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SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Sesuai dengan analisis dan pembahasan pada bab 4, maka simpulan yan t: 

dapat ditarik scbagai bcrikut: 

I.A~lasil pengujian secara sillluitan Illenggunakan uji F/liperole:h nilai F hitul1t' 
v 

(4/95) sebcsar 20,498 sedangkan nilai F tabel (4/95: 5%) sebesar 2,46 berarti . 

hitung > F tabeL Dengan demikian Ho: (31 dan (32 = 0 ditolak dan HA: i3 1 dan 

(32 *- 0 diterima. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan diduga, ada pengar..Ih 

yang signifikan antara lokasi, harga, promosi, dan atribut fisik terhadap 

keputusan mahasiswa untuk studi di Fakultas Ekonomi Universitas Katoll k 

Widya Mandala Suwbaya dapat diterima. 

2. Dari hasil pengujian secara parsial menggunakan UJI t diperoleh hasil~ha:;Ji 

sebagai berikut: 

a. Lokasi 

I. Nilai t hitung scbcsar 5,065 sedangkan t tabel (95; 5'?;,) sebesar 1,65S 

schingga I hilling> I label yang berarti 1-10 ditolak. Dengan Illampu 

ditolaknya lIa, Illaka lokasi Illclllpunyai pcngaruh yang signilikan 

terhadap keputusan mahasiswa untuk studi di Fakultas Ekonol'] 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Koefisien regresi untuk lokasi sebesar 0,596 artinya lokasi dapal 

Illendorong tcrjadinya keputusan mahasiswa untuk studi di Fakultas 
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Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Sllrabaya dan r pors:a 

lokasi sebesar 0,461, 

b, Harga 

1. Nilai t hitung sebesar 2,83 I sedangkan t tabel (95; 5%) sebesar 1,6:iS 

sehingga t hitung > t tabel yang berarti Ho ditolak. Dengan mampl: 

ditolaknya 110, maka harga mernpllnyai pengaruh yang signifihCl f. 

terhadap kcpulusan mahasiswa untuk studi di fakultas EkonOlll l 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Kocfisicn rcgrcsi untuk harga scbesar 0,254 artinya harga dapdl 

11lcndorong terjadinya keputusan mahasiswa untuk stucji di Fakultas 

Ekonom i Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan r parsi ~!I 

harga sebesar 0,279. 

c. Promosi 

1. Nilai t hi tung scbcsar 2,126 sedangkan t tabel (95; 5%) sebesar 1,65 S 

schingga t hitung > t tabel yang bcrarti Ho ditolak. Dcngan mam pu 

ditolaknya !-I 0, maka promosi mcmpunyai pengaruh yang signitikan 

terhadap keplltllsan mahasiswa untuk studi di Fakultas EkonolTli 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Koefisien regresi untuk promosi sebesar 0,324 artinya promosi dapat 

mcndorong terjadinya keputusan mahasiswa untuk stlldi di Fakllitas 

Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan r parsial 

promosi sclx:sar 0,2 J 3. 



d. Atriblll Fisik 

I. Nilai t hitung s.:bcsar 5,320 sedangkan t tabel (95; 5%) scbesar 1,658 

sehingga t hitung > 1 tabel yang berarti Ho ditolak. Dengan mampu 

di to laknya '-io, maka atribut fisik mempunyai p.:ngaruh ya ng 

signifikan tcrhadap keputusan mahasiswa untuk studi di Fakl1 lta s 

Ekonomi Uni versitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

2. Kocli sien rcgrcsi untuk atribut fisik sebesar 0,383 artinya atribut fi ::. i,: 

dapat mendorong terjadinya keputusan mahasiswa untuk studi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan r 

parsial atribut fisik sebesar 0,479. 

Dengan membandingkan r parsial antara lokasi, harga, promosl, cla n 

atribut fisik maka dipcro lch hasil bahwa r parsial terbesar adalah r parsial ua il 

atribut fisik terhadap keputusan mahasiswa untuk studi eli Fakultas EkonoJ)l I 

Universitas Kntolik Widya Mandala Surabaya sebesar 0,479. Hal 1111 

membuktikan balm1a atribut fisik mempunyai pengaruh dominan tcrhadap 

keputusan mahasiswa untuk studi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya bila dibandingkan dengan lokasi, harga, dan promosi. 

5.2. Saran 

Untuk melengkapi hasil anal isis penelitian ini dengan memperhatikan 

simpulan diatas, maka diajukan beberapa saran yang sekiranya berguna dan dapat 

menjadi masukan ataupun kritik bagi Fakultas Ekonomi Universitas Katoli ;'; 

Widya Mandala Surabaya yaitu sebagai berikut: 



1. Didukung hasil peneiitian ini yang menunjukkan bahwa lokasi, harga. 

promosi, dun at ri1)ut fisik secara simuitan mempunyai pcngaruh 1'al1 , 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk studi di Fakultas EkonoJllI 

Universitas Katoiik Widya Mandala Surabaya, maka faktor lokasi, harga , 

promosi, dan atribut tisik sebaiknya diperhatikan. 

2. Pihak Universitas perlu mempcrhatikan: 

a. Faktor lokasi karena lokasi Universitas Katolik Widya Mandala Suraba\<l 

merupakan lokasi yang mudah dicapai dan berada di kawasan pusat kola 

Sehingga faklor ini harus dipertahankan karena berpengaruh cukup bcsar 

terhadap keplltusan mahas iswa llntuk studi di Fakultas Ekon01ll 1 

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan jika memungkill b n 

diusahakan perlllasan daerah sekitamya dari yang sudah ada. 

b. Faktor harga karena pihak Universitas Katolik Widya Mandala Sumba;;, 

memberikan harga yang bersaing dan fasilitas kernudahan d:!lalT; 

pernbayaran. Sehingga disarankan agar harga yang bersaing sena fasili(;l' 

kcmudahan dalarn pcmbayaran In! IClap dipcnahankan d:lll Jl k:l 

memungkinkan harga berada dibawah para pcsaing dengan lct;.: r; 

meningkatkan fasilitas yang sudah adu. 

c. Faktor promosi, untuk faktor ini pihak Universitas disarankan llntu ~ 

menmJau kembali kebijakan promosinya karen a berdasarkan hasl 

penelitian ini ditemukan bahwa meskipun faktor promosi secara pars lal 

mempllny31 pcngaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasis\\a 

untuk stlldi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya ~.;Iandal a 



., , 
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Surabaya, namun tingkat pengaruhnya paling kceil bila dibanding~ ,v 

lokasi, harga, dan atribut tisik, apalagi jika memperhatikan fa ktor-faLo: 

lain maka lingkat pengaruhnya akan menjadi sangat keeil Sehi ngga j i ~, 

perlu pihak Univers itas harus mencari tahu sebab-sebab tidak efck\iln \' ~l 

kegiat <ln promosi atau mclakukan penelitian yang lehih luas da n lcbdi 

mendalam rn cngcnai pcngaruh faktor promosi tcrhadap pengambilan 

keputusan memilih Uni versi tas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

d. Faklor alribut fisik , untuk laktor ini pihak Universitas disarankan untu ~ 

menjaga atribu t fisi k yang telah ada misa lnya: penyei uk ruangan ( /\C I. 

kantin, pcrpustakaan, kamar kceil , auditorium , bank kampus, ATM, diLl 

atribut fis ik Jainnya. Jika memungkinkan pihak Universitas di sarankal1 

juga unluk meningkatkan atribut tisik yang lelah ada, misalnya 

membangun lapangan parkir untuk kcndaraan roda cmpat schingga lidak 

mcmbuat kcmaect;Jn, mem perbcsar ruangan untuk kegiatan internet dan 

menin gkatkan keccpatan akscsnya, mcmpcrbanyak klli eksi buku-bll~u 

pcrpustakaan, di I 

3. Pihak Universitas juga perlu mclakukan penclitian yang kbih mendalalll 

untuk mengelahui fak tor-faktor lain diluar faktor-faktor dalam pcnelitian ini 

yang ikut mempengaruhi keputusan rnahasiswa untuk studi di Fakultas 

Ekonoilli Un ivers itas Katolik Widya Mandala Surabaya, karena mcskipull 

lokasi, harga, promosi , dan atribut fisik rncrnpunyai pengaruh yang signilikan 

terhadap keplI\lIsan mahasiswa namun pengaruhnya hanya berkisar 4.f, I C;';, 

sampai dengan 46,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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Pada bab sebelurnnya peneliti tclah mcngemukakan faktor-t:lktor lain !,ITl,' 

diduga ikut rncl1lIXngaruhi keputusan mahasiswa untuk s(lIdi di Fakul ta, 

Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sehingga disa ranf-;I: ' 

pihak Universitas darat menelitinya untuk pclllahalllan yang kbih mcndal aJlI 

dan lebih jclas tentang faktor-faktor yang melllpengaruhi kepll ll1 Sd"i 

Illahasiswa untuk stlld i di Fakultas Ekonorni Universitas Katolik Wld\ d 

Mandala Surabava, yang antara lain adalah: 

a, Faktor motivasi, untuk faktor ini pihak Universitas disarankan llnlUk 

meneliti tentang motivasi yang mendorong seseorang ingin melanj ll lk;111 

stlldi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

b, Faktor perscpsi, de ngan persepsi yang positif dapat mempengaruhi pros ~ c 

pengarnbilan keplltllsan, sehingga disarankan agar pihak Universitas dapat 

membanglln pcrsepsi positif di mata masyarakat misaln)'il: mcngadabll' 

acara-acara sosial, rneraih prcstasi-prestasi khususnya di bidans 

pendidikan, meningkatkan kualitas lulusannya, dll. 

e, Faktor keluarga, untuk faktor 1m disarankan pihak Universitas 

membangun hubungan yang baik dengan pihak keluarga dari mahaslsWil 

schingga dapat Illclllbentuk citra Universitas Katolik Widya Mandala 

Sllrabaya yang bail-: . 

d, Faktor kelolllpok aCllan, untuk faktor ini pihak Un iversitas clap;ll 

mel akukan kegiatan promosi melalui kclompok aClla n misalnya: pro rno5i 

Illelailli k lllan , alumni , industri pemakai , 



e. Faktor layanan yang diberikan, untuk faktor ini pihak Univers l\ Z::. 

disarankan untuk meningkatkan layanannya kepada mahasiswa, misalnya 

memperluas .1aringan kerjasama dengan SMU-SMU Jainnya dar: 

meningkatkan ke~asama yang sudah terjalin, memberikan informa ~i l· 

informasi tentang Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kepad;; 

para orang tua dan cal on mahasiswa. 

4. Mengingat pentingnya konsumen bagi kelangsungan hidup sebuah organ ise,s: 

maka pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi hal mutlak untuk 

dilakukan. Sehingga sebaiknya pihak Universitas dan pihak Fakultas harusl:!;: 

selalu mcngetahui mengenai "perilaku konsumennya" . 
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