iklan sebagai sarana promosi dipandang sebagai sumber informasi, hiburan dan media
komunikasi bisnis yang efektif dan ampuh. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah karena
adanya penggunaan pembawa pesan iklan (endorser). Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini
mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kredibilitas selebriti endorser (Dian
Sastrowardoyo) dalam iklan terhadap brand image produk shampoo L’oreal. Penelitian ini ingin mengetahui
hal-hal yang mempengaruhi brand image (citra merek) produk. Citra merek ini dipengaruhi oleh tiga
variabel, yaitu daya tarik (attractiveness), trustworthiness (kepercayaan), dan keahlian (expertise).
Penelitian ini melibatkan 96 orang sebagai subyek dan sample yang diambil menggunakan teknik
convienience sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh
terhadap niat pembelian online.
Convenience Sampling, dimana akan dipilih sampel dari populasi yang paling mudah ditemui. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sudah
pernah melihat iklan shampoo L’oreal atau yang menggunakan produk shampoo L’oreal, dimana akan
dipilih sampel dari populasi yang paling mudah ditemui yakni mahasiswa/i yang secara kebetulan bertemu
dengan peneliti.
Pengolahan data menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisa regresi. Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable
diukur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak attractiveness,
trustworthiness, dan expertise berpengaruh signifikan terhadap brand image pada mahasiswa di FE UII,
selanjutnya secara parsial attractiveness, trustworthiness, dan expertise masing-masing mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image pada mahasiswa di FE UII. Trustworthiness
mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap brand image pada mahasiswa di FE UII. Pada koefisien
deterrninasi (R2) menunjukkan sebesar 33,73% yang menunjukkan variabel brand image dipengaruhi
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variabel attractiveness, trustworthiness, dan expertise. Sedangkan sisanya sebesar 66,27% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Kata kunci : Selebriti Endorser, Dian Sastrowardoyo, Attractiveness, Trustworthiness, Expertise dan Brand
Image

09311223 - ARNIA WAHYU P
ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN DALAM MEMBELI MAKANAN DAN MINUMAN DI WARUNG
SUSU KALIMILK JOGJA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi rasional pada dimensi harga, kualitas, dan
ketersediaan produk serta motivasi emosional pada dimensi kenyamanan dan selera terhadap keputusan
pembelian makanan dan minuman di Warung Susu Kalimilk Jogja.Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh konsumen Warung Susu KalimilkJogja. Teknik pengambilan sampel menggunakan yaitu
purposive sampling, yaitu pengambilan elemen-elemen yang dimaksud dalam sampel dilakukan dengan
sengaja, dengan catatan sampel tersebut hatus mewakili populasi, dengan jumlah sampel sebanyak 96
orang. Teknik analisis yang digunakan adalah AnalisisRegresi Linier Berganda. Hasil penelitian
menemukanbahwa (1) terdapatpengaruh motivasi rasional pada dimensi harga terhadap keputusan
pembelian makanan dan minuman di warung susu Kalimilk Jogja.Semakin tinggi motivasi konsumen pada
dimensi harga semakin besar keputusan pembelian konsumen, (2) terdapat pengaruh motivasi rasional
pada dimensi kualitas terhadap keputusan pembelian makanan dan minuman di warung susu Kalimilk Jogja.
Semakin tinggi motivasi konsumen pada dimensi kualitas semakin besar keputusan pembelian konsumen,
(3) terdapat pengaruh motivasi rasional pada dimensi ketersediaan produk terhadap keputusan pembelian
makanan dan minuman di warung susu Kalimilk Jogja. Semakin tinggi motivasi konsumen pada dimensi
ketersediaan produk semakin besar keputusan pembelian konsumen, (4) terdapat pengaruh motivasi
emosional pada dimensi kenyamanan terhadap keputusan pembelian makanan dan minuman di warung
susu Kalimilk Jogja. Semakin tinggi motivasi konsumen pada dimensi kenyamanan semakin besar keputusan
pembelian konsumen dan (5) terdapat pengaruh motivasi emosional pada dimensi selera terhadap
keputusan pembelian makanan dan minuman di warung susu Kalimilk Jogja. Semakin tinggi motivasi
konsumen pada dimensi selera semakin besar keputusan pembelian konsumen.
Kata Kunci : motivasi rasional, harga, kualitas, ketersediaan produk, motivasi emosional, kenyamanan,
selera, keputusan pembelian

09311251 - SUKMONO AJI AHMAD
IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PADA HOME INDUSTRI RELIEF
PIGURAI KUNINGAN "PRINGGODANI ART"
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) efektifitas penerapan marketing mix terhadap konsumen
yang dihadapi Pringgodani Art, 2)kondisi internal dan eksternal Pringgodani Art dalam menjalankan strategi
pemasarannya. Variabel dalam penelitian ini adalah Strategi Pemasaran yaitu marketing mix dan Kepuasaan
Konsumen . Sumber data diperoleh secara langsung dari Owner Pringgodani Art, manajer Pemasaran
Pringgodani Art, Masyarakat setempat, dan Konsumen dengan menggunakan teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi, Dari hasil wawancara 15 konsumen, 13 konsumen mengatakan puas atas produk, harga,
distribusi, namun dalam hal promosi terdapat 5 konsumen yang mengatakan puas dari Strategi promosi
Pringgodani Art. Ditinjau dari hasil analisis Efektifitas Penerapan Marketing Mix dapat diketahui melalui
volume penjualan pada tahun 1990 setiap bulan dapat mencapai 400 unit, pada tahun 2000 mengalami
penurunan setiap bulan memproduksi produk 200 unit. Pada tahun 2005 Pringgodani Art mengalami
Penurunan derastis setiap bulanya memproduksi produk 100 hingga150. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara efektifitas strategi produk, harga dan tempat, memiliki pengaruh terhadap kepuasan
pelanggan Pringgodani Art.
Key word : Produk, Harga, Promotion, Distribusi dan Kepuasan Konsumen
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09311267 - SITI JUMIATI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS MEREK KONSUMEN WANITA
PADA PRODUK KOSMETIK DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Perkembangan dunia kosmetik yang terus bergerak, membuat banyak merek produk kosmetik yang
beredar di masyarakat. Produk kosmetik yang beredar pun memiliki banyak merek dengan standar
keamanan yang tinggi atau merek kosmetik dengan bahan yang berbahaya, sebagaimana banyaknya
ditemukan produk kosmetik dengan bahan yang berasal dari bahan yang tidak aman untuk kulit. Timbulya
juga persaingan antar merek-merek lama dan kemunculan berbagai merek-merek baru yang meramaikan
persaingan pasar khusunya produk kosmetik wanita. Mengingat penggunaan kosmetik pada wanita
merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari wanita sehingga menyebabkan persaingan
yang semakin ketat diantara pelaku industri kosmetik untuk menarik perhatian konsumen agar mau
menggunakan dan tetap loyal terhadap merek kosmetik mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek konsumen wanita pada produk kosmetik.
Faktor-faktor yang diteliti meliputi loyalitas merek memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi berupa nama
merek, kualitas produk, harga, desain, promosi, kualitas layanan, dan lingkungan toko yang memiliki
pengaruh terhadap prilaku pembelian konsumen. Kuisioner disebarkan kepada 96 responden yang dipilih
secara acak. setelah itu analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nama merek, kualitas produk, harga, desain, promosi, kualitas layanan, dan
lingkungan toko berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek kosmetik.
Kata kunci: loyalitas merek, nama merek, kualitas produk, harga, desain, promosi, kualitas layanan,
lingkungan toko.

09311272 - ASKAR BAURA
ANALISIS PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI IKAN SEGAR (STUDI KASUS
PADA CV. BAURA LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT)
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan
berpengaruh terhadap minat beli ikan segar pada CV. Baura, Lombok, NTB. Dalam penelitian ini,
populasinya adalah konsumen yang membeli ikan segar pada CV. Baura. Dalam menentukan besarnya
sampel tidak ada batasan mutlak atau tidak pasti dan jelas tentang sampel besar dan kecil. Dalam penelitian
ini, sampel yang dipilih adalah 100 responden dari konsumen CV. Baura yang memiliki minat untuk
melakukan pembelian ikan segar.
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel harga (X1) , variable kualitas produk (X2), Variabel
kualitas pelayanan (X3) berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap Minat beli pada CV. Baura
Lombok, NTB. Kualitas produk adalah variable independen yang paling dominan terhadap minat beli.
(Adjusted R2) = 0,487 yang menunjukkan variabel bebas secara bersama–sama mempengaruhi variabel
tidak bebas sebesar 48,7% sisanya sebesar 51,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam model penelitian, misalnya lokasi/tempat, distribusi, promosi, dan lain – lain.
Kata Kunci: harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Minat Beli.

09311284 - MAGMA ZULFIQAR ISMAIL
PENGARUH PERSEPSI KUALITAS, NILAI DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG STUDI PADA MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas, nilai dan persepsi risiko terhadap
keputusan pembelian konsumen pada produk air minum isi ulang di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan Choy dan Ng (2011) yang
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berjudul “Consumers’ Perceived Quality, Perceived Value and Perceived Risk Towards Purchase Decision on
Automobile”.
Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang pernah membeli produk air minum isi ulang.
Jumlah sampel yang diteliti adalah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner,
yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif, uji asumsi dan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas, persepsi nilai dan persepsi risiko secara
parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian produk air minum
isi ulang di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Persepsi risiko
adalah variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel keputusan pembelian. Nilai
koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa 47,0% variabel keputusan pembelian dipengaruhi oleh
variabel persepsi kualitas, persepsi nilai dan persepsi risiko, sedangkan 53,0% sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.
Kata kunci: Keputusan pembelian, persepsi konsumen, persepsi kualitas, persepsi nilai, persepsi risiko.

09311447 - FEBRIANSAH BAGUS HARIMAN
ANALISIS PENGARUH HARGA, FAKTOR SOSIAL, DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN PRODUK PALSU BERMEREK MEWAH DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Harga, Faktor Sosial, dan Loyalitas Merek terhadap Keputusan
Pembelian Produk Palsu Bermerek Mewah di Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum
Yogyakarta, tujuan dari penilitian adalah untuk menganalisis pengaruh faktor harga, faktor sosial dan
loyalitas merek terhadap keputusan pembelian produk palsu bermerek mewah di Yogyakarta.Rumusan
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh positif dari harga, faktor sosial
dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian produk palsu bermerek mewah di Yogyakarta.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada responden.Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non probability sampling dengan
responden sebanya 96 orang.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian
variabel dependen serta faktor harga, faktor sosial dan loyalitas mereksebagai variabel indenpenden.
Metode pengolahan data dan analisis menggunakan analisis model regresi berganda dengan menggunakan
program spss versi 20.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis yang disebutkan diatas, menunjukan bahwa ada
pengaruh yang signifikan antara variabel dependen terhadap variabel indenpenden.Dapat kita ketahui pula
bahwa variabel harga memiliki pengaruh paling besar diantara variabel indenpenden yang ada terhadap
keputusan pembelian produk palsu bermerek mewah di Yogyakarta.
Kata kunci :keputusan pembelian, harga, faktor sosial, loyalitas merek.

09311550 - TRI NOVI WIJAYANTO
ANALISIS KULITAS PRODUK, PELAYANAN, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP PERILAKU
MEMBELI JERSEY GRADE ORI DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin tidak dapat diprediksikan. Berbagai macam usaha di bidang
produk barang maupun jasa semakin bersaing dalam upayanya untuk menjaring konsumen. Oleh karena
itu, maka sangat penting bagi perusahaan untuk lebih mengetahui faktor yang sangat mempengaruhi niat
membeli konsumennya. Tingginya perilaku membeli akan membawa dampak yang positif terhadap
keberhasilan produk di pasar. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai pengaruh kualitas, pelayanan,
harga dan promosi produk terhadap perilaku membeli produk jersey grade ori, serta untuk mencari factor
yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada produk jersey grade ori ini.
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Penelitian ini menggunakan data pimer yang bersumber dari kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa
yang pernah membeli dan memakai jersey grade ori. Kuisioner ini menggunakan skala likert untuk
mengukur setiap variabelnya. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang berkuliah di
Yogyakarta dan sampel yang diambil adalah 100 orang dari berbagai mahasiswa beberapa perguruan tinggi
di Yogyakarta dengan menggunakan teknik convienience sample. Pengolahan data menggunakan perangkat
lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak dan parsial kualitas, harga, pelayanan dan promosi
produk berpengaruh signifikan terhadap perilaku membeli produk jersey grade ori, Kualitas produk adalah
variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen pada produk jersey grade ori.
Pada koefisien determinasi berganda (R2) menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti mampu
mempengaruhi 61.6% terhadap perilaku membeli konsumen dan sisanya 38.4% dipengaruhi oleh faktor
lain, seperti etika konsumen, brand image, nilai kesadaran, dan lain-lain.
Kata Kunci : kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, promosi, perilaku membeli.

TRIAS SETIAWATI, DRA., M.SI.

06311044 - ALKA FEBRIANSYAH
PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI MIROTA BATIK
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama maupun parsial variabel budaya
perusahaan yang terdiri dari risiko, perhatian ke rincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim,
keagresifan, dan kemantapan terhadap kinerja karyawan, serta mengetahui faktor dari budaya perusahaan
yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan Mirota Batik Yogyakarta. Populasi dalam penelitian
ini adalah karyawan Mirota Batik Yogyakarta yang berada di Jln. Malioboro yang berjumlah 204 karyawan.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience (baik) sampel yaitu sebanyak 70
karyawan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan
menggunakan uji T dan Uji F.
Hasil penelitian ini menemukan secara simultan maupun parsial variabel budaya perusahaan yang terdiri
dari risiko, perhatian ke rincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh budaya perusahaan terhadap kinerja
karyawan termasuk dalam pengaruh yang kuat yaitu sebesar 92,4 persen. Diantara variabel budaya
perusahaan, variabel orientasi orang merupakan variabel dominan yang berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.
Kata Kunci :Budaya perusahaan, kinerja karyawan, Mirota Batik Yogyakarta.

06311105 - M. ARIEF BUDIMAN
PENGARUH SELF MANAGEMENT PRACTICES TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG MUARABULIAN
ABSTRAK :

Penelitiam ini berjudul Pengaruh Self management Paractices terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Muarabulian. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang
Muarabulian telah menyadari bahwa Self Management Practices (Praktek Manajemen Diri) akan
memberikan kontribusi penting bagi kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini akan menyelidiki peran
praktek manajemen diri yang mempengaruhi kepuasan kerja bagi karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Muarabulian baik secara parsial maupun bersama-sama. Penelitian ini dilakukan
dalam bentuk survey. Peserta Responden adalah karyawan yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Muarabulian. Jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebesar 110
responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan teknik
simple random sampling. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitas dengan
mengunakan rumus Korelasi Product Moment dan Cronbach Alpha. Teknik statistik yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah regresi parsial. Analisis data menggunakan regresi linier ganda, koefisien korelasi
berganda (R), koefisien determinasi (R2), koefisien korelasi parsial (r), uji signifikan f, uji signifikan t. Hasil
penelitian menjelaskan bahwa, 1). Perencanaan dan penetapan tujuan (planning and goal setting) (X1)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 2). Manajemen akses (access
management) (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 3). Mengejar
kegiatan (catch up activities) (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
dan 4). Manajemen emosi (emotion management) (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Y) pada karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Muarabulian. Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa kepuasan kerja karyawan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Muarabulian telah terwujud karena faktor Self Management
Practices (Praktek Manajemen Diri) yang telah terlaksana dan cukup memadai.
Kata kunci : self management practices (planning and goal setting, access management, catch up activities,
emotion management), Kepuasan Kerja

07311282 - DIANA KURNIAWATI
PENGARUH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA BISNIS
KELUARGA "BAKPIA PATUK" DI KOPERASI SUMEKAR YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Perempuan terhadap Pengembangan Usaha Bisnis
Keluarga “Bakpia Patuk” di Koperasi SUMEKAR Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah faktor kepemimpinan perempuan memiliki pengaruh terhadap pengembangan usaha baik secara
bersama-sama, secara parsial atau sendiri-sendiri, juga untuk mengetahui faktor kepemimpinan perempuan
manakah yang paling dominan. Jenis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif,
sedangkan metode untuk mengumpulkan data-data dalam mengukur variabel adalah menggunakan
kuisioner dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 14.00 for Windows Evaluation version.
Validitas data menggunakan korelasi Product Moment dan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach
Coeffisient Alpha. Dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial,
sedangkan alat statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda karena jumlah variabel independen
dalam penelitian ini lebih dari dua. Untuk pengujian hipotesis menggunakan Uji-F dan Uji-t.
Hasil penelitian yang telah diujikan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama antara kepemimpinan
perempuan terhadap pengembangan usaha bisnis keluarga bakpia patuk di koperasi SUMEKAR Yogyakarta,
terbukti. Berdasarkan pengujian dengan Uji t yang memiliki pengaruh yang signifikan adalah variabel
kepemimpinan perempuan mother sedangkan variabel seductress, pet, dan iron maiden tidak memiliki
pengaruh yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan perempuan yang
paling dominan mempengaruhi pengembangan usaha adalah faktor mother. Dari hasil pengujian tersebut
maka para pemimpin perlu meminimalisir peran seductress, pet, dan iron maiden dengan harapan peran
mother dengan hasil signifikan dalam penelitian ini dapat lebih berperan agar dapat menjadi penyemangat
bagi karyawan, mudah mempengaruhi dalam tindakan dan ide, mudah mendekati karyawan, mudah dalam
memberikan pujian, terlihat menyenangkan bagi karyawan, memupuk kerjasama dengan karyawan,
maksimal dalam memimpin, berkeinginan kuat untuk mencapai tujuan, yakin dengan keputusan yang
diambil, bersikap bijaksana dalam memimpin, yang pada akhirnya dapat mengembangkan usaha yang
dijalani.
Kata Kunci : Kepemimpinan Perempuan, Bisnis Keluarga, Bakpia makanan
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09311157 - RANDY AHMAD GAGARI
PAMELLA MEMBERI NAFAS BAGI KEHIDUPAN (STUDI BIOGRAFI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
DALAM PENGEMBANGAN FAMILY BUSINESS PAMELLA SWALAYAN YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

This research titled Pamella Giving Breath To Life (Women Leadership in Yogyakarta’s Pamella Swalayan
Family Business Development Biography Study). The goal to this research is 1) to know leadership and
leadership characteristic of Mrs. Pamella in developing family business 2) to know development process of
family business that influenced Mrs. Pamella’s success 3) General and distinctive difficulties in gender
perspective that Mrs. Pamella faces in leading Pamela Swalayan. This research is a qualitative research with
biography approach using interview and with biography study. This research used data gathering methods,
which is interview, observation, and documentation. Existing source included in this research is Mrs.
Pamella, founder and leader of Yogyakarta’s Pamella Swalayan. To know about the data’s validity, data
credibility or trust of data tests is used. Data testing method was using triangulation and member check.
Data analysis method used data reduction, data display, and conclusion drawing.
This research finds that Mrs. Pamella’s success in leading to develop her business is because the possession
of the mother character, personalities like entrepreneurship, hard work, diligence, sincere, and including
situational. This research is also beneficial for family businesses that success in business developing lays on
the character of the business owner. In developing her family business, Mrs. Pamella used many strategies,
which are starting business, looking for business opportunities, entrepreneurship funds, business
communications strategy business location choices strategy, marketing strategy, financing strategy, and
competing strategy. From strategies above the most dominant in developing Pamella Swalayan is marketing
strategy. But the heaviest trial Mrs. Pamella faces is double pressure because other than being a leader,
Mrs. Pamella also becomes a housewife of her family. Developing business is something that needs hard
work to achieve. This is the difficulty that Mrs. Pamella experience to live life as a woman with her double
pressure like having to do good household chores as wife, mother and a member of society until Mrs.
Pamella is super woman-like. Mrs. Pamella is a breath giver to life because development of Pamella
Swalayan gives a chance to work and live for families, society around Pamella Swalayan, and producers of
products to be able to work and fulfill everyday life’s necessities.
Keywords: Woman leadership, Business development, Family business, and Gender Injustice

09311166 - RISCA MONICA
BU TARDJO, PEREMPUAN YANG BERUNTUNG DALAM BISNIS BATIK MEKAR DI LINGKUNGAN
MUHAMMADIYAH (STUDI BIOGRAFI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BISNIS KELUARGA DI
YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul Pemimpin Perempuan Pengembang Bisnis Keluarga Batik Mekar di Yogyakarta (Studi
Wirausaha Batik di Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk memberikan gambaran sifat
kepemimpinan yang dihadapi ibu Sofia Sutarjda dalam bisnisnya 2) Untuk memberikan gambaran proses
pengembangan family business ibu Sofia Sutadja dalam Batik Mekar 3) Untuk memberikan gambaran
masalah yang dialami oleh ibu Sofia Sutardja di dalam mengembangkan bisnisnya. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan biografi menggunakan metode wawancara mendalam dengan studi
biografi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Narasumber yang ada dalam penelitian ini adalah ibu Sofia Sutardja, yaitu pemilik Batik
Mekar di Yogyakarta. Untuk mengetahui keabsahan data digunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan
terhadap data. Metode pengujian data menggunakan triangulasi dan member check. Metode analisis data
menggunakan data reduction, data display, dan conlusion drawing.
Penelitian ini menemukan bahwa ibu Sofia Sutadja sukses dalam memimpin untuk mengembangkan
usahanya karena memiliki sifat the mother, perilaku seperti memiliki prinsip berwirausaha, kerja keras,
tekun, ikhlas, dan termasuk situasional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi bisnis keluarga bahwa
keberhasilan dalam mengembangkan usaha terletak pada perilaku pemilik usaha. Didalam
mengembangkan bisnis keluarganya, Ibu Sofia Sutardja tetap menggunakan cara yang tradisional dan
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menggunakan berbagai strategi, yaitu memulai usaha, mencari peluang bisnis, modal berwirausaha,strategi
komunikasi bisnis, strategi pemilihan lokasi bisnis, strategi pemasaran, strategi keuangan, dan strategi
bersaing. Dari strategi-strategi tersebut yang paling dominan dalam mengembangkan Batik Mekar adalah
dengan selalu memperlakukan pelanggan sebaik mungkin dikarenakan hampir semua pergerakan industri
ibu Sofia Sutardja bedasarkan permintaan pemesanan Dalam perjalanan mengembangkan bisnis, Ibu Sofia
Sutardja mengalami menerapa hambatan. Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa ketidakadilan
gender lebih dirasakan oleh ibu Sofia Sutadja didalam kekerasan non fisik seperti verbal dari beberapa
pesaing bisnisnya yang ingin menguasai kebutuhan Muhammadiyah. Mengingat selama 20 tahun lebih ini
kegiatan bisnis Batik Mekar diuntuntungkan dari Muhammadiyah. Didalam kondisi ini ibu Sofia Sutardja
tidak merasa terganggu sehingga ibu Sofia Sutardja dapat menjadikan ini sebuah motivasi untuk menjadi
yang terbaik.
Kata kunci : Kepemimpinan perempuan, Pengembangan usaha, Bisnis keluarga, dan Ketidakadilan genda

09311220 - DELY ZURYANTI
WANITA SEDERHANA MEMBERI WARNA BARU DI BUSANA (STUDI BIOGRAFI KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN FAMILY BUSINESS MARGARIA GRUP YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul Wanita Sederhana Memberi Warna di Busana (Studi Biografi Kepemimpinan
Perempuan dalam Pengembangan Family Business Margaria Grup Yogyakarta). Tujuan penelitian ini adalah
1) untuk mengetahui kepemimpinan dan sifat kepemimpinan Bu Dyah dalam mengembangkan bisnis
keluarga 2) untuk mengetahui proses pengembangan bisnis keluarga yang mempengaruhi kesuksesan Bu
Dyah 3) permasalahan umum dan khusus dalam perspektif gender yang dihadapi Bu Dyah dalam memimpin
Margaria Grup. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan biografi menggunakan metode
wawancara mendalam dengan studi biografi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber yang ada dalam penelitian ini adalah Bu Dyah
Suminar, yaitu pemilik sekaligus di rektur Margaria Grup Yogyakarta. Untuk mengetahui keabsahan data
digunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data. Metode pengujian data menggunakan
triangulasi dan member check. Metode analisis data menggunakan data reduction, data display, dan
conlusion drawing.
Penelitian ini menemukan bahwa Bu Dyah sukses dalam memimpin untuk mengembangkan usahanya
karena memiliki sifat the mother, perilaku seperti memiliki prinsip berwirausaha, kerja keras, tekun, ikhlas,
dan termasuk situasional. Penelitian ini juga bermanfaat bagi bisnis keluarga bahwa keberhasilan dalam
mengembangkan usaha terletak pada perilaku pemilik usaha. Dalam mengembangkan bisnis keluarganya,
Bu Dyah menggunakan berbagai strategi, yaitu memulai usaha, mencari peluang bisnis, modal
berwirausaha, strategi komunikasi bisnis, strategi pemilihan lokasi bisnis, strategi pemasaran, strategi
keuangan, dan strategi bersaing. Dari strategi-strategi tersebut yang paling dominan dalam
mengembangkan Margaria Grup adalah selalu memanfaatkan peluang yang ada dan menggunakan strategi
pemasaran yang baik. Dalam perjalanan mengembangkan bisnis, Bu Dyah mengalami hambatan. Namun
yang paling berat dihadapi Bu Dyah adalah stereotype. Bu Dyah adalah seorang wanita yang memberi
warna baru dalam dunia busana muslim, karena berkembangnya Margaria Grup memberi warna baru
dalam dunia busana muslim dan kehidupan bagi keluarga, konsumen , dan produsen-produsen produk
untuk dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kata kunci: Kepemimpinan perempuan, Pengembangan usaha, Bisnis keluarga, dan Ketidakadilan gender
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09311320 - NURAINI
KETIKA PEREMPUAN MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA (STUDI BIOGRAFI
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN IBU ENDAH SUSETYO INDRIYATI DALAM PENGEMBANGAN
FAMILY BUSINESS TOKO KELONTONG “KEMBAR” DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

The tittle of this research is When Woman as The breadwinners ( Study of Biography Woman Leadership in
Ibu Endah Susetyo Family Business Development). The objective of this research is to observe style of
Leadership from Ibu Endah Susetyo Indriyanti in Leading Family Business. Second is to learn the process of
developing and sucessful of Ibu Endah Susetyo Indiyati Business. The third one is to know generan and
specific problem in gender perspective faced by Ibu Endah Susetyo Indriyati in terms of Leading Family
Business. This research is qualitative research with biography approach using deep interview in biography
study. The methodology in collecting data are interview, observation and documentation. The source of
collecting data is by interviewing Ibu Endah Susetyo Indriyati, the owner of Toko Kembar, Car Rent, and
restaurant in Imogiri Yogyakarta. Realibility and validity test did to know examine the data. It is using
triangulation and member check. Data analysis using reduction data, display data and conclussion drawing.
In this research found that Ibu Endah Susetyo Indriyati succes in leading to develop her business because of
have characteristic of the mother and the iron maiden, have principle of entrepreneurship, har work, tough,
sincere, never give up and also situational. This research also usefull for the family business that sucessfull
in developing business depends on the behaviour of the owner. In develop her business, Ibu Endah Susetyo
Indriyati using various strategy, start the business, find the business opportunity, find the equity of
business, business communication strategy, place for business, marketing strategy, finance strategy and
competition strategy. From all of the strategy, the most dominant one is marketing strategy. In developing
her business, Bu Endah susetyo Indriyati have treats. The most difficult one is double burden. Ibu Endah
Susetyo Indriyati is a womanpreneur that can proof that woman can also have good contibution in small or
medium business, goods or services. Because of the development of Ibu Endah Susetyo Indriyati business it
can helps family, customer and also product supplier to have a work and fullfil their daily needs.
Keywords: Woman leadership, Business development, Family business, and Gender Injustice

10311521 - FACHRIAN
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR
(OCB) (STUDI PADA GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor komitmen organisasimemiliki pengaruh
terhadap Organizational Citizenship Behaviour baik secara bersama-sama, secara parsial atau sendiri-
sendiri, juga untuk mengetahui faktor komitmenorganisasi manakah yang paling dominan. Jenis data yang
digunkan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, sedangkan metode untuk mengumpulkan data-
data dalam mengukur variabel adalah menggunakan kuisioner dengan menggunakan bantuan komputer
program SPSS 20.00 for Windows Evaluation version. Validitas data menggunakan korelasi Product Moment
dan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Coeffisient Alpha. Dalam menganalisis data menggunakan
analisis deskriptif dan analisis inferensial, sedangkan alat statistik yang digunakan adalah regresi linier
berganda karena jumlah variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua. Untuk pengujian hipotesis
menggunakan Uji-F dan Uji-t. Hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama
antara komitmenorganisasi terhadap Organizational Citizenship Behaviourguru di SMA Muhammadiyah
1Yogyakarta, terbukti. Berdasarkan pengujian dengan Uji t yang memiliki pengaruh yang signifikan adalah
variabel komitmenorganisasinormatif sedangkan variabelafektif, dan kontinuanstidak memiliki pengaruh
yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmenorganisasiyang paling dominan
mempengaruhi Organizational Citizenship Behaviouradalah faktor komitmenafektif.
Kata Kunci : Komitmenorganisasi, Organizational Citizenship Behaviour, SMA Muhammadiyah 1
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YASID, DRS., MM.

06311165 - DENNY PRISTIANTO
ANALISIS PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP NIAT BELI PRODUK SOSIS
BERLABEL HALAL PADA MAHASISWA UII FAKULTAS EKONOMI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap niat beli produk
sosis berlabel halal baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Kedua aspek (sikap dan norma
subyektif) tersebut akan menentukan niat seseorang untuk mengkonsumsi makanan halal, dan ditunjukkan
dalam perilaku konsumsi makanan halal tersebut. Konsumen akan memilih produk yang mengandung
atribut – atribut yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya. Untuk itu produsen perlu
mengetahui bagaimana konsumen menilai atribut – atribut dari produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan
penilaian dari konsumen tersebut akan mempengaruhi niat beli konsumen.
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan
menggunakan 96 orang sebagai sample. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non
probability sampling metode convenience sampling, yaitu dengan memberikan angket kepada mahasiswa
yang mudah ditemui di wilayah Fakultas Ekonomi UII Jogjakarta. responden mahasiswa sebagai sampel
untuk kuisioner dan menggunakan metode analisis uji kualitas data, Metode pengujian statistik dengan
menggunakan analisi regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%, , uji t parsial, dan uji F.
Berdasarkan hasil analisis data memakai program SPSS versi 13 diperoleh t hitung = 2.831, sedangkan nilai
signifikansi = 0,006 untuk variabel sikap. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Artinya, sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli konsumen. Berdasarkan hasil analisis data
memakai program SPSS versi 13 diperoleh t hitung = 2.932, sedangkan nilai signifikansi = 0,005 untuk
variabel norma subyektif. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, norma
subyektif berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli konsumen. Dari hasil Analisis Data dihasilkan
nilai Adjusted R square sebesar 12.4%, hasil ini dapat diartikan bahwa 12.4% niat beli konsumen
dipengaruhi oleh Sikap dan Norma Subyektif terhadap Produk Halal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
Variabel lain. Hasil tersebut diatas disebabkan oleh karena konsumen tidak melihat Label Halal sebagai
Variabel yang mempengaruhi Niat beli mereka. Konsumen melihat variable lain diluar label halal, seperti :
Merek, Harga, Promosi, dll.
Kata kunci: sikap, norma subyektif, niat beli, halal

08311005 - DODI PURNOMO JATI
ANALISIS PENGARUH KOMPONEN PEMBENTUK EKUITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI DAN
LOYALITAS (STUDI KASUS PADA KONSUMEN PAMELLA SWALAYAN DI YOGYAKARTA)
ABSTRAK :

Di era globalisasi saat ini, kekuatan persaingan adalah persaingan antar merek. Untuk itu ekuitas merek
suatu perusahaan harus semakin kuat. Dengan semakin kuatnya ekuitas merek suatu produk, maka
semakin kuat pula daya tarik produk tersebut dimata konsumen sehingga konsumen mau mengonsumsi
produk tersebut yang selanjutnya membawa konsumen untuk melakukan pernbelian secara berulang-
ulang.
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek,
asosiasi merek dan persepsi kualitas terhadap minat beli dan loyalitas pelanggan Pamella Swalayan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ekuitas merek terhadap minat beli dan loyalitas
konsumen Pamella Swalayan, serta untuk mencari elemen ekuitas merek mana yang paling dominan
mempengaruhi minat beli dan loyalitas konsumen Pamella Swalayan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang dibagikan
kepada konsumen Pamella Swalayan. Populasinya adalah seluruh konsumen Pamella Swalayan yang telah
lebih dari dua kali berkunjung / berbelanja di Pamella Swalayan. Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang
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responden. Metode analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana variable diukur dengan
skala Likert.
Pengolahan data menggunakan prangkat lunak SPSS 17 dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis
dengan analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji regresi model pertama
ditemukan bahwa secara serempak variabel kesadaran merek, asosiasi merek dan persepsi kualitas
berpengaruh signifikan terhadap minat beli selanjutnya pada uji regresi model kedua juga ditemukan
bahwa variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan minat beli berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas konsumen. Secara parsial juga menunjukan bahwa masing-masing variable bebas,
semua-nya memiliki pengaruh signifikan terhadap variable terikatnya. Variabel yang memiliki pengaruh
dominan terhadap minat beli yaitu variabel persepsi kualitas. Didapatkan hasil yang sama pada uji regresi
model kedua bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas yaitu variabel persepsi kualitas.
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) dari uji regresi model pertama dijelaskan bahwa variabel bebas
dalam model ini mampu mempengaruhi variabel terikat (minat beli) sebesar 32,1% sedangkan pada model
kedua berdasar nilai koefisien determinasi (R2) dijelaskan bahwa pengaruh variabel bebas pada model ini
mampu mempengaruhi variabel terikatnya (loyalitas) sebesar 67,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain diluar penelitian ini.
Kata kunci : Ekuitas Merek, Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, Minat Beli, Loyalitas
Konsumen.

09311126 - YULIANTO LUKITOPUTRO
PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP PEMBENTUKAN EKUITAS MEREK BAGI KONSUMEN (STUDI
KASUS SO GOOD CHICKEN NUGGET)
ABSTRAK :

Ekuitas Merek merupakan salah satu dari nilai tersendiri yang diliki oleh suatu produk. Nilai ekuitas merek
bagi pemasar/perusahaan dapat mempertinggi keberhasilan program pemasaran dalam memikat
konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Dan karena ekuitas merek ini yang nantinya akan
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk, maka hal-hal yang terkait di dalamnya harus sangat
diperhatikan yaang salah satunya adalah label halal. Di Indonesia label halal merupakan sumber informasi
penting atas suatu produk. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh kesadaran merek halal,
asosiasi merek halal, persepsi kualitas merek halal, dan loyalitas merek halal terhadap pembentukan
ekuitas merek bagi konsumen pada So Good Chicken Nugget. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi apakah label halal akan mempengaruhi ekuitas merek melalui analisis parsial.
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner tentang So Good Chicken Nugget terhadap 185
responden yang mengisi secara mandiri. Dan setelah itu dilakukan dengan analisis data secara deskriptif
bertujuan untuk menerangkan karakteristik responden dan penilaian responden terhadap label halal,
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek dan ekuitas merek produk So Good
Chicken Nugget. Dan melakukan pengujian hipotesis dengan Uji t (t-test) yang digunakan untuk
membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi
bahwa variabel yang lain tetap atau konstan.
Kata kunci: Label, Ekuitas merek, Analisis deskriptif, Uji t.

09311385 - ANITA EKA RIA
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS MAKANAN DAN HARGA TERHADAP
KEPUASAN PELANGGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MINAT BELI ULANG DI QUTLET QUICK
CHICKEN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Makanan dan harga
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan pelanggan dan dampaknya pada minat beli konsumen outlet
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Quick Chicken. Penelitian ini mengungkapkan bahwa uji serempak ditemukan bahwa Kualitas Pelayanan,
Kualitas Makanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan pelanggan, dengan koefisien
determinasi sebesar 0,462 yang berarti bahwa 46,2% variasi pada variabel Kepuasan pelanggan mampu
diterangkan oleh ketiga variabel Kualitas Pelayanan, Kualitas Makanan dan harga secara bersama-sama
atau serempak Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pelanggan.
kualitas pelayanan juga merupakan variabel yang rendah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal
ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang mempunyai nilai paling rendah sebesar 0,305. Kualitas
Makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan pelanggan, dengan koefisien regresi
sebesar 0,284. harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang mempunyai
pengaruh terhadap minat beli ulang di Outlet Quick Chicken
Kata kunci: kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga,kepuasan pelanggan, niat beli ulang

ZAENAL ARIFIN, DR, M.SI

09311021 - LUSIARIYANI DWI K
PENGUJIAN HUBUNGAN SIMULTAN DIVIDEN DAN HUTANG PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE
DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006-2010
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interdependensi atau simultanitas antara dividen dan hutang.
Dividen dan hutang merupkan komponen yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan
perusahaan. Dividen dan hutang juga membutuhkan perhatian yang lebih, berkaitan dengan keputusan
pendanaan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan two-stage-least-square (2SLS) untuk menguji simultanitas antara
dividen dan hutang, variabel indepennt dalam penelitian ini adalah dividen dan hutang, sedangkan variabel
dependent adalah arus kas, pertumbuhan perusahaan, resiko bisnis, investment opportunity set (IOS), dan
struktur aset. Hasil dari pengujian menunjukkan tidak ada interdependensi atau simultanitas antara dividen
dan hutang.
Kata kunci : dividen, hutang, simultan, two-stage-least-square (2SLS)

09311097 - RR. AKITA ROSABELLA P
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 1998-2011
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membuktikan secara empiris tentang kinerja keuangan PT. Bank
Muamalat Indonesia selama periode 1998-2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparasi.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diperoleh
dari laporan tahunan publikasi Bank Muamalat Indonesia melalui situs www.muamalat.co.id. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari CAR, ROA, NPF, dan FDR. Hasil
perhitungan analisis rasio keuangan kemudian dibandingkan pada tiap tahunnya berdasarkan kondisi
perekonomian Indonesia. Khususnya ketika menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia baik yang
berasal dari dalam negeri maupun dampak dari krisis perekonomian dunia. Analisis yang dilakukan
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kinerja Bank Muamalat Indonesia di tiap periode untuk
rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR khususnya pada tahapan ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Hasil
analisis juga menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan dalam krisis dan mampu
bangkit kembali dari keterpurukan masa krisis.
Kata Kunci: CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Asset), NPF (Non Performing Financing), FDR
(Financing to Deposit Ratio), Krisis Ekonomi, Kinerja Perbankan
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09311163 - RIKA YULIANI ADHITAMA
PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI INDONESIA
ABSTRAK :

This research aims to give empirical proof about the influence of Corporate Governance mechanism
(numbers of the Board of Directors, proportion of the independent boards of commisioners, debt to equity
ratio, and institutional ownerships) to performance of manufacture companies in Indonesia. Understanding
on good company management is very important for its relationship to the control of the operating
company. Population of this research was all manufacture company registered in Indonesian Stockholders
from the year of 2009 to 2011. Sample collecting technique was by using purposive sampling. The numbers
of appropriate samples for this reserach were 72 companies. To test the proposed hypothesis was by using
double-linear regression analysis. Result of the research shows that Corporate Governance mechanism
consisting of numbers of the Board of Directors, composition of the independent boards of commisioners,
debt to equity ratio, institutional ownerships, and control variable on company size influences significantly
to the performance of the company. Influence numbers of those five variables are 12.3% and the rest of
87.7% of the numbers for performance of the company can be explained by other variables out of the
variables in this research. Result of the research finds that composition of the independent boards of
commisioners for the company size is proven having positive and significant effects to the performance of
the company. While for the variable of the Board of Directors size, institutional ownerships, and debt to
equity ratio are proven not to have significant effect to the performance of the company.
Key word: board of director, composition of the independent board of commissioner, debt to equity ratio,
institutional ownership, company size, performance of the company.

09311215 - LELY KURNIANINGTYAS
PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR DOLLAR AS TERHADAP RETURN DAN
RISIKO INVESTASI EMAS
ABSTRAK :

This study entitled "The Effect of Inflation, Interest Rate, and U.S. Dollar Exchange Rate to Gold Investment
Return and Risk" which aims to determine the effect of inflation, interest rates, and exchange rates to gold
investment return and risk, so it can be used as a benchmark in undertake investment decisions by
investors who chose gold as an alternative investment option.
The study takes a sample list price of gold on the Company's Antam (PT ANTAM) the period November 2009
to September 2012. The number of samples collected as many as 35 data is then complemented with data
inflation, interest rates, and exchange rates so as to do a study of the data. Tests conducted in this study
using the program Eviews 5.
Empirical findings suggest that inflation and the exchange rate has no effect on gold investment return and
risk, while interest rates have an influence on gold investment return and risk.
Keywords: Return, Risk, Inflation, Interest Rates, U.S. Dollar Exchange Rate

09311228 - AUNUR MAHFUD
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN SAHAM PERUSAHAAN BIDDER DAN TARGET YANG
MELAKUKAN MERGER & AKUISISI PERIODE 1998-2009
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah merger & akuisisi memiliki pengaruh yang positif
terhadap kinerja perusahaan bidder dan target. Kinerja perusahaan yang diteliti adalah kinerja keuangan
dan kinerja saham perusahaan. kinerja keuangan perusahaan diukur melalui 9 rasio, yaitu Current Ratio,
Inventory Turnover, TATO, Leverage Ratio, Debt to Equity, PER, NPM, ROI, dan ROE. Sedangkan kinerja
saham perusahaan diukur melalui Average Abnormal Return. Penelitian ini menggunakan uji beda sebagai
alat analisis. Uji beda dilakukan antara kinerja perusahaan sebelum dan sesudah aktifitas merger & akuisisi.
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Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 54 perusahaan bidder dan 28 perusahaan target yang melakukan
merger & akuisisi pada tahun 1998 sampai 2009. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
Merger & akuisisi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan saham perusahaan bidder
dan target.
Kata kunci :Merger & Akuisisi, kinerja keuangan perusahaan, kinerja saham perusahaan, bidder, target

09311231 - REIVA REDIANA
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERBANKAN GO PUBLIC TAHUN 2006-2010 BERDASARKAN
METODE CAMELS DAN EVA SEBELUM KRISIS, SAAT KRISIS DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL 2008
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interdependensi atau simultanitas antara CAMELS dan EVA saat
sebelum krisis, saat krisis dan sesudah krisis global 2008. CAMELS dan EVA merupakan salah dua komponen
yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. CAMELS dan EVA juga
membutuhkan perhatian yang khusus, berkaitan dengan pengendalian kinerja keuangan untuk
meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholder.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan Eviews 5 untuk menguji simultanitas antara CAMELS dan EVA,
variabel independent dalam penelitian ini adalah EVA, sedangkan variabel dependent adalah CAR, NPL,
BOPO dan LDR. Hasil dari pengujian menunjukkan pada saat sebelum krisis secara terpisah variabel BOPO
dan NPL ada interdependensi atau simultanitas dengan EVA, saat krisis menunjukkan bahwa hanya variabel
CAR yang ada interdependensi atau simultanitas dengan EVA dan untuk pada saat sesudah krisis global
2008 hasil pengujian menunjukkan variabel CAR interdependensi atau simultanitas dengan EVA.
Kata kunci : Economic Value Added (EVA), CAMELS, CAR, NPL, BOPO, LDR

09311334 - ZAHRA LAILIA WINARTI
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA
ABSTRAK :

This research aimed to analysis application effect Good Corporate Governance to corporation performance
at Indonesia. Evaluation performance use Tobin’sQ and ROE, so appraisal Good Corporate Governance
based on results score result rating The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) with asset,
growth, opportunity, size, as if control variable. Population of this research is all corporation included in
Corporate Governance Perseption Index rating and registered at indonesia stockexchange from 2010 to
2012 year. Samples used were criteria fulfill samples as many as 57 corporation. Second model research
were total corporation sample research as many as 51 because 6th corporation have outlier data. Data
analysis was done with multiple regression analysis to hypothesis test. As results of the research not there
significant effects between corporate governance to corporate performance and profitability performance,
so another control variable except ono of them which significant effect.
Key words:Good Corporate Governance, Tobin’s Q, ROE, Corporate Performance, Profitability Performance.

09311377 - SUHARTIN UTIARAHMAN
ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, NET INTEREST
MARGIN, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN SIZE TERHADAP RISIKO BISNIS BANK (STUDI PADA BANK
UMUM DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2012)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN, NET
INTEREST MARGIN, LOAN TO DEPOSIT RATIO, DAN SIZE TERHADAP RISIKO BISNIS BANK (Studi Pada Bank
Umum Di Indonesia Periode Tahun 2008 – 2012)”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel
Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio, dan Size
terhadap risiko bisnis yang diproksikan dengan Standard Deviation of Return on Asset (SDROA). Tujuan
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh Capital terhadap risiko bisnis bank. (2) Untuk
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mengetahui pengaruh Assets Quality terhadap risiko bisnis bank. (3) Untuk mengetahui pengaruh Earnings
terhadap risiko bisnis bank. (4) Untuk mengetahui pengaruh Liquidity terhadap risiko bisnis bank. (5) Untuk
mengetahui pengaruh Size terhadap risiko bisnis bank. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling dengan kategori, bank umum persero, bank umum swasta nasional devisa, bank umum swasta
nasional non devisa, dan bank umum campuran. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan
dalam direktori perbankan Indonesia dari Bank Indonesia, serta laporan keuangan triwulan dalam situs
resmi Bank Indonesia. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 27 perusahaan (3 bank umum persero, 19 bank
umum swasta nasional devisa, 3 bank umum swasta nasional non devisa, dan 2 bank umum campuran) dari
116 bank umum yang beroperasi di Indonesia tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil analisis pada uji regresi menunjukan dari lima faktor yang
mempengaruhi risiko bisnis bank, hanya Net Interest Margin dan Size yang berpengaruh signifikan.
Kata Kunci : CAR, NPL, NIM, LDR, SIZE, STDROA

09311422 - AGUS RIYANTO
ANALISIS OVERREACTION, FIRM SIZE DAN LIKUIDITAS SAHAM DALAM FENOMENA PRICE
REVERSAL PADA SAHAM SYARIAH DAN NON SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
ABSTRAK :

Perubahan harga secara ekstrim pada penelitian terdahulu diikuti dengan terjadinya pembalikan harga
(price reversal). Fenomena ini memiliki pola yang sama dengan anomaly winner-loser (reversal effect).
Terdapat beberapa faktor dalam penelitian sebelumnya yang berhubungan atau berpengaruh dengan
terjadinya fenomena ini, antara lain: reaksi berlebihan dari investor (overreaction), firm size dan likuiditas
saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham yang termasuk saham syariah dan non
syariah. Penelitian ini menguji return saham yang mengikuti satu hari dan dua hari perubahan harga secara
ekstrim di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Terjadinya fenomena price
reversal pada saham syariah dan non syariah dapat diketahui melalui hasil uji t yang signifikan dengan nol
dan mengalami perubahan arah yang berlawanan pada average abnormal return. Menggunakan uji korelasi
dengan data harga saham harian, penelitian ini berusaha menemukan bukti bahwa terdapat reaksi
berlebihan dalam fenomena price reversal pada saham syariah dan non syariah. Untuk mengetahui bukti
bahwa firm size dan likuiditas berpengaruh dalam fenomena price reversal pada saham syariah dan non
syariah menggunakan uji t. Konsisten dengan hasil penelitian terdahulu, yang menemukan pembalikan
harga pada masing-masing saham winner¬-loser¬ syariah dan non syariah satu hari perubahan. Terjadinya
price reversal yang terjadi pada saham winner syariah dan non syariah dua hari perubahan membuktikan
bahwa pembalikan harga juga dapat terjadi setelah perubahan harga dalam dua hari perdagangan. Hasil uji
korelasi negatif pada saham loser syariah dan saham winner non syariah satu hari perubahan membuktikan
adanya reaksi berlebihan dari investor. Firm size dan likuiditas saham terbukti berpengaruh pada price
reversal pada saham syariah. Pada saham non syariah tidak menemukan bukti bahwa firm size berpengaruh
dalam price reversal pada saham non syariah. Sedangkan likuiditas saham terbukti berpengaruh signifikan
dalam price reversal pada saham non syariah.
Kata kunci : overreaction, firm size, likuiditas saham dan price reversal syariah dan non syariah

09311512 - NIKITA ASIFA AZHANI
PENGARUH KINERJA PERBANKAN TERHADAP RETURN SAHAM
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit
Ratio (LDR), Net Permorfing Loan (NPL), Return On Asset (ROA), SIZE terhadap Return Saham Perusahaan
Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari Laporan Keuangan tahunan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan Perbankan yang terdaftar
di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara CAR
terhadap Return Saham, (2) Terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara LDR terhadap Return Saham,
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(3) Terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara NPL terhadap Return Saham, (4) Terdapat pengaruh
yang negatif tidak signifikan antara ROA terhadap Return Saham, (5) Terdapat pengaruh yang positif tidak
signifikan antara SIZE terhadap Return Saham.
Kata kunci: CAR, LDR, NPL,ROA,SIZE, Abnormal Return

09311520 - ROSIDA ALIT MARTINA
ANALISIS KINERJA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI
ABSTRAK :

Pada era globalisasi seperti saat ini telah menciptakan persaingan yang ketat antara perusahaan-
perusahaan yang bergerak di sector yang sama maupun berbeda. Untuk mencapai tujuan jangka panjang
perusahaan harus menggunakan strategi yang tepat. Salah satu strategi yang dapat mereka gunakan yaitu
penggabungan usaha atau lebih dikenal dengan merger dan akuisisi. Setelah perusahaan melakukan merger
dan akuisisi diperlukan analisis kinerja perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada
perbedaan pada kinerja keuangan dan return saham perusahaan dengan menggunakan analisis rasio
keuangan dan analisis pada return saham.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah merger dan
akuisisi pada kinerja keuangan dan return saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada
tahun 2000-2010 serta periode penelitiannya dua tahun sebelum dan lima tahun setelah merger dan
akuisisi. Pada penelitian ini terpilih 20 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dan 20 perusahaan
yang tidak melakukan merger dan akuisisi yang akan digunakan sebagai sample. Data yang digunakan
berasal dari BEI UII dan ICMD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua rasio keuangan menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Sedangkan pada penelitian untuk melihat perbedaan return saham sebelum dan setelah merger dan
akuisisi menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan.
Kata kunci : Merger dan Akuisisi, Rasio Keuangan, Return Saham

09311546 - ANDRIYANI
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL INDEKS TUNGGAL DAN
MODEL RANDOM PADA SAHAM LQ-45 YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal dan
model random, kemudian membandingkan kinerja portofolio optimal antara model indeks tunggal dan
model random. Perbandingan kinerja portofolio optimal antara model indeks tunggal dan model random
dilakukan dengan menggunakan Indeks Jensen pada program SPSS. Sampel yang digunakan pada penelitian
ini adalah seluruh saham LQ-45 dari periode Agustus 2008 sampai dengan periode Juli 2011. Penelitian ini
menggunakan data harga saham harian, data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan tingkat suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai return portofolio dengan model
indeks tunggal sebesar 0,002526963 dengan resiko portofolio sebesar 0,0001619 , sedangkan nilai return
portofolio dengan model random diperoleh sebesar 0,006865142 dengan resiko portofolio sebesar
0,000443976. Berdasarkan pengolahan data dengan Independent Samples Test menggunakan program
SPSS, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Sig pada perbandingan kinerja portofolio optimal kedua
model dengan menggunakan asumsi varian sama adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Sig pada varian tidak
sama adalah 0,005 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja portofolio optimal kedua model
benar-benar berbeda secara signifikan.
Kata kunci : return portofolio, resiko portofolio, independent samples test
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10311338 - PUTRI EMILIA KUSUMANINGRUM
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA STUDI KASUS PADA
PERUSAHAAN KELUARGA MIROTA KSM YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan bukti pelaksanaan Corporate Governance pada
perusahaan keluarga Mirota KSM Yogyakarta dilihat dari struktur, kepemimpinan, transformasi, suksesi dan
manajemen konflik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data
sekunder. Sumber data primer yaitu dengan wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Bapak Joshua
selaku Humas dari PT. Mirota KSM Yogyakarta sedangkan sumber data sekunder di dapat penulis dari buku-
buku mengenai perusahaan keluarga dan artikel yang di dapat dari berbagai sumber. Hasil penelitian
dengan menggunakan wawancara langsung dan artikel terkait menunjukan adanya bukti pelaksanaan
Corporate Governance yang baik pada perusahaan keluarga Mirota KSM Yogyakarta dilihat dari stuktur,
kepemimpinan, transformasi, suksesi, dan manajemen konflik.
Kata kunci : Perusahaan Keluarga, Tata Kelola Perusahaan, Mirota KSM Yogyakarta

ZAENAL MUSTOFA EQ, DR., MM

08311014 - AGASTYA MANULAT PARAMESWARA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK GITAR PADA PT JOEBOX GUITAR YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadi penyimpangan kualitas produk dari standar kualitas yang
telah ditentukan dan penyimpangan tersebut masih dalam batas yang masih dibenarkan dan menjelaskan
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kualitas tersebut. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan jawaban atas beberapa masalah mengenai penerapan total quality control pada PT.
JoeBox Guitar Yogyakarta sebagai upaya perbaikan kualitas produk akhir. Metode control chart yang
digunakan untuk pengendalian kualitas produk yang variabel (dapat diukur dengan satuan). Analisis control
chart dalam penelitian ini menggunakan dua grafik yaitu X-chart dan P-chart. Grafik P-Chart untuk
mengetahui tingkat kecacatan pada atribut produk dan grafik X-Chart untuk mengetahui variabel kualitas
produk. Untuk waktu penelitian dibutuhkan tiga puluh kali, pengambilan sampel gitar setiap penelitian
diambil empat sampel sehingga sampel yang diambil sebanyak seratus dua puluh gitar. Berdasarkan hasil
analisis produksi gitar yang dilakukan penelitian, diperoleh data terjadi penyimpangan baik dari analisis
grafik X-Chart dan grafik P-Chart. Dari hasil X-Chart penelitian yang dilakukan diperoleh data berdasarkan uji
ketebalan body gitar, panjang leher gitar, lebar ujung leher gitar, dan lebar pangkal leher gitar masih
terdapat produk yang terjadi penyimpangan kualitas produk. Kemudian dari hasil grafik P-Chart pada
produksi produk dinyatakan kapabilitas proses produksi berjalan baik, sehingga mampu menjelaskan bahwa
kapabilitas proses mampu memenuhi spesifikasi batas toleransi yang diinginkan perusahaan. Adapun yang
menjadi standar penilaian produk gitar yang baik adalah dimana yang melebihi tingkat kerusakan yang
ditolerir perusahaan adalah sebesar 1% dan dilihati dari batasan UCL dan LCL. Kata kunci : total quality
control, X-chart, P-Chart.

09311001 - SILVIA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS KINERJA PADA PERUSAHAAN LUWES-LUWES BATIK DI
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian ini mengambil judul “Evaluasi Pengawasan Kualitas Kemeja Pada Perusahaan Luwes-Luwes Batik
Di Yogyakarta”. Penulis menfokuskan penelitian pada pakaian batik untuk laki-laki dewasa yaitu kemeja.
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan apakah penyimpangan kualitas yang terjadi masih
dalam batas toleransi perusahaan atau justru melebihi. Selain itu, dapat diketahui faktor-faktor apa sajakah
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yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kualitas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah met ode Control Chart, yang terdiri dari X-Chart, P-Chart, dan Diagram Ishikawa. Peneliti
menggunakan 1 ukuran baju dari 4 ukuran yang ada yaitu ukuran L, serta menggunakan 8 variabel, yaitu
Lingkar leher, Lingkar lengan, Panjang lengan, Lingkar dada, Panjang baju, Kerung lengan, Bahu ke leher dan
Lipatan dalam. Hasil dari analisis X-Chart adalah terdapat 3 variabel yang melampaui standar yang
ditetapkan perusahaan yaitu lingkar lengan, kerung lengan dan lipatan dalam. Sedangkan hasil analisis P-
chart juga melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan sebesar 5%. Dengan menggunakan
Diagram Ishikawa (diagram sebab-akibat), penulis menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, yaitu
karena faktor yang paling dominan adalah faktor manusia. Saran penulis untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut adalah perusahaan
meningkatkan pengawasan kualitas dari segi manusia dan pengawasan metode agar meminimalkan produk
rusak.

09311177 - DONDY BIMA KUNCORO
EVALUASI PERENCANAAN KAPASITAS PRODUKSI DALAM MENENTUKAN LUAS PRODUKSI PADA
ANNET SOFA- SLEMAN
ABSTRAK :

Perencanaan kapasitas produksi yang tepat akan memberikan efisiensi alokasi faktor-faktor produksi yang
tersedia dengan penyesuaian pada jumlah permintaan dan faktor-faktor produksi yang tersedia. Adapun
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Berapa volume produksi optimal untuk masing-
masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan ?, dan 2) Berapa keuntungan yang diperoleh jika
perusahaan memproduksi pada kapasitas produksi yang optimal ?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini
adalah 1) Untuk mengetahui kapasitas produksi dari setiap produk yang dapat menghasilkan laba maksimal,
dan 2) Untuk mengetahui berapa besar kontribusi produk yang dihasilkan dapat memberikan laba
maksimal. Penelitian ini berlokasi di Annet Sofa yang terletak di Desa Pandowoharjo Sleman. Data yang
diambil adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan dokumentasi. Adapun alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Linear Programming. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa berdasarkan hasil pengujian pemrograman linier, produksi Annet Sofa selama periode tahun 2011
dan 2012 belum optimal. Pada tahun 2011, diperoleh laba optimal sebesar Rp23.145.239,83dengan laba riil
sebesar Rp22.084.750,04, sehingga perolehan laba optimal dengan linear programming lebih besar
dibandingkan laba riil dengan selisih sebesar Rp1.060.489,79 atau 4,80% dari laba riil. Pada tahun 2012,
diperoleh laba optimal sebesar Rp46.860.429,75 dan laba riil sebesar Rp45.044.000,05, sehingga perolehan
laba optimal dengan linear programming lebih besar dibandingkan laba riil dengan selisih sebesar
Rp1.816.429,70 atau 4,03% dari laba riil.
Kata kunci : luas produksi.

09311212 - GILANG PATRIA PERDANA
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS SHUTTLECOCK ‘SINAR ALAM’, BANTUL, YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Pengawasan kualitas merupakan aktifitas manajerial perusahaan yang bertujuan untuk menjaga dan
mengarahkan agar kualitas produk (barang dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang
telah direncanakan. Kurangnya pengawasan kualitas dalam perusahaan dapat menyebabkan produk yang
dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Masalah utama
yang diangkat dalam penulisan ini yaitu adanya kecenderungan kurangnya pengawasan kualitas yang
dilakukan oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian tertentu dan analisis, nantinya dapat
diketahui apakah kecenderungan tersebut benar-benar terjadi dan apakah produk yang dihasilkan sesuai
dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau belum.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode Control Chart yang terdiri
dari X-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk yang terdiri dari panjang bulu dan berat jadi
produk. Serta P-Chart yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti kerapian. Selain itu untuk
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mengetahui atau menganalisa penyebab terjadinya kerusakan produk dan untuk mencari pemecahan atas
masalah yang timbul digunakan diagram Ishikawa.
Hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan produk X-Chart yang digunakan
untuk mengukur panjang bulu produk diperoleh hasil bahwa produk shuttlecock yang dihasilkan dapat
dikatakan baik karena jumlah produk rusak tidak melebihi batas toleransi peyimpangan yang telah
ditetapkan perusahaan. Sedangkan untuk mengukur berat jadi shuttlecock diperoleh hasil bahwa produk
shuttlecock yang dihasilkan dinyatakan kurang baik karena produk cacat melebihi batas toleransi yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Untuk P-Chart, diperoleh hasil bahwa shuttlecock yang dihasilkan dinyatakan
kurang baik karena jumlah produk rusak melebihi batas toleransi penyimpangan yang telah ditetapkan
perusahaan. Menurut analisa yang digunakan dalam diagram Ishikawa, diperoleh hasil bahwa penyebab
penyimpangan produk antara lain disebabkan oleh faktor SDM, alat produksi, bahan baku dan faktor
lingkungan

09311295 - MUHAMMAD FAJAR SIDIK
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK AKHIR PADA MEUBEL LESTARI JAYA BOYOLALI
ABSTRAK :

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk mengetahui : 1) Untuk menganalisis apakah produk yang
dihasilkan masih dalam batas standar kualitas yang ditentukan oleh perusahaan; dan 2) Untuk menganalisis
faktor-faktor penyebab produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan
oleh perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh produk yang dihasilkan Meubel Lestari Jaya berupa produk
meja dan kursi. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 150 produk meja dan 150 produk kursi pada
waktu penelitian selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2013.
Variabel dari penelitian ini adalah produk yang sesuai dengan standar kualitas dan produk yang tidak sesuai
dengan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Produk yang sesuai adalah produk yang memenuhi
standar kualitas yaitu jika produk yang diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan
perusahaan. Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan standar perusahaan dikarenakan
terdapat kesalahan atau kerusakan sehingga tidak layak untuk dipasarkan kepada konsumen. Analisis data
yang digunakan adalah analisis X-Chart dan analisis P-Chart.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1) Dengan menggunakan analisis -Chart, maka dari penelitian yang
telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi meja dan kursi selama penelitian jumlah produk
yang cacat dengan standar perusahaan kurang dari 5%, maka produksi meja dalam keadaan terkendali
terkecuali pada hasil produksi pada tinggi meja masih mengalami produk cacat diatas batas tolerasi yang
ditentukan; 2) Dengan menggunakan analisis P-Chart, maka dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh
nilai produk cacat sebesar 2,89% untuk produk meja dan nilai produk cacat untuk produk kursi sebesar
3,33%, dan kemudian standar produk masih dapat diterima yang ditetapkan oleh Meubel Lestari Jaya
Boyolali adalah sebesar 5%, maka dapat dinyatakan kapabilitas proses produksi berjalan baik, sehingga
mampu menjelaskan bahwa kapabilitas proses mampu memenuhi spesifikasi batas toleransi yang
diinginkan perusahaan; dan 3) Dengan menggunakan diagram Ishikawa (diagram sebab akibat), diketahui
dua faktor yang menyebabkan cacat produk yang terjadi di Meubel Lestari Jaya Boyolali. Penyebab pertama
terjadinya produk cacat dikarenakan oleh manusianya sendiri yang motivasinya kurang, pengetahuan dan
ketrampilan kurang, dan semangat tidak stabil. Kemudian penyebab yang kedua adalah metode kerja
meliputi : pola produksi, dan jadwal yang tidak tetap, selanjutnya penyebab yang ketiga adalah mesin
meliputi mesin manual, umur peralatan dan seting mesin berubah.
Kata kunci : Kualitas, Produk, Pengawasan.
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09311311 - MAY HENDRA FAUR PUTRA
EVALUASI PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK AKHIR PERUSAHAAN SELANG GAS QUANTUM DI
PT ADITEC CAKRAWIYASA TANGERANG
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadi penyimpangan kualitas produk dari standar kualitas yang
telah ditentukan dan penyimpangan tersebut masih dalam batas yang masih dibenarkan dan menjelaskan
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kualitas tersebut. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan jawaban atas beberapa masalah mengenai penerapan total quality control pada PT.
Aditec Cakrawiyasa Cikupa Tangerang sebagai upaya perbaikan kualitas produk akhir. Metode control chart
yang digunakan untuk pengendalian kualitas produk yang variabel (dapat diukur dengan satuan). Analisis
control chart dalam penelitian ini menggunakan dua grafik yaitu X-chart dan P-chart. Grafik P-Chart untuk
mengetahui tingkat kecacatan pada atribut produk dan grafik X-Chart untuk mengetahui variabel kualitas
produk. Sampel selang gas dari tipe QGC 202s dan QGC 391s diambil setiap harinya lima selang gas yang di
produksi setiap harinya sebagai sampel dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan selama 1 bulan
dengan setiap minggu terdapat 5 hari kerja. Berdasarkan hasil analisis produksi selang gas yang diambil
pada tipe QGC202s dan tipe QGC319s di peroleh masih banyak peyimpangan baikdari analisis gafik X-Chart
dan grafik P-Chart. Dari hasil X-Chart diperoleh berdasarkan uji dimensi diameter dan panjang, uji tegangan
putus untuk bagian luar (cover) dan bagian dalam (lining), uji perpanjangan putus bagian luar (cover) dan
bagian dalam (lining) dan uji ketahanan letup sebagian besar produksi selang untuk masing-masing tipe
masih banyak yang mengalami penyimpangan kualitas produk. Kemudian untuk grafikP-Chart pada
produksi produk yang ditolak dihasilkan pengendalian kualitas produk yang dilakukan menurun sehingga
banyak terjadinya produk yang penyimpang.Adapun yang menjadi standar penilaian produk selang gas yang
baik adalah dimana yang melebihi ukuran tingkat kerusakan yang ditolerir perusahaan sebesar 5% dan
dilihat dari batasan UCL dan LCL. Kata kunci : total quality control, X-chart, P-Chart, UCL dan LCL

09311511 - SAN LINGGA MAHARDIKA
ANALISIS PERENCANAAN PROYEK GUNA MENDAPATKAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK YANG
PALING IDEAL PADA PERUSAHAAN LINGGA ALUMINIUM PONOROGO
ABSTRAK :

Sebuah perusahaan yang mendapatkan suatu proyek pekerjaan dan melibatkan kegiatan kegiatan yang
saling berhubungan tentunya perlu sebuah perencanaan,pengendalian dan manajemen proyek yang
matang untuk mengerjakan proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan,
pengendalian dan manajemen proyek perusahaan Lingga Aluminium sehingga dapat mengetahui waktu
penyelesaian proyek yang paling ideal. Permasalahn yang dihadapi perusahaan saat ini adalah waktu
penyelesaian dan pengerjaan proyek tidak teratur sehingga sering mendapat komplain dan teguran dari
konsumen karena pelaksanaan dan penyelesaian tidak tepat waktu. Dan sekaligus menguji metode PERT
terhadap perencanaan proyek yang dilakukan perusahaan Lingga Aluminium. Metode perencanaan waktu
penyelesaian proyek perusahaan yaitu selama 24 hari dengan probabilitas penyelesaian proyek 27,5%
sedangkan Hasil dari perencanaan waktu penyelesaian proyek menggunakan metode PERT yaitu selama 28
hari dengan probabilitas 95%.
Kata kunci : Metode PERT, Jalur Kritis

09311530 - TRI AGUSTINA SUGIHARTO
PELAKSANAAN QUALITY CONTROL GUNA MENEKAN TINGKAT KERUSAKAN HASIL PRODUKSI
PADA PERUSAHAAN PERCETAKAN SEPADAN ADVERTISING DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Pengawasan kualitas suatu aktivitas (menejemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar
kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan oleh
setiap perusahaan.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kerusakan atau kecacatan yang terjadi pada produk
dapat ditoleransi, kemudian untuk mengetahui jenis kerusakan yang sering terjadi pada hasil cetakan dari
percetakan Sepadan Advertising dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya
kerusakan dalam mencetak lembar nota setengah jadi yang ada di Sepadan Advertising.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak
diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Yang menjadi sampel adalah hasil cetakan
lembar nota setengah jadi yang diproduksi selama jangka waktu 10 hari dalam bulan november.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses seperti bahan dan alat
yang digunakan, jumlah produk yang dihasilkaan, jenis-jenis kerusakan pada produk, standar kualitas bagi
produk yang dihasilkan dalam jumlah produk rusak atau cacat tiap kali produksi.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas produksi dalam setiap proses
percetakan perusahaan Sepadan Advertising dilihat dari penelitian variabel proses produksi sudah berjalan
dengan baik, sedangkan jika dilihat dari penelitian atribut belum bisa dika takan baik karena persentase
kerusakan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan adalah 15.39
% > 3 %. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan atau kecacatan adalah bahan baku,
sumber daya manusia, metode, dan mesin.

09311534 - MUHAMMAD ALFATARI
EVALUASI PENGAWASAV KUALITAS AIR PADA AIR MINUM DEPOT ISI ULANG (AMDIU) DI
KIOMPLEK PERUMAHAN SIDOMULYO KOTA PEKANBARU
ABSTRAK :

Evaluasi pengawasan kualitas merupakan suatu aktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas
produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengawasan kualitas ini
dilakukan sebagai upaya menaikkan citra perusahaan dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap suatu
produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
Penelitian yang dilakukan terhadap Air Minum Depot Isi Ulang ini mengambil populasi di Komplek
Perumahan Sidomulyo, Pekanbaru. Dengan pengambilan sampel selama 1 bulan sebanyak 10 sampel
(Dengan pengulangan sebanyak 2 kali pagi dan sore), sedangkan metode yang digunakan untuk
menganalisis produk tersebut adalah metode Control Chart dan Diagram Ishikawa. Dari metode tersebut
dapat diketahui proporsi dan tingkat penyimpangan yang terjadi pada output yang dihasilkan serta untuk
mengidentifikasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik kemudian memisahkan
akar penyebabnya.
Metode Control Chart ini terdiri atas X-Chart dan P-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk
yang terdiri dari Besi (Fe), Bakteri E-colie, TDS, pH, Kekeruhan dan perhitungan terhadap atribut berupa bau
dan rasa. Dan diagram Ishikawa digunakan untuk mengetahui penyebab-penyebab masalah yang timbul
baik dari awal hingga akhir produksi.
Hasil penelitian ini ternyata masih terdapat output yang menyimpang dari standar kualitas produk yang
telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MenKes/SK/IV/2010 tentang Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum serta menurut peraturan yang berlaku seara umum (rule of thumb) untuk
standar kerusakan produk yaitu 5%. Diantaranya disebabkan oleh teknologi yang digunakan kurang bagus,
kurangnya ketelitian karyawan dalam menggunakan mesin, dan kondisi lingkungan kerja yang kurang
higienes.
Keyword : Quality Control, X-Chart, P-Chart
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07311138 - MUCHAMMAD TAMYIS
ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PADA CV. ANDI OFFSET
ABSTRAK :

Pengusaha yang bergerak dalam bidang percetakan harus mengoptimalkan perusahaannya untuk tetap
lebih mempertahannya kualitas cetaknya, yaitu dari proses cetak hingga hasil akhir cetak. Proses cetak
sangat menentukan kualitas cetak suatu desain, karna dalam proses cetak perlu diketahui penyesuian
desain terhadap mesin cetak, tinta cetak, film, plat, kertas. Pengendalian kualitas produk merupakan usaha
untuk meminimalisasi produk cacat dari produk yang dihasilkan perusahaan.
Metodologi dalam metode Six Sigma adalah DMAIC (define, measure, analyze, improvement, control).
Metodologi Six Sigma tidaklah kaku. Pendekatannya bisa bervariasi, sebagian pendekatan menggunakan
kelima tahap di atas, sebagian lagi tidak memasukkan tahap define. Inti dari semua ini adalah seperangkat
alat yang bertujuan untuk membantu para manajer dan karyawan mamahami, mengukur kinerja dan
memperbaiki proses-proses kritis sehingga terciptanya customer satisfaction.
Berdasarkan data produksi yang diperoleh dari CV. Andi Offset diketahui jumlah produksi adalah sebesar
1.650.650 eksemplar dengan jumlah produk cacat yang terjadi dalam produksi sebesar 73.789 eksemplar.
Berdasarkan perhitungan, CV. Andi Offset memiliki tingkat sigma 3.20 dengan kemungkinan kerusakan
sebasar 44.679 untuk sejuta produksi (DPMO). Hal ini tentunya menjadi sebuah kerugian yang sangat besar
apabila tidak ditangani sebab semakin banyak produk yang gagal dalam proses produksi tentunya
mengakibatkan pembengkakan biaya produksi. Jenis-jenis kerusakan atau misdruk yang sering terjadi pada
produksi CV. Andi Offset yaitu disebabkan karena warna kabur (nge-blur) sebanyak 57.555 eksemplar, tidak
register sebanyak 8.855 eksemplar, serta jenis misdruk berupa rusak karena terpotong berjumlah 738
eksemplar. Berdasarkan diagram pareto, prioritas perbaikan yang perlu dilakukan oleh CV. Andi Offset
untuk menekan atau mengurangi jumlah produk cacat yang terjadi dalam produksi dapat dilakukan dengan
mengurutkan persentase penyabab kecacatan tertinggi berturut-turut yaitu cacat karena warna kabur (78
%), tidak register (12 %) dan terpotong (10 %).

09311174 - RAHMATULLAH AL FADHIL
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SPEEDY TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI PT. TELKOM
KANDATEL YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Magang dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu
tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty berpengaruh terhadap kepuasan konsumen
Speedy di PT TELKOM KANDATEL Yogyakarta dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam
mempengaruhi kepuasan konsumen Speedy di PT TELKOM KANDATEL Yogyakarta. Populasi dalam
penelitian ini adalah para pelanggan Speedy di PT TELKOM KANDATEL Yogyakarta. Sampel yang diambil
sebanyak 50 responden. Magang dilakukan di PT TELKOM KANDATEL yogyakarta dibagian divisi DCS.
Program kerja yang dilakukan antara lain mengoperasikan sistem pengecekan dan pengawasan penjualan
modem Speedy dengan menggunakan alat Speedy Sale dan Embassy. Berdasarkan hasil penelitian dan
magang, penulis memberikan rekomendasi berupa: (1) pihak top manajemen PT TELKOM KANDATEL
Yogyakarta hendaknya lebih meningkatkan atribut pelayanan consumen. (2)Memperbaiki kualitas sistem
Speedy Sale dan Embassy yang kurang responsif dan update sehingga antara petugas PT TELKOM, agensi,
dan setter tidak saling berselisih paham. (3)Membentuk sebuah team petugas lapangan menjadi dua
kelompok. Team petugas lapangan untuk pelanggan baru serta petugas lapangan untuk pelanggan lama.
Petugas lapangan untuk pelanggan baru bertugas khusus untuk memberikan pelayanan pemasangan
modem Speedy bagi pelanggan baru tanpa harus menunggu waktu lama. Sedangkan petugas lapangan
untuk pelanggan lama bertugas dalam perawatan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan lama jika
terjadi masalah dalam jaringan atau modem mengalami kerusakan. (4)Memberikan reward and punishment
bagi para mitra PT TELKOM KANDATEL terutama bagi para agen-agen agar mereka dapat bekerja sesuai
dengan SOP yang telah disepakati. (5)Mempertahankan kualitas kecepatan data internet yang stabil serta
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kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan menjadi kunci produk Speedy dapat bertahan dalam
persaingan provider internet saat ini. Hal ini dikarenakan Speedy adalah produk internet yang tidak mobile
serta cukup memakan waktu dalam hal pemasangan awalnya. Sehingga yang menjadi keunggulan produk
ini adalah kecepatan akses data yang diatas rata-rata produk para pesaingnnya
Kata kunci : Kualitas Layanan, Kepuasan Konsumen

09311175 - FIKA YANU NURMANDA
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK MEMPERLANCAR PROSES
PRODUKSI PADA PR MULIA AGUNG DI PACITAN
ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan tingkat besarnya kebutuhan bahan baku, untuk
mengetahui tingkat pembelian yang optimum dengan metode EOQ (Economic Order Quantity), untuk
menentukan tingkat pemesanan dalam setiap periode, untuk menentukan safety stock yang harus ada
dalam perusahaan PR.Mulia Agung. Penelitian ini tujuannya untuk demi kelancaran proses produksi
perusahaan dengan modal kerja yang optimum sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.
Penelitian ini menggunakan data primer dengan secara langsung melakukan wawancara dengan pihak
perusahaan PR.Mulia Agung. Data yang dikumpulkan dari tahun 2008-2012 dengan data yaitu tingkat
penjualan rokok, persediaan awal dan persediaan akhir rokok, tingkat produksi rokok, pembelian dan
penggunaan bahan baku tembakau, persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku tembakau, realisasi
penggunaan bahan baku tembakau tahun 2012. Metode yang digunakan untuk menganalisis perusahaan ini
yaitu metode EOQ (Economic Order Quantity).
Hasil dari penelitian ini yaitu: (1)Jumlah kebutuhan bahan baku menurut metode perusahaan untuk
memenuhi proses produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 16.215 kg sedangkan menurut metode Economic
Order Quantity (EOQ) jumlah kebutuhan bahan baku pada tahun 2013 yaitu sebesar 16.215. (2) Tingkat
pembelian bahan baku untuk sekali pemesanan dengan menggunakan metode perusahaan yaitu sebesar
338 kg sedangkan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) tingkat pembelian bahan baku
setiap kali pemesanan yaitu sebesar 396 kg. (3) Kebijakan pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh
perusahaan dalam satu tahun sebanyak 48 kali sedangkan dari perhitungan menggunakan metode
Economic Order Quantity (EOQ) pemesanan dilakukan sebanyak 41 kali. (4) Perusahaan menentukan
kebijakan safety stock yaitu sebesar 100 kg sedangkan menurut perhitungan dari metode Economic Order
Quantity (EOQ) yaitu sebesar 78,55 kg. (5) Dari perhitungan tersebut perusahaan dapat melakukan efisiensi
Total Inventory Cost sebesar Rp 556.932,00.
Kata kunci : (EOQ) Economic Order Quantity, (TIC) Total Inventory Cost, Safety Stock

09311296 - ANGGA SETIAWAN
EVALUASI PENGAWASAN KUALITAS PRODUK KEMEJA NAGATA PADA POLAR BEAR CREATIVE DI
YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Penelitian yang dilakukan penulis terhadap “ Polar BearCreative” ini dibatasi hanya pada pengawasan
kualitas yang merupakan suatuaktifitas untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk perusahaan
dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan serta meningkatkan citra perusahaan dan
menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.
Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yaitu apakah kualitas produk yang dihasilkan
masih memenuhi batas toleransi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakstabilan kualitas
produk, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas produk yang dihasilkan dan untuk mengetahui
penyebab terjadinya ketidakstabilan dari kualitas produk akhir sehingga memperoleh solusi agar
ketidakstabilan dapat diatasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang dianjurkan pada
penelitian ini adalah bahwa kualitas produk yang dihasilkan masih memenuhi batas toleransi dan
kewajaran, faktor utama penyebab ketidakstabilan kualitas produksi adalah sumber daya manusia, alat
produksi, lingkungan dan bahan baku.
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Populasi yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu kemeja nagata. Metode penelitian yang digunakan
penulis adalah metode Control Chart dan Diagram Ishikawa.
Metode Control Chart terbagi atas X-Chart yang digunakan untuk mengukur variabel produk yang terdiri
dari panjang dan lebar dengan mengambil sample selama 20 hari sebanyak 3 pieces per hari dan P-Chart
yang digunakan untuk mengukur atribut produk seperti jahitan yang tidak rapi dan kurang
sempurnadengan mengambil sample selama 20 hari sebanyak 25 pieces per hari. Berdasarkan 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.
Berdasarkan analisi data diperoleh hasil yakni X-chart menunjukan tidak adanya produk kemaja nagata yang
melebihi batas pengendalian, baik dalam hal panjang dan lebar, kecuali pada pajang produk inspeksi hari
ke-16 yang menunjukan adanya produk yang memiliki nilai seperti batas pengendalian bawah dan pada
lebar produk inspeksi ke-4, 6, 9, 12, dan 20 yang menunjukan hal yang sama. Pada P-Chart menunjukan
bahwa proporsi produk yang baik pada kemeja nagata sebesar 98,08%. Berdasarkan Diagram Ishikawa
dapat diketahui empat faktor penyebab kerusakan dan
ketidakstabilan pada hasil produksi yaitu sumber daya manusia, alat produksi, lingkungan dan bahan baku.
Dari keempat faktor yangpaling dominan adalah faktor tenaga kerja dan bahan baku, hal ini disebabkan
kelalaian dan kurang disiplin karyawan dalam mengikuti instruksi kerja, keterbatasan skill dan kurang
konsistennya kualitas bahan baku yang ada.

09311321 - RIENA TRI HARDINA
EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOQ
PADA PT. SAPTA KARYA DAMAI GUNA MEMPERLANCAR PROSES PRODUKSI
ABSTRAK :

PT.Sapta Karya Damai merupakan perusahaan yang bergerak dibidang plantation. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku untuk meminimumkan biaya pada perusahaan
PT.Sapta Karya Damai. Agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan bahan baku dalam proses produksi
maka sangat dibutuhkan suatu pengendalian persediaan dalam suatu perusahaan agar perusahaan tidak
mengalami kerugian. Metode penelitian dengan menggunakan data primer yang dilakukan wawancara
dengan salah satu karyawan yang sudah berkompoten dan data sekunder yang dilakukan dengan
menggunakan studi pustaka. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Economic Order
Quantity (EOQ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Economic Order
Quantity (EOQ) akan lebih mengefisiensikan total biaya persediaan, karena adanya perbedaan total biaya
antara metode perusahaan yang dilakukan PT.Sapta Karya Damai tanpa menggunakan EOQ dengan metode
perusahaan yang menggunakan Economic Order Quantity (EOQ).
Kata kunci : Bahan Baku, Total Biaya Persediaan, Economic Order Quantity

09311322 - CHANDRA HERLAMBANG
PENGARUH STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PADA UKM TAHU DI
KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
ABSTRAK :

Inovasi merupakan salah satu alternatif bagi organisasi untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang
dinamis dan bergejolak. Bisnis yang bergerak dalam lingkungan persaingan yang sangat ketat dituntut untuk
inovatif, jika bisnis tidak inovatif, maka bisnis tersebut akan menghadapi risiko untuk sulit bertahan hidup
dalam lingkungan persaingan yang ketat. Kemudian penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis
pengaruh orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, dan implementasi inovasi baik secara
bersama-sama maupun individual terhadap kinerja operasional pada industri kecil menengah Populasi
dalam penelitian ini adalah semua industri kecil menengah/UKM Tahu di Kelurahan Tidar Selatan
Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. Sampel pada penelitian ini diambil sebanyak 50 yang
dilakukan pada industri kecil menengah/UKM Tahu di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan
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Kota Magelang pada bulan November - Desember 2012. Variabel dari penelitian ini adalah orientasi
kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, dan implementasi inovasi sebagai variabel bebas dan satu
variabel terikat yaitu kinerja operasional.Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
beserta pengujiannya yaitu uji F dan uji t. Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 1) Orientasi
kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, dan implementasi inovasi secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional pada pada UKM Tahu di Kelurahan Tidar Selatan
Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang; 2) Orientasi kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap
kinerja operasional pada UKM Tahu di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota
Magelang; 3) Inovasi proses berpengaruh positif terhadap kinerja operasional pada UKM Tahu di Kelurahan
Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang; 4) Inovasi produk tidak berpengaruh positif
terhadap kinerja operasional pada UKM Tahu di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota
Magelang; dan 5) Implementasi inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja operasional pada UKM Tahu di
Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
Kata kunci : strategi, inovasi, kinerja, operasional, UKM.

09311323 - NOVAN ARDHIANTO
EVALUASI SISTEM ANTRIAN PADA BENGKEL MOTOR YAMAHA ANUGRAH JAYA DI YOGYAKARTA
ABSTRAK :

Teori antrian berkenaan dengan seluruh aspek dari situasi dimana pelanggan harus antri untuk
mendapatkan suatu layanan. Antrian yang sangat panjang dan terlalu lama akan merugikan pihak yang
membutuhkan pelayanan karena banyaknya waktu untuk menunggu. Jika suatu sistem memiliki fasilitas
pelayanan yang melebihi jumlah optimal, maka membutuhkan biaya fasilitas yang besar. Namun jika jumlah
fasilitas pelayanan lebih sedikit dari permintaan pelayanan, maka pelayanan akan lambat sehingga tingkat
antrian tinggi. Maka permasalahan muncul karena terlalu banyaknya permintaan (pelanggan terlalu lama
menunggu) dan terlalu sedikitnya permintaan (terlalu banyak waktu menganggur).
Penelitian ini akan mengevaluasi sistem antrian pada Bengkel Motor Yamaha Anugerah Jaya dengan
menganalisa karakteristik sistem antrian yang digunakan, biaya fasilitas pelayanan, dan waktu tunggu
pelayanan. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan 100 kuisioner kepada
responden dan melakukan observasi terkait tingkat pelayanan dan tingkat kedatangan. Prioritasnya adalah
sistem antrian yang efektif dan efisien bagi pihak bengkel, dan terutama dapat memenuhi harapan
pelanggan.
Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pihak bengkel perlu menambah jumlah fasilitas
pelayanan karena terbukti lebih efektif dan efisien dari segi pelayanan. Dari data tingkat kedatangan rata –
rata diketahui jumlah kedatangan motor pelanggan per jam adalah 11 motor, dengan tingkat pelayanan
rata – rata berjumlah 4 motor per jam. Perhitungan menggunakan aplikasi POM mempaparkan bahwa
waktu tunggu dalam sistem dengan 3 stall yaitu 65,8 menit dan waktu tunggu dalam antrian selama 50,8
menit, tidak bisa memenuhi espektasi permintaan pelanggan yang menginginkan waktu tunggu rata – rata
25,15 menit. Penambahan fasilitas pelayanan menjadi 4 stall menunjukan dampak positif, yaitu dengan
waktu tunggu dalam system hanya selama 19,91 menit dan waktu tunggu dalam antrian selama 4,91 menit.
Penambahan ini juga dapat memenuhi harapan pelanggan dengan lebih signifikan sehingga dapat
memenuhi costumer reqirement.
Kata kunci : Pengaruh Antrian terhadap Permintaan, Harapan Pelanggan, Costumer Reqirement
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09311418 - IRFAN MUAZIR ISKANDAR
ANALISIS SITEM ANTRIAN SUPERMARKET MIROTA BABARSARI JL. SOLO KM 7 YOGYAKARTA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PELAYANAN
ABSTRAK :

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

09311505 - RICO RYAN RAHMAWAN
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN JASA SITUS BELANJA ON-LINE TOKO BAGUS
ABSTRAK :

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kualitas layanan jasa tokobagus.com. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance,
emphaty, dan tangibles yang digunakan untuk mengukur Tingkat Kepentingan/harapan dan Tingkat
Penilaian konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan perusahaan. Penelitian ini mengunakan 96
konsumen pengguna jasa tokobagus.com Hasil indeks kepuasan konsumen, dapat disimpulkan variabel
reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles masuk dalam kategori sangat memuaskan
Berdasarkan analisis diagram kartesius, variabel yang memerlukan perbaikan adalah Tokobagus.com
memberikan pelayanan untuk melakukan hal-hal yang khusus dan pada waktu yang khusus pula, informasi
yang diperoleh konsumen sesuai dengan kenyataan, tokobagus.com memberikan pelayanan yang cepat,
prosedur penyampaian informasi terbaru dari toko bagus sangat jelas dan mudah dimengerti,
tokobagus.com selalu menyediakan rekomendasi layanan terbaru melalui prefrensi konsumen, dan
penggunaan awal website dari toko bagus.com sudah terorganisasi dengan baik.
Kata Kunci = reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibles, indek kepuasan dan diagram
kartesius

09311547 - PRAMUDYA ELLYAS ANANTA
RENCANA STRATEGI PELAYANAN MELALUI INTEGRASI METODE IMPORTANCE PERFORMANCE
ANALYSIS (IPA), COSTUMER SATISFACTION INDEX (CSI) DAN PIRAMIDA LOYALITAS (STUDI KASUS
PADA RUMAH SAKIT WIJAYA KUSUMA DI PURWOKERTO)
ABSTRAK :

Penelitian ini berjudul ”Rencana Strategi Pelayanan Melalui Integrasi Metode Importance Performance
Analysis (IPA), Costumer Satisfaction Index (CSI) dan Piramida Loyalitas (Studi Kasus pada Rumah Sakit
Wijaya Kusuma di Purwokerto)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan
pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto, menganalisis tingkat kualitas
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pelayanan Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto, dan merumuskan strategi kebijakan alternatif
kualitas pelayanan yang tepat untuk Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto. Alat analisis dalam
penelitian ini menggunakan Importance Performance Analysis (IPA), Costumer Satisfaction Index (CSI), dan
Piramida Loyalitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan responden sudah puas terhadap aspek tangible
Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto dimana nilai kinerja lebih besar dari nilai harapan Pasien Rumah
Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto. Responden sudah puas terhadap aspek reliability Rumah Sakit Wijaya
Kusuma di Purwokerto dimana nilai kinerja lebih besar dari nilai harapan Pasien Rumah Sakit Wijaya
Kusuma di Purwokerto. Responden sudah puas terhadap aspek responsive Rumah Sakit Wijaya Kusuma di
Purwokerto dimana nilai kinerja lebih kecil dari nilai harapan Pasien Rumah Sakit Wijaya Kusuma di
Purwokerto. Responden sudah puas terhadap aspek assurance Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto
dimana nilai kinerja lebih besar dari nilai harapan Pasien Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto dan
responden sudah puas terhadap aspek emphathy Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto dimana nilai
kinerja lebih besar dari nilai harapan Pasien Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto. Hasil Costumer
Satisfaction Index (CSI) diketahui kebanyakan responden (79,63%) puas terhadap Kinerja dan Harapan
Pasien Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa responden puas terhadap
aitem tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Gambar piramida loyalitas
menunjukkan bahwa kondisi pelayanan Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto cukup baik karena
piramida berbentuk terbalik dan semakin ke atas semakin melebar. Pada tingkatan loyalitas, responden
yang merupakan switcher sebesar 39,0%; konsumen yang merupakan satisfied buyer sebesar 38,0%;
konsumen yang merupakan committed buyer sebesar 11,0%; konsumen yang merupakan liking the brand
sebesar 9,0%; dan konsumen yang merupakan habitual buyer sebesar 3,0%. Hal ini dapat berdampak
negatif bagi pelanggan di masa mendatang karena apabila terjadi kenaikkan harga, maka konsumen di
tingkatan ini dapat berpindah ke rumah sakit yang lain. Berdasarkan hasil ini, maka kebijakan alternatif
strategi pelayanan yang tepat untuk Rumah Sakit Wijaya Kusuma di Purwokerto adalah tetap
mempertahankan harga atau tidak menaikkan harga dimasa yang akan datang baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang.
Kata kunci : Importance Performance Analysis (IPA), Costumer Satisfaction Index (CSI) dan Piramida
Loyalitas.




