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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota 
Makassar menggunakan pendekatan penelitian campuran (mixed method). Di 
awali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang berfocus pada keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Hasil FGD diperoleh 23 indikator dan dikembangkan menjadi 
instrument penelitian, jumlah responden adalah 365 orang dilanjutkan uji 
instrumen penelitian, analisis faktor, dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Makassar, yaitu faktor sosial, faktor kesempatan kerja, faktor 
pribadi, faktor biaya pendidikan, dan faktor lokasi. Kemudian dari hasil penelitian 
menggunakan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa variabel faktor 
keluarga, faktor kesempatan kerja, faktor pribadi, faktor biaya pendidikan, dan 
faktor lokasi memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Kesempatan kerja berpengaruh dominan terhadap keputusan 
mahasiswa berpengaruh dominan terhadap keputusan mahasiswa 

Kata Kunci : Faktor Keluarga, Faktor Kesempatan Kerja, Faktor Pribadi, Faktor 
Biaya Pendidikan, Faktor Lokasi, Dan Keputusan Mahasiswa 
Memilih 

 

 

 

 

Abstrac 



This study aimed to determine the factors influencing students decisions in This 
study aimed to determine the factors influencing students decisions in 
Universitaschoosing the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 
Makassar. This research was conducted in Makassar through a mixed research 
approach using the Sequential experimental method Combination method. Data 
collection was Focus Group Discussion (FGD), and questionnaires with the 
number of respondents were 365 people. The analysis technique used in this 
study was begun by examining available data from various sources in the form of 
Focus Group Discussion (FGD) results, followed by research instrument testing, 
factor analysis, and multiple linear regression analysis.  
Using factor analysis, the study showed that five factors influenced the student's 
decision to choose the Faculty of Economics Universitas Muhammadiyah 
Makassar social factors, job opportunity factors, personal factors, institutional 
cost factors, and location factors. Then from the results of the study using 
multiple linear regression analysis, it is known that the variables of family factors, 
work opportunity factors, personal factors, institutional cost factors, and location 
factors influence the decision of students's the Faculty of Economics and 
Business, Universitas Muhammadiyah Makassar must be able to improve those 
five factors so it can change the resolution of students to choose. 
 
Keywords : Family Factor, Job Opportunity Factor, Personal Factor, Education 
Cost Factor, Location Factor, and Student Decision to Choose 

 

 
 
A. Latar Belakang Penelitian 

Marketing bagi kebanyakan orang masih diidentikan dengan bisnis. 
Hal ini wajar karena kata marketing seringkali muncul dan berkembang di 
dunia bisnis, baik bisnis jasa maupun manufaktur. Kemudian timbul 
pertanyaan apakah pemasaran perguruan tinggi dibutuhkan? Ada 
beberapa alasan mengapa pemasaran dibutuhkan untuk lembaga 
pendidikan. Pertama, sebagai lembaga non profit yang bergerak dalam 
bidang jasa pendidikan, kita perlu meyakinkan masyarakat dan 
"pelanggan" (peserta didik, orang tua, dan pihak-pihak lainnya) bahwa 
lembaga pendidikan yang kita kelola masih tetap eksis. Kedua, kita harus 
meyakinkan masyarakat dan "pelanggan” bahwa layanan jasa pendidikan 
yang kita lakukan sungguh relevan dengan kebutuhan mereka. Ketiga, kita 
harus melakukan kegiatan pemasaran agar jenis dan macam jasa 
pendidikan dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh masyarakat. 
Demikian halnya dalam kegiatan pemasaran bukan sekedar kegiatan bisnis 
agar lembaga yang dikelola mendapatkan peserta didik melainkan bentuk 
tanggung jawab kepada masyarakat luas akan layanan yang telah, sedang 
dan akan dilakukan. 

Pendidikan merupakan prioritas terpenting sebagian masyarakat 
sehingga memiliki harapan untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan 
pendidikannya hingga ke jenjang paling tinggi. Menurut (Gaffar, 2008) 
menyatakan bahwa pendidikan saat ini dapat dikatakan dipengaruhi oleh 
arus globalisasi yang terus terjadi dengan kecepatan tinggi dan menyentuh 
setiap aspek kehidupan. Hal tersebut kemudian berpengaruh juga pada 
sebuah institusi atau lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yakni 



sebagai wahana penyiapan sumber daya manusia berkualitas agar dapat 
mengikuti laju perkembangan yang semakin pesat. 

Lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi produksi yang 
menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen (Alma, 
2008). Konsumen utamanya ialah para siswa atau mahasiswa. Perguruan 
tinggi termasuk ke dalam kelompok jasa murni dimana pemberian jasa 
yang dilakukan didukung alat kerja atau sarana pendukung, seperti 
ruangan kelas, meja, kursi, buku-buku dan lain sebagainya. Namun, jasa 
pendidikan lebih menekankan pada kualitas sumber daya manusia yang 
akan dibentuk melalui tatanan yang terintegrasi antara lembaga 
pendidikan, kualitas pendidik, proses pengajaran, peserta didik, dan 
kurikulum. Menurut (Peter & Olshon, 2013) perilaku konsumen (customer 
behavior) merupakan dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, 
perilaku, dan lingkungan dimana manusia melakukan aspek-aspek 
kehidupan. Adapun arti dari jasa sendiri menurut (Tjiptono & Chandra, 
2005) merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 
dijual. Sedangkan menurut (Kotler & Armstrong, 2008) jasa adalah semua 
tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain 
yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 
apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk fisik.  

Saat ini banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang 
menawarkan berbagai jurusan atau program studi. Sebagian masyarakat 
yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi 
dihadapkan pada berbagai pilihan, yaitu adanya beragam pilihan perguruan 
tinggi, program studi atau jurusan, dan berbagai pertimbangan yang harus 
dipikirkan. Dalam memilih jurusan disesuaikan dengan kemampuan dan 
keinginan serta rancangan awal sebelum memasuki jenjang pendidikan 
tinggi, seperti pekerjaan yang akan diperoleh setelah lulus dari jurusan 
tersebut. 

Menurut (Loyola, 2013) Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga 
yang bergerak pada bidang jasa harus mampu memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan bagi konsumen ataupun pelanggannya. Universitas 
Muhammadiyah Makassar yang didirikan sejak tahun 1963, saat ini 
membina 7 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP), 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
(Fisipol), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas 
Kedokteran (FK), dan Fakultas Agama Islam (FAI). 

Keputusan mahasiswa untuk melanjutkan studi pada tempat yang 
diinginkan merupakan suatu keputusan dimana mahasiswa melakukan 
pertimbangan yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada. 
Jika keadaan atau kondisi yang terlihat tidak sesuai dengan yang 
diharapkan, maka akan terjadi keraguan yang dapat berakibat pada 
keputusan untuk tidak memilih, dalam hal ini adalah keputusan untuk tidak 
melanjutkan studi di jurusan yang diharapkan. Pada kenyataannya, 
pembuatan pilihan (choice making) memiliki banyak dimensi dan dampak. 
Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai 
bagian dari proses pengambilan keputusan (decision making). Dampak 
penetapan pilihan akan membawa pengaruh jangka pendek dan panjang, 
baik berupa keuntungan yang akan diperoleh maupun resiko yang akan 
ditanggung. Penetapan pilihan dalam memutuskan melanjutkan studi ke 



perguruan tinggi merupakan keputusan yang berdampak pada masa depan 
seseorang (Swedianti, 2011)   

Berdasarkan penelitan (Suryani, 2013) terdapat enam faktor yang 
terbentuk terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara Al Munawaroh Medan, 
yaitu faktor proses, faktor motivasi, faktor physical evidence, faktor 
referensi, faktor biaya, dan faktor lokasi. Sedangkan hasil penelitian (Artini, 
Kirya, & Suwendra, 2014), faktor yang mempengaruhi keputusan 
mahasiwa dalam memilih tempat kuliah yaitu yang pertama faktor 
lingkungan internal yang terdiri dari orang, harga, proses, produk dan 
promosi serta yang kedua faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari 
keluarga, kemauan sendiri, dan kelompok acuan. Adapun faktor yang 
paling dominan mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiksha sebagai tempat kuliah yaitu faktor 
lingkungan internal. Penelitian-penelitian terdahulu yang yang menelitih 
masalah serupa umunya menggunakan marketing mix sebagai variable 
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa (Ming, 2010), (Patulak, 2011), 
(Wiguna, 2012), (Eidimtas & Jucevicience, 2014).(Apriastanti, 
2016).(Saputro, 2017). 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan pandangan bahwa 
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa memilih fakultas dan jurusan. 
Selain itu perguruan tinggi juga harus menyadari bahwa lembaga 
pendidikan tidak hanya merupakan sarana belajar menambah 
pengetahuan dan keterampilan, tapi juga merupakan sebuah sarana 
pengembangan kepribadian dan perilaku sesuai dengan tujuan lembaga 
pendidikan. Mahasiswa juga harus memiliki sifat mental dan kepribadian. 
Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 
di Indonesia dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan yang terjadi 
di masyarakat. 

Pandangan awal peneliti terkait fakta tersebut menjadi alasan 
utama terjadinya penurunan jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dalam rentang waktu 4 tahun 
terakhir, dapat disebabkan oleh kecenderungan menurunnya peminat 
untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi negeri maupun 
swasta dan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat menurun 
sedangkan tingkat pembayaran biaya pendidikan di lingkungan perguruan 
tinggi swasta setiap tahun mengalami peningkatan. Selain itu, terdapat 
beberapa penyebab naik turunnya jumlah mahasiswa yaitu hampir setiap 
daerah kabupaten maupun kota telah berdiri kampus yang terakreditasi, 
juga beberapa yang berubah status dari sekolah tinggi menjadi universitas 
sehingga mempunyai biaya pendidikan yang murah. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
berdiri setak tahun 1966 yang tentunya sangat berpengalaman dalam 
melaksanakan jasa pendidikan. Memiliki 5 Program Studi yakni Program 
Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, 
Ekonomi Islam dan D III Perpajakan. Jumlah mahasiswa yang mendaftar 
dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar dalam kurun waktu tahun terakhir mengalami pasang surut. Hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 



Tabel 1.1  Total Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Program Studi dan Tahun 

Ajaran 

Program Studi 
Tahun Ajaran Total Mahasiswa 

Perprodi 2016 2017 2018 2019 
Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan 

235 155 83 89 562 

Manajemen 465 366 518 454 1803 

Akuntansi 379 395 398 271 1443 

Ekonomi Islam 53 16 26 20 115 

D III Perpajakan 57 34 43 30 164 

Total Mahasiswa 1189 966 1068 864 4087 

Sumber : Simak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah   
Makassar, 2020 

 
Tabel 1.1 dapat menunjukkan bahwa total jumlah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dalam  
4 angkatan akademik sebanyak 4087 mahasiswa. Program Studi Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan sebanyak 562 mahasiswa, Manajemen 
sebanyak 1803 mahasiswa, Akuntansi sebanyak 1443 mahasiswa, 
Ekonomi Islam sebanyak 164 mahasiswa, dan D III Perpajakan sebanyak 
164 mahasiswa. Tabel 1.1 juga dapat menunjukkan bahwa perkembangan 
jumlah mahasiswa mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun ajaran 
2016 jumlah mahasiswa yang diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
yaitu 1189 orang. Pada tahun ajaran 2017 jumlah mahasiswa yang diterima 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu 966 orang yang berarti mengalami 
penurunan sebanyak 223 orang atau sebesar 23,1% dan mahasiswa yang 
diterima pada tahun 2018 sebanyak 1068 orang yang berarti mengalami 
kenaikan sebanyak 102 orang atau sebesar 9,5% sedangkan pada tahun 
2019 jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 864 orang yang berarti 
mengalami penurunan sebanyak 204 orang atau sebesar 23,6%. Jika 
dibandingkan dengan banyaknya jumlah lulusan SMA sederajat se-
Sulawesi Selatah tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 234105 orang dan 
tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 230.711 orang (Sumber : 
http://statistik.data.kemdikbud.go.id). Namun, kenyataannya jumlah 
Mahasiswa Baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar berdasarkan tabel 1.1 mengalami fluktuasi atau 
naik turun. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 
yaitu “jumlah mahasiswa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami 
fluktuasi”. Keputusan mahasiswa dalam memilih fakultas menjadi penting 
bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai sumber informasi yang dapat 
membantu pihak fakultas dan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam 
meningkatkan kualitas fakultas.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah dalam penelitian ini 
yaitu “jumlah mahasiswa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami 



fluktuasi” untuk menyelesaikan masalah maka penelitian ini mengajukan 
masalah penelitian “Faktor-faktor apa yang mepengaruhi minat mahasiswa 
memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar?” 

 
B. Tinjauan Teori  

1. Manajemen Pemasaran 
Marketing management as the art and science of choosing target 

amrkets and getting, keeping, and growing customers throught creating, 
delivering and communicating superior customer value” (Philip & Keller, 
2016) Sedangkan menurut (Kotler & Armstrong, 2015) marketing 
management is the analysis implementation and supervision, programs 
intended to hold exchanges with target markets with a view to achieving the 
organization’s objectives. Berdasarkan pengertian para ahli, dapat 
disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu meraih 
pasar sasaran dan mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan di 
perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan 
secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 

2. Strategi Pemasaran 
Strategi Pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 
perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan 
serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam 
menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah 
(Assauri, 2013) 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2014), strategi pemasaran merupakan 
logika pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan harapan 
agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Strategi pemasaran berorientasi menciptakan nilai tambah bagi 
pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan dengan 
memahami kebutuhan pasar meliputi keinginan pelanggan, melakukan riset 
pelanggan dan pasar, menata informasi pemasaran dan data pelanggan, 
membangun metode pemasaran yang terintegrasi. Adapun proses dalam 
menyusun strategi pemasaran menurut (Kotler & Amstrong, 2014) sebgai 
berikut : 

1) Segmentasi Pasar (Market Segmentation), adalah tindakan membagi 
pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, 
karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk 
atau bauran pemasaran terpisah 

2) Penetapan Target Pasar (Market Targeting), yaitu proses 
mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih 
satu atau lebih segmen yang akan dilayani, penetapan sasaran pasar 
terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang 
benar dengan pelanggan yang tepat, atau sebuah perusahaan besar 
mungkin memutuskan untuk menawarkan ragam produk yang lengkap 
dalam melayani seluruh segmen pasarnya, sebagian besar 
perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal, 
dan jika hal ini terbukti berhasil, mereka menambahkan segmen 



3) Diferensiasi dan Posisi Pasar (Differentiation & Positioning), 
perusahaan harus memutuskan bagaimana mendiferensiasikan 
penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa 
yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut, posisi produk adalah 
tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran 
konsumen, pemasar ingin mengembangkan posisi pasar unik bagi 
produk mereka. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan 
produk lainnya di pasar, konsumen tidak mempunyai alasan untuk 
membelinya.  

Setelah strategi pemasaran ditetapkan maka perusahaan 
diharapkan untuk menerapkan dan merencanakan rincian bauran 
pemasaran (Marketing Mix). Menurut (Kotler & Amstrong, 2014), bauran 
pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 
mempengaruhi permintaan akan produknya yang terdiri dari “empat P” 
yaitu : 

1) Produk (product), kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 
perusahaan kepada pasar sasaran meliputi : ragam, kualitas, desain. 
fitur, nama merek, dan kemasan.  

2) Harga (price), adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan 
pelanggan untuk memperoleh produk meliputi: daftar harga, diskon 
potongan harga, periode pembayaran, dan persyaratan kredit 

3) Tempat (place), kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia 
bagi pelanggan sasaran meliputi: Lokasi, saluran distribusi, 
persediaan, transportasi dan logistik.  

4) Promosi (promotion) berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat 
produk dan membujuk pelanggan membelinya meliputi : Iklan dan 
promosi penjualan. 

Program pemasaran yang efektif harus dapat memadukan 
semua elemen bauran pemasaran ke dalam suatu program 
pemasaran terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan 
pemasaran perusahaan dengan menghantarkan nilai bagi konsumen. 

3. Pemasaran Jasa 
Pemasaran  jasa  menurut  (Yazid, 2008) merupakan 

penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran 
penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran 
diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak, dari 
manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial, dalam 
merumuskan maupun mendukung pelakasanaan pemasaran yang 
berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak 
bisa ditawar-menawar lagi. Menurut (Wirtz, Christoper, & 
Gummesson, 2011) mendefinisikan bahwa service (pelayanan)  
adalah  sebuah  bentuk  jasa  dimana  para  pelanggan  atau 
konsumen  dapat  memperoleh  manfaat  melalui nilai jasa yang 
diharapkan. Sedangkan (Rismiati, Catur, & Suratno, 2006) 
mendefinisikan pemasaran   jasa adalah setiap kegiatan atau 
manfaat yang ditawarkan oleh satu  pihak kepada pihak yang lain 
dan merupakan barang tidak berwujud (intangible) serta tidak 
berakibat pada kepemilikan akan sesuatu.  

Jasa memiliki karakteristik yang luas, yang membedakan 
dari  produk berupa barang. Karakteristik tersebut menimbulkan 



implikasi  yang penting dalam pemasaran jasa. (Kotler & Armstrong, 
2012) menjelaskan jasa memiliki empat karakteristik utama yang  
sangat  mempengaruhi  rancangan program yaitu : Tidak Berwujud 
(Intangibility); Tidak Terpisahkan (Inseparability); Bervariasi 
(Variability); Tidak Tahan Lama (Perishability). Konsep marketing 
mix pada produk manufaktur fokus pada produk (product), harga  
(price), tempat  (place) (atau distribusi), dan promosi (atau 
komunikasi), ini biasanya disebut "4P" (Wirtz, Christoper, & 
Gummesson, 2011). Namun, sifat dari layanan menimbulkan 
tantangan yang berbeda, karena itu perlu untuk memperluas bauran 
pemasaran dengan menambahkan  tiga P terkait dengan 
pelayanan; proses (process), lingkungan fisik (physical 
environment), dan orang-orang (peole). 7P dari pemasaran jasa.  

Pada penelitian penelitian sebelumnya yang meneliti focus 
yang sama dengan penelitian ini mampir semua menggunakan 
konsep markrting mix ini sebagai variable yang mepengaruhi 
keputusan konsumen/mahasiswa memilih produk jasa. 

4. Perilaku Konsumen 
Menurut (Kotler & Keller, 2016) menyatakan bahwa perilaku 

konsumen adalah sebagai berikut: “Consumer behavior is the study 
of how individuals, groups, and organizations select, buy, use, and 
dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy their 
needs and wants.” Menurut (Solomon, 2015) Customer behavior it 
is study of the processes in volved when individuals or groups 
select, purchase, use, or dispose of products, services, ideas,or 
experieces to satisfy needs and desires. Definisi tersebut 
menjelaskan bahwa perilaku pelanggan itu adalah studi tentang 
proses yang terlibat ketika individu atau kelompok pilih, pembelian, 
penggunaan, atau membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman 
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 
tersebut perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses dan 
aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, 
pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk 
dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku 
konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk 
membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah 
(low-involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 
mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-
involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 
pertimbangan yang matang.  

Menurut (Kotler & Keller, 2016), faktor-faktor tersebut yang 
dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor 
budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi.  

5. Pengambilan Keputusan Konsumen 
Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga 
kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi (Fahmi, 2012). 
Keputusan merupakan alat pencapaian tujuan atau penyelesaian 



masalah. Hasil dari proses yang dipengaruhi banyak hal. Dalam 
konteks pengambilan keputusan, nilai dapat dilihat sebagai 
panduan yang digunakan seseorang ketika dihadapkan pada situasi 
dimana dirinya harus mengambil sebuah pilihan (Fahmi, 2012). 
Pengambilan keputusan memiliki peran yang penting serta dapat 
memberikan pengaruh terhadap kehidupan diri sendiri. 

Beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para 
ahli, sebagai berikut: 
1) Menurut Moorhead dan Ricky W. Griffin (Moorhead & Griffin, 

2010), “Pengambilan Keputusan (decision making) adalah 
tindakan memillih suatu alternatif dari serangkaian alternatif”. 

2) Menurut George R. Terry (Terry, 2013), “Pengambilan 
Keputusan adalah pemilihan alternatif dari dua beberapa 
alternatif yang ada untuk menentukan arah tujuan yang ingin 
dicapai”. 

3) Menurut Noor Juliansyah (Juliansyah, 2013), “Pengambilan 
Keputusan adalah tindakan seseorang untuk menetapkan 
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, ditandai 
dengan kreativitas, dan keberanian mengambil risiko”. 

4) Menurut Robert Kreitenr (Kreitenr & Kinicki, 2014), “Pengambilan 
Keputusan (decision making) meliputi, pengidentifikasian dan 
pemilihan solusi alternatif yang mengarah pada kepentingan 
yang diinginkan”. 

Greenburg & Baron (Fahmi, 2014) mengemukakan bahwa 
proses pengambilan keputusan melibatkan serangkaian tahapan 
yang harus dilalui. Tahapan tersebut dapat dijelaskan dalam suatu 
skema yaitu : 

Gambar 2.1 Skema Proses Pengambilan Keputusan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Greenburg & Baron (Fahmi, 2014) 
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C. Kerangka Pikir 
 

Penelitian ini didasari pada masalah meurunya jumlah mahasiswa 
pada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Penelitian ini ingin menganalisis mengapa terjadi penurunan 
jumlah mahasiswa. Penelitian-penelitian terdahulu yang yang menelitih 
masalah serupa umunya menggunakan marketing mix sebagai variable 
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa (Ming, 2010). (Patulak, 
2011).(Wiguna, 2012).(Eidimtas & Jucevicience, 2014).(Apriastanti, 
2016).(Saputro, 2017). Penelitian ini mencari suatu hal yang baru 
mengenai keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai tempat kuliah. tahap awal 
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data berupa FGD (Focus Group Discussion) kepada mahasiswa  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Informasi yang 
didapat dari FGD dijadikan indicator dasar pemilihan. Indicator-indikator 
tersebut selanjutnya disusun menjadi instumen penelitian.  Tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisis Faktor. Factor yang dihasilakan 
selanjutnya di jadikan variable bebas untuk mengetahui variable yang 
mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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D. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

penelitian mixed method,  di awali dengan FGD (Focus Group Discussion) 
kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya di lakukan analisis faktor, dan 
analisis regresi linear berganda. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 4087 mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan perhitungan rumus Slovin dengan presisi 5%. 
Jumlah sampel  365 orang mahasiswa, jumlah sampel dari masing-masing 
Program Studi disesuaikan dengan proporsi jumlah mahasiswa. Teknik 
sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini di awali 
dengan  Focus Group Discussion (FGD),  selanjutnya dikembangkan 
menjadi instrument penelitian berupa kuesioner. Dianalisis dengan Analisis 
Faktor dan analisis regresi linier berganda.  

 

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 

Hasil FGD diperoleh 23 indikator yang menjadi alasan memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ke 23 
indikator tersebut dikembangkan menjadi kuesioner  untuk di analisis 
Faktor. Sementara dependent Variable dalam penelitian ini adalah 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Menggunakan 6 indikator dijabarkan 
menggunakan kuesioner menggunakan skala pengukuran skala liker.   

 Hasil Uji validitas pada instrumen keputusan mahasiswa memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
menunjukkan semua indicator valid dengan nilai lebih besar dari 0.3 dan 
alfa crombah 0.743. maka dapat disimpulkan bahwa semua instrument 
layak di gunakan dalam penelitian . 

 
1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada Table 2 

berikut :  
Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-laki 88 24,1 
2 Perempuan 277 75,9 

Jumlah 365 100 
Sumber: Hasil pengolahahan SPSS 26, tahun 2020 

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan 
365 responden yang terdiri dari laki-laki sebanyak 88 orang atau 
sebesar 24,1% dan responden perempuan sebanyak 277 orang 
atau sebesar 75,9%. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa 
mahasiswa perempuan mendominasi di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 



b. Angkatan Akademik 
Angkatan akademik responden dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi 4 angkatan akademik. Untuk lebih jelasnya 
akan disajikan karakteristik responden berdasarkan angkatan 
akademik yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :  

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan 
Akademik 

No Angkatan Akademik Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 2016 44 12,1 
2 2017 63 17,3 
3 2018 33 9,0 
4 2019 225 61,6 

Jumlah 365 100 
Sumber: Hasil pengolahahan SPSS 26 tahun 2021 

 
Dari Tabel 3 diketahui bahwa angkatan akademik yang 

dijadikan responden terdiri dari 4 angkatan yakni, sebanyak 44 
orang atau sebesar 12,1% angkatan 2016, sebanyak 63 orang atau 
sebesar 17,3% angkatan 2017, sebanyak 33 orang atau sebesar 
9,0% angkatan 2018, dan sebanyak 225 orang atau sebesar 61,6%. 
Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar dalam penelitian ini didominasi oleh 
mahasiswa angkatan 2019. 

2. Analisis Faktor 
Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk 

mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau 
korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi 
(Widarjono, 2010:235). Karena indikator tidak ditentukan terlebih 
dahulu, maka analisis faktor ini merupakan analisis faktor eksploratori. 
Exploratory Factor Analysis (EFA), yaitu banyaknya faktor yang akan 
terbentuk tidak ditentukan terlebih dahulu, justru dicari sampai dapat 
menjawab kebutuhan dalam menerangkan keragaman data variabel-
variabel asal (Sijintak, JR, & Sugiarto, 2006)  
a. Menghitung korelasi antara indikator yang di observasi 

Pada tahap pertama, peneliti ingin menguji apakah analisis 
faktor tepat digunakan untuk penelitian ini. Pengujian tersebut 
menggunakan uji Keiser-Meiyer-Olkin (KMO) dan Barlett’s Test Of 
Sphericity untuk melihat signifikan (sig.) kesalahannya. Sebuah 
penelitian yang layak menggunakan analisis faktor harus 
mempunyai nilai KMO>0,50 dan nilai sig. tidak lebih dari 0,05. 
Setelah penelitian ini dikatakan layak dan cocok menggunakan 
analisis faktor, maka langkah berikutnya adalah menguji 
independensi variabel dalam matriks korelasi. Ditahap ini, semua 
data yang masuk akan dapat diidentifikasi dengan menggunakan 
bantuan komputer. Besarnya korelasi antar variabel dapat dilihat 



melalui Tabel anti-image matrices. Variabel yang dapat dianalisis 
lebih lanjut harus mempunyai nilai lebih besar dari 0,5. Dan apabila 
kurang dari 0,5 maka akan dikeluarkan dan tidak diikutkan pada 
analisis berikutnya. Hasil uji Keiser-Meiyer-Olkin (KMO) dan 
Barlett’s Test Of Sphericity dapat dilihat pada Tabel 3 berikut : 

Tabel 4 Hasil Perhitungan KMO and Barlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

,807 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 408,971 
Df 15 
Sig. ,000 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 tahun 2020 
 

Berdasarkan table 4, diperoleh angka KMO dan Barlett test 
adalah 0,807 dengan nilai signifikansi 0,00, karena angka tersebut 
sudah diatas 0,5 dan signifikansi jauh dibawah 0,05 (0,00<0,05), 
maka pernyataan yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis 
dengan menggunakan analisis faktor. Selain melihat hasil KMO dan 
Barlett’s test pada tahap pertama ini, juga harus dilihat hasil MSA 
(Measure of Sampling Adequacy). Berikut merupakan hasil MSA 
dari penelitian yang dilakukan: 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian MSA (Measure of Sampling Adequacy) 
No Pernyataan Nilai MSA 
1 X1 ,825 
2 X2 ,767 
3 X3 ,813 
4 X4 ,891 
5 X5 ,799 
6 X6 ,790 
7 X7 ,786 
8 X8 ,767 
9 X9 ,836 

10 X10 ,895 
11 X11 ,844 
12 X12 ,878 
13 X13 ,897 
14 X14 ,834 
15 X15 ,813 
16 X16 ,803 
17 X17 ,822 
18 X18 ,860 
19 X19 ,916 
20 X20 ,813 
21 X21 ,785 
22 X22 ,875 
23 X23 ,863 

          Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 tahun 2020 



Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa semua pernyataan 
mempunyai nilai korelasi diatas 0,5. Oleh sebab itu, semua 
pernyataan diatas layak dianalisis lebih lanjut. 

b. Ekstraksi Faktor 
Analisis berikutnya adalah menentukan jumlah faktor yang 

diperlukan untuk mewakili data. Pada tahap ini, akan diketahui 
sejumlah faktor yang layak mewakili seperangkat variabel yang 
dianalisis dengan melihat dari besarnya nilai eigenvalue serta 
presentase varian total. Ditahap ini menggunakan teknik PCA 
(Principal Component Analysis) untuk memudahkan peneliti memilih 
faktor inti yang dapat mewakili sekelompok variabel. Faktor inti yang 
dipakai adalah yang mempunyai nilai eigenvalue minimal sama 
dengan 1,00. Hasil analisis dari tahapan ini dapat dilihat pada Tabel 
6 sebagai berikut : 

Tabel 6 Hasil Uji Total Variance Explaind 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 5,572 28,225 28,225 5,572 28,225 28,225 

2 2,350 16,219 44,444 2,350 16,219 44,444 

3 1,751 11,614 56,058 1,751 11,614 56,058 

4 1,332 9,790 65,848 1,332 9,790 65,848 

5 1,062 4,619 70,467 1,062 4,619 70,467 

6 0,953 3,544 74,011       

7 0,932 3,350 77,361       

8 0,832 2,256 79,617       

9 0,820 2,165 81,782       

10 0,789 2,029 83,811       

11 0,779 1,888 85,699       

12 0,711 1,801 87,500       

13 0,674 1,732 89,232       

14 0,644 1,620 90,852       

15 0,585 1,514 92,366       

16 0,509 1,414 93,780       

17 0,482 1,394 95,174       

18 0,457 1,388 96,562       

19 0,421 1,232 97,794       



20 0,402 1,107 98,901       

21 0,360 566 99,467       

22 0,299 302 99,769       

23 0,283 231 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26, 2020 
Berdasarkan Tabel 6 dapat ketahui bahwa ada 5 faktor yang 

terbentuk, hal ini terlihat dari nilai eigenvalues yang lebih dari 1, nilai 
proporsi kumulatif / bila nilai proporsi kumulatifnya berkisar diatas 
70%, maka komponen tersebut dapat dipilih sebagai komponen 
atau faktor utamanya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat lima 
komponen utama yang mempunyai proporsi kumulatifnya berkisar 
antara diatas 50%. Sehingga kelima komponen utama tersebut 
merupakan ringkasan informasi terbaik dari sejumlah item yang 
dianalisis. 

Faktor pertama dengan proporsi kumulatif berkisar antara 
diatas 70% mampu menjelaskan 28,225% dari keragaman total 
item-item penelitian, pada faktor kedua dapat menjelaskan 16,219% 
dari keragaman total, sedangkan faktor ketiga dapat menjelaskan 
11,614%, faktor keempat dapat menjelaskan 9,790% dari 
keragaman totaal, dan faktor selanjutnya yaitu faktor kelima dapat 
menjelaskan 4,619%. Jadi kumulatif kelima faktor yang terbentuk 
dapat menerangkan sebesar 70,467% dari total keragaman item-
item penelitian. 

Tahapan selanjutnya adalah menentukan item-item yang 
dominan pada setiap komponen tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 
Tabel 7 Component Matrix yang menunjukkan distribusi item 
penelitian kelima faktor yang terbentuk. Component Matrix terdiri 
dari awal terhadap faktor yang terbentuk. Dengan melihat pembobot 
dapat ditentukan suatu item masuk ke faktor mana dengan melihat 
besarnya faktor pembobot pada setiap item terhadap lima matrix 
dari faktor terbentuk : 

Tabel 7 Hasil Uji Component Matrix 
Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 
X1 0,333 0,298 0,394 0,111 0,08 
X2 0,391 -0,090 0,389 0,288 0,208 
X3 0,362 0,291 0,326 0,285 0,111 
X4 0,419 0,187 0,033 -0,093 -0,494 
X5 0,371 -0,083 0,408 -0,042 -0,395 
X6 0,566 -0,248 0,419 -0,115 -0,261 
X7 0,527 -0,337 0,363 -0,274 -0,08 
X8 0,343 0,251 0,427 -0,076 0,111 
X9 0,429 0,121 0,261 -0,275 0,469 
X10 0,568 0,260 -0,169 -0,205 0,209 



X11 0,618 0,263 -0,294 -0,352 0,131 
X12 0,519 0,345 -0,265 -0,186 0,169 
X13 0,646 -0,061 -0,079 -0,322 -0,102 
X14 0,558 -0,157 -0,198 -0,373 -0,111 
X15 0,429 -0,579 -0,153 0,216 0,117 
X16 0,351 -0,627 0,025 0,174 0,248 
X17 0,560 -0,526 -0,269 0,088 0,072 
X18 0,503 -0,413 -0,172 0,124 0,015 
X19 0,554 -0,029 -0,169 0,200 -0,189 
X20 0,553 0,240 -0,378 0,231 -0,044 
X21 0,502 0,355 -0,272 0,398 -0,236 
X22 0,501 0,474 0,005 0,212 0,057 
X23 0,522 0,073 0,104 0,368 0,057 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 tahun 2020 
c. Rotasi Faktor 

Pada awalnya, ekstraksi tersebut masih sulit untuk 
menentukan item dominan yang termasuk dalam faktor karena nilai 
korelasi yang hampir sama dari beberapa item. Untuk mengatasi hal 
tersebut, maka dilakukan rotasi yang mampu menjelaskan distribusi 
variabel yang lebih jelas dan nyata, dibawah ini merupakan Tabel 8 
yang menunjukkan hasil rotasi untuk memperjelas posisi sebuah 
variabel pada sebuah faktor 

Tabel 8 Hasil Rotated Component Matrix 
Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 
X1 -0,100 0,090 0,116 0,563 0,159 
X2 0,315 -0,054 0,042 0,570 0,104 
X3 -0,016 0,030 0,243 0,593 0,062 
X4 -0,111 0,175 0,376 0,007 0,530 
X5 0,059 -0,059 0,081 0,220 0,638 
X6 0,292 0,087 -0,005 0,283 0,683 
X7 0,357 0,216 -0,197 0,227 0,583 
X8 -0,105 0,198 -0,033 0,528 0,226 
X9 0,101 0,504 -0,236 0,491 0,025 
X10 0,078 0,643 0,204 0,205 0,029 
X11 0,061 0,782 0,226 0,059 0,098 
X12 -0,001 0,650 0,285 0,136 -0,027 
X13 0,246 0,537 0,130 0,028 0,418 
X14 0,286 0,531 0,081 -0,138 0,372 
X15 0,768 0,030 0,093 -0,006 0,062 
X16 0,763 -0,021 -0,111 0,113 0,039 
X17 0,759 0,224 0,161 -0,079 0,129 
X18 0,623 0,150 0,184 -0,011 0,155 
X19 0,310 0,174 0,480 0,070 0,224 
X20 0,175 0,350 0,633 0,081 -0,030 
X21 0,039 0,153 0,786 0,144 0,053 
X22 -0,079 0,300 0,487 0,436 0,007 



X23 0,276 0,066 0,388 0,436 0,082 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 tahun 2020 

 
Dalam penelitian ini rotasi yang dipakai adalah dengan 

metode varimax. Mekanisme rotasi varimax adalah dengan 
membuat kolerasi item hanya dominan terhadap satu faktor. 
Caranya dengan membuat korelasi item mendekati nilai mutlak 1 
dan 0 pada setiap faktor, sehingga memudahkan dalam interpretasi 
item dominan. Dapat dilihat pada Tabel 8 setelah rotas.\i, kita dapat 
lebih mudah menentukan ke faktor satu, faktor dua atau faktor 
ketiga dan faktor-faktor selanjutnya hingga faktor kelima. Dari hasil 
Tabel 8 tersebut dapat dijabarkan penyebaran faktor-faktor yang 
ada sebagai berikut : 
1. Faktor 1 : Terdiri atas empat indikator antara lain indikator 

keluarga dengan nilai loading 0,768, indikator keinginan orang 
tua dengan nilai loading 0,763, indikator saran alumni dengan 
nilai loading 0,759 dan indikator masyarakat lingkungan dengan 
nilai loading 0,623. Faktor pertama ini, peneliti memberi nama 
variabel keluarga dengan nilai loading terbesar yaitu 0,768. 

2. Faktor 2 : Terdiri atas enam indikator antara lain indikator Kuliah 
Kerja Profesi (KKP) jangka waktunya lebih singkat dengan nilai 
loading 0,504, indikator lulusan yang memiliki tingkat 
penghasilan yang cenderung tinggi dengan nilai loading 0,643, 
indikator karier dan masa depan lulusan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unismuh Makassar lebih menjanjikan dibanding lulusan 
dari Fakultas lain dengan nilai loading 0,782, indikator lowongan 
pekerjaan bagi lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh 
Makassar sangat banyak berdasarkan informasi yang diperoleh 
dari internet, dll dengan nilai loading 0,650, indikator  lingkungan 
dimana peminat tinggal / bersosialisasi banyak yang memilih 
fakultas tersebut dengan nilai loading sebesar 0,537 dan 
indikator lingkungan peminat menganggap Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis lebih bergengsi dibanding fakultas lain dengan nilai 
loading 0,531. Faktor kedua ini, peneliti memberi nama variabel 
kesempatan kerja dengan nilai loading terbesar yaitu 0,782. 

3. Faktor 3 : Terdiri atas empat indikator antara lain indikator sarana 
dan prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar 
sangat lengkap dengan nilai loading 0,480, indikator persepsi 
dengan nilai loading 0,633, indikator persepsi peminat tentang 
fakultas tersebut sesuai dengan cita-citanya dengan nilai loading 
0,786, indikator menjadi harapan dalam berkarir dengan nilai 
loading 0,487. Faktor ketiga ini, peneliti memberi nama variabel 
pribadi dengan nilai loading terbesar yaitu 0,786 

4. Faktor 4 : Terdiri atas lima indikator antara lain indikator faktor 
status akreditasi dengan nilai loading 0,563, indikator biaya 
kuliah dengan nilai loading 0,570, indikator pembayaran SPP 
tidak membebani mahasiswa, pembayarannya yang dapat dicicil 
dengan nilai loading 0,593, indikator  pelayanan one day service 
pada saat pendaftaran dengan nilai loading 0,528,  dan indikator 
kemampuan peminat dan orang tua dalam membayar biaya 



kuliah dengan nilai loading 0,436. Faktor keempat ini, peneliti 
memberi nama variabel biaya pendidikan dengan nilai loading 
terbesar yaitu 0,593. 

5. Faktor 5 : Terdiri atas empat indikator antara lain indikator 
informasi melalui bilboard dan spanduk dengan nilai loading 
0,530, indikator informasi dari teman yang sedang kuliah di 
Fakultas tersebut dengan nilai loading 0,638, indikator dekat 
dengan pemukiman masyarakat/kost dengan nilai loading 0,683 
dan indikator tempat tinggal dengan nilai loading 0,583. Faktor 
kelima ini, peneliti memberi nama variabel lokasi dengan nilai 
loading terbesar yaitu 0,683. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat lima faktor yang terbentuk yang penamaan faktor tersebut 
menggunakan indikator terkuat dari masing-masing faktor terlihat  
koefisien loading tertinggi. Adapun faktor yang terbentuk yaitu 
pertama faktor keluarga (X15) dengan nilai eigenvalue sebesar 
5,572 dan varian sebesar 28,225% yang terdiri dari empat indikator, 
kedua faktor kesempatan kerja (X11) dengan nilai eigenvalue 
sebesar 2,350 dan varian sebesar 16,350% yang terdiri dari enam 
indikator, ketiga faktor pribadi (X21) dengan nilai eigenvalue 
sebesar 1,751 dan varian sebesar 11,614% yang terdiri dari empat 
indikator, keempat faktor biaya pendidikan (X3) dengan nilai 
eigenvalue sebesar 1,332 dan varian sebesar 9,790% yang terdiri 
dari lima indikator, dan kelima faktor lokasi (X6) dengan nilai 
eigenvalue sebesar 1,062 dan varian sebesar 4,619% yang terdiri 
dari empat indikator. Sedangkan pernyataan lain seperti X1, X2, X4, 
X5, X7, X8, X9, X10, X12, X13, X14, X16, X17, X18, X19, X20, X22, 
dan X23 juga ikut serta sebagai faktor yang mempengaruhi 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar dengan presentase lebih 
kecil. Nilai varians dari 5 faktor inti tersebut adalah 70,467%, 
sehingga memenuhi persyaratan varian yaitu sebesar 0,6. 
Pengertian nilai varian sebesar 70,467% merupakan faktor utama 
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 
Sedangkan sisanya sebesar 29,533% merupakan faktor lain diluar 
faktor diatas yang menjadi pengaruh keputusan mahasiswa memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi adalah suatu analisis untuk melihat sejauh 

mana variabel yang mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 
maka digunakan persamaan regresi berganda dengan menggunakan 
program komputerisasi SPSS versi 26. 

Adapun hasil perhitungan program SPSS tersebut dapat 
dirangkum pada Tabel 9 berikut ini : 

 
 Tabel 9 Hasil Perhitungan Regresi 



Variabel Bebas 
Variabel 
Terikat 

Koefisien 
Regresi 

Beta T Hitung 
Signifika

n 

(Constan) 
Keputusan 
Mahasiswa 

1,979E-16      

Keluarga 
Keputusan 
Mahasiswa 

,239 ,239 7,361 ,000 

Kesempatan 
Kerja 

Keputusan 
Mahasiswa 

,483 ,483 
14,86

8 
,000 

Pribadi 
Keputusan 
Mahasiswa 

,456 ,456 
14,04

1 
,000 

Biaya 
Pendidikan 

Keputusan 
Mahasiswa 

,302 ,302 9,307 ,000 

Lokasi 
Keputusan 
Mahasiswa 

,176 ,176 5,414 ,000 

Signifikan dengan tingkat kepercayaan 95 % 
F Hitung = 117,667 
R  =  ,788             
R2  =  ,621             

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 26 tahun 2020 
 

Untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial kelima 
variabel terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, maka persamaan 
regresi sebagai berikut : 

Y = 1,979E-16 + 0,239X1 + 0,483X2 + 0,456X3 + 0,302X4 + 0,176X5 
+ e 

Berdasarkah Tabel 9 maka dapat di jabarkan sebagai berikut:  
1. Keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa 

memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar Hasil Penelitian dengan koefisien regresi sebesar 0.239 
dan tingkat signifikansi 0.000 < 005.  

2. Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Hasil Penelitian dengan koefisien 
regresi sebesar 0.483 dan tingkat signifikansi 0.000 < 005.  

3. Pribadi berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Hasil Penelitian dengan koefisien regresi sebesar 0.456 
dan tingkat signifikansi 0.000 < 005.  

4. Biaya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Hasil Penelitian dengan koefisien 
regresi sebesar 0.302 dan tingkat signifikansi 0.000 < 005.  

5. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Hasil Penelitian dengan koefisien regresi sebesar 0.176 
dan tingkat signifikansi 0.000 < 005.  

6. Kesempatan kerja berpengaruh dominan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 



Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa adanya keyakinan 
mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menelesaikkan studi di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
menjadi pertimbangan utama mahasiswa menentukan pilihan. 

 
Sedangkan nilai R = 0,788  yang diartikan bahwa faktor 

keluarga, faktor kesempatan kerja, faktor pribadi, faktor biaya dan 
faktor lokasi memiliki hubungan yang kuat terhadap keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar karena nilai r mendekati 1. Sedangkan nilai 
R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,621 yang diartikan 
bahwa sebesar 62,1% model regresi menggambarkan fakta 
sedangakan sisanya sebesar 37.9% merupakan keterbatasan 
instrument penelitian mengukap fakta serta error peneli.  

 
 
F. Pembahasan  

1. Pengaruh Faktor Keluarga terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

Berdasarkan hasil analisis faktor, maka faktor pertama diberi 
nama variabel keluarga dengan varian sebesar 24,225%. Penamaan ini 
didasarkan pada nilai loading tertinggi dari indikator. variabel ini terdiri 
dari empat indikator yaitu : keluarga, keinginan orang tua, saran alumni, 
dan masyarakat lingkungan.  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 9 menunjukkan 
bahwa faktor keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa dengan semakin baik 
ikatan kekeluargaan antara Universitas Muhammadiyah dengan 
keluarga besar Muhammadiyah, maka akan semakin mendorong 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar juga akan lebih meningkat. 

Hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh beberapa 
argumen mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, diantaranya menyatakan bahwa “alasan 
saya memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar karena memang orang tua saya berlatar belakang 
Muhammadiyah dan juga merupakan kader Muhammadiyah. Selain itu, 
orang tua saya mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah 
Muhammadiyah” 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Saputro (2017), dalam 
penelitiannya menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan mahasiswa dalam memilih Program Studi Pendidikan 
Matematika adalah faktor keluarga, teman sejawat, kepribadian calon 
mahasiswa, sekolah asal, citra kampus, dan prospek lapangan kerja. 
Demikian pula hasil penelitian Wiliana (2018) menemukan bahwa 
terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam 
memilih program studi di Fakultas Ilmu Kesehatan UMT sebagai tempat 
kuliah yaitu faktor internal yang mencakup tempat, harga, produk, fisik 



dan promosi. Faktor eksternal yaitu keluarga, pendapatan keluarga dan 
kemauan sendiri 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak kalangan 
mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena motivasi orang 
tua yang merupakan pengurus atau simpatisan Muhammadiyah ataupun 
orang tuanya alumni Universitas Muhammadiyah Makassar. Keluarga 
merupakan organisasi pembelian masyarakat tempat konsumen berada. 
Anggota keluarga memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap perilaku 
konsumen. Peranan orang tua juga sangat besar dalam memotivasi dan 
mempengaruhi minat untuk memilih jenjang pendidikan termasuk 
fakultas dan jurusan yang akan diambil. Kita menyadari bahwa orang 
tua yang berpendidikan rendah justru tidak akan banyak memberikan 
arahan, kecuali motivasi,  moral dan finansial. 

 
2. Pengaruh Faktor Kesempatan Kerja terhadap Keputusan 

Mahasiswa Memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar 

Berdasarkan hasil analisis, maka faktor kedua diberi nama 
variabel kesempatan kerja dengan varian sebesar 10,350%. Penamaan 
ini didasarkan pada nilai loading tertinggi dari indikator. Variabel ini 
terdiri dari enam indikator yaitu : Kuliah Kerja Profesi (KKP) jangka 
waktunya lebih singkat, lulusan yang memiliki tingkat penghasilan yang 
cenderung tinggi, karier dan masa depan lulusan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unismuh Makassar lebih menjanjikan dibanding lulusan dari 
Fakultas lain, lowongan pekerjaan bagi lulusan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sangat banyak 
berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet, dan lain-lain, 
lingkungan dimana peminat tinggal / bersosialisasi banyak yang memilih 
fakultas tersebut, dan lingkungan peminat menganggap Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis lebih bergengsi dibanding fakultas lain.  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 9 menunjukkan 
bahwa variabel kesempatan kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Variable kesempatan kerja juga 
menjadi fariabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 
mahasisawa. Hal ini berarti bahwa hal utama yang mendorong 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar adalah karena adanya informasi yang 
diperoleh bahwa alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar punya peluang dan kesempatan yang besar 
untuk mendapat pekerjaan. Instansi pemerintah masih menjadi prioritas 
utama mahasiswa sebagai minat tempat kerja, namun disektor suasta 
juga sangat terbuka kesempatan karena adanya kedekatan 
kekeluargaan sesama alumni. Hal ini berarti bahwa semakin banyak 
kesempatan kerja di masa mendatang, maka akan semakin mendorong 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar juga akan lebih meningkat.  

Hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh beberapa 
argumen mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, diantaranya menyatakan bahwa “Saya 



memilih melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar karena informasi dari stakeholder, keluarga, 
maupun dari alumni yang mengatakan bahwa kuliah di Fakultas 
Ekonomi mempunyai peluang kerja yang sangat luas, baik di sektor 
swasta, pemerintahan, maupun mandiri yang menjalankan usaha 
sendiri. Karena itulah, saya berminat untuk memilih Fakultas Ekonomi.” 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Saputro (2017), dalam 
peneltiannya menemukan bahwa prospek lapangan kerja merupakan 
faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam 
memilih program studi. Demikian pula penelitian yang dilakukan 
Rudhumbu (2017) menemukan bahwa prospek kerja lulusan dari 
lembaga memiliki pengaruh yang sangat tinggi pada keputusan oleh 
siswa untuk memilih Universitas Botho. Hasil yang berbeda ditunjukkan 
Maharani et al., (2018) dalam penelitiannya, bahwa ketersediaan 
lapangan kerja tidak berpengaruh terhadap keputusan pemilihan 
jurursan. 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak kalangan mahasiswa 
masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena dari berbagai informasi 
yang di dapat baik dari media cetak, elektronik, alumni dan pimpinan 
perusahaan yang mempekerjakan alumni bahwa kesempatan kerja bagi 
alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat terbuka luas baik di 
perusahaan maupun instansi pemerintahan. Kesempatan kerja adalah 
keadaan yang menggambarkan jumlah ataupun ketersediaan lowongan 
pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja. 
Sederhananya, meski umumnya pilihan karier yang utama bagi lulusan 
ilmu ekonomi biasanya di sektor keuangan namun pada dasarnya 
banyak potensi yang bisa dikembangkan baik pada sektor fiskal maupun 
moneter serta kesempatan kerja bagi alumni fakultas ekonomi sangat 
terbuka luas sesuai potensi yang dimiliki alumni.  

 

3. Pengaruh Faktor Pribadi terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

Berdasarkan hasil analisis faktor, maka faktor ketiga diberi nama 
variabel pribadi dengan varian sebesar 7,614% Penamaan ini 
didasarkan pada nilai loading tertinggi dari indikator. Variabel ini terdiri 
dari empat indikator yaitu : sarana dan prasarana Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sangat lengkap, persepsi 
yang baik tentang fakultas tersebut dengan nilai loading, persepsi 
peminat tentang fakultas tersebut sesuai dengan cita-citanya, dan 
menjadi harapan dalam berkarir.  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 9 menunjukkan 
bahwa faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa keinginan pribadi yang 
didasarkan pada cita-cita dapat menentukan minat pemilihan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.  

Hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh beberapa 
argumen mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, diantaranya menyatakan bahwa “Alasan 



saya memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar karena saya berpikir bahwa kuliah di Fakultas Ekonomi itu 
merupakan trend, kebanggaan tersendiri bagi anak muda sekarang ini 
khususnya saya sendiri menganggap bahwa kuliah di Fakultas Ekonomi 
itu sesuatu hal yang bergensi.” 

Temuan hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Wiliana 
(2018), Sidin, Hussin & Soon (2003). Hasil yang berbeda ditunjukkan 
Martini (2018) dalam penelitiannya, bahwa faktor pribadi tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan jurusan akuntansi. 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak kalangan 
mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena harapan pribadi 
dapat mencapai cita-cita, harapan untuk uberkarier sesuai cita-cita. 
Pemilihan ini juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana  
yang baik. Secara teori Faktor pribadi merupakan pola kebiasaan 
seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam 
menentukan pilihan, kemudian di ekspresikan dalam suatu tindakan, 
meliputi usia, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 
diri, serta gaya hidup dan nilai. Faktor pribadi didefenisikan juga sebagai 
suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat 
menentukan perilakunya. Keputusan memilih seseorang dapat 
dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing 
individu. 

 

4. Pengaruh Faktor Biaya Pendidikan terhadap Keputusan Mahasiswa 
Memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

Berdasarkan hasil analisis faktor, maka faktor keempat diberi 
nama variabel biaya pendidikan dengan varian sebesar 5,790%. 
Penamaan ini didasarkan pada nilai loading tertinggi dari indikator. 
Variabel keempat ini terdiri dari lima indikator yaitu : status akreditasi, 
biaya kuliah, pembayaran SPP tidak membebani mahasiswa 
(pembayarannya yang dapat dicicil), pelayanan one day service pada 
saat pendaftaran, kemampuan peminat dan orang tua dalam membayar 
biaya kuliah.  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 9 menunjukkan 
bahwa faktor biaya pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa dengan 
semakin terjangkau biaya pendidikan yang ditawarkan, maka akan 
semakin mendorong keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar juga akan lebih 
meningkat. 

Hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh beberapa 
argumen mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, diantaranya menyatakan bahwa “saya 
memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar karena biaya pendaftaran masuk di Universitas ini tidak 
mahal, begitupun dengan biaya persemesternya yang tergolong murah 
dibanding dengan fakultas lain. Selain itu, biaya SPPnya bisa dibayar 
dua kali” 



Temuan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 
Abubakar (2017), Wiliana (2018),  Islam & Shoron (2019), Ming (2010), 
Hidayat (2018) menemukan bahwa biaya pendidikan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih 
universitas swasta di Medan. Hasil yang berbeda ditunjukkan Elisanovi 
(2015) dalam penelitiannya, bahwa biaya pendidikan tidak berpengaruh 
terhadap keputusan mahasiswa asing memilih UIN Suska Riau. 

Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak kalangan 
mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar karena biaya kuliah/ SPP dapat dibayar 50% 
dan sangat membantu untuk melajutkan pendidikan yang pembayaran 
SPP tidak terlalu membebani mahasiswa dibanding dengan perguruan 
tinggi swasta yang lain. Biaya pendidikan merupakan salah satu 
komponen instrumental yang sangat penting di dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Tanpa dukungan biaya pendidikan yang memadai, maka 
proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 
sebuah lembaga pendidikan harus dapat mengelola dana untuk 
kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar, tetapi tanpa 
membebankan semua biaya pendidikan kepada mahasiswa agar 
mahasiswa yang ekonominya terbatas dapat tetap menempuh 
pendidikan. 

 
5. Pengaruh Faktor Lokasi terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar 

Berdasarkan hasil analisis faktor, maka faktor kelima diberi nama 
variabel lokasi dengan varian sebesar 4,619%. Penamaan ini 
didasarkan pada nilai loading tertinggi dari indikator. Variabel lokasi ini 
terdiri dari empat indikator  yaitu : informasi melalui billboard dan 
spanduk, informasi dari teman yang sedang kuliah di Fakultas tersebut, 
dekat dengan pemukiman masyarakat/kost, dan  tempat tinggal.  

Hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 9 menunjukkan 
bahwa faktor lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa dengan semakin 
strategis lokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, maka akan semakin mendorong keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar juga akan lebih meningkat. 

Hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh beberapa 
argumen mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar, diantaranya menyatakan bahwa “Alasan 
saya memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu mempunyai lokasi yang 
sangat strategis. Selain karena dekat dengan rumah keluarga, sekitar 
kampus Universitas Muhammadiyah Makassar juga sangat banyak kost-
kostan ataupun kontrakan.” 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Patulak (2011), 
Syardiansyah (2017), Wiliana (2018), Ming (2010), Islam & Shoron 
(2019) bahwa jarak universitas dari rumah siswa berperan penting 
dalam proses pemilihan universitas. 



Fakta penelitian menunjukkan bahwa banyak kalangan 
mahasiswa masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar karena lokasi yang mudah dijangkau dan 
dekat dengan pemukiman masyarakat, masjid, kos-kosan dan tempat 
perbelanjaan dan juga dapat dijangkau dengan teransportasi umum dan 
pribadi. Lokasi berpengaruh secara nyata terhadap pilihan mahasiswa. 
Pada umumnya mahasiswa menyukai tempat yang mudah dicapai oleh 
kendaraan umum untuk memberikan kemudahan serta letaknya yang 
strategis. Lokasi merupakan tempat pemasaran yang melibatkan 
aktivitas untuk menciptakan, memelihara atau mengubah sikap dan 
perilaku terhadap tempat tertentu. 
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G. Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima 
variabel yang terbentuk yaitu variabel keluarga, variabel kesempatan kerja, 
variabel pribadi, variabel biaya pendidikan, dan variabel lokasi. Kelima 
variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Kesempatan kerja berpengaruh dominan 
terhadap keputusan mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal ini berarti bahwa adanya 
keyakinan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menelesaikkan studi 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
menjadi pertimbangan utama mahasiswa menentukan pilihan 

 
H. Saran 

Untuk untuk pengambil kebijakan, maka dibuat beberapa saran : 
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 

perlu memperhatikan reputasi dengan terus menjaga dan meningkatkan 
hal-hal yang berkaitan dengan reputasi Fakultas dan membuat sistem 
yang bisa di kontrol oleh orang tua mahasiswa agar lebih terarah dan 
mempunyai nilai yang positif  bagi keluarga keluarga mahasiswa. 

2. Membina hubungan dengan alumni. Karena membina hubungan dengan 
alumni dapat menentukan kemampuan Perguruan Tinggi Swasta dalam 
mengelola hasil akhir dari jasa pendidikan yang ditawarkan. 
Kemampuan ini bisa ditunjukkan dari perhatian dan sumbangan alumni 
dalam membantu lulusannya untuk menyalurkan ke organisasi-
organisasi pemakai lulusan atau inisiatif.  

3. Memberikan kamampuan kewirausahaan bagi lulusannya. Sehingga 
memberikan bukti yang nyata kepada lingkungan bahwa setelah lulus 
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
mendapatkan suatu kepastian kerja. 

4. Memperbaiki sarana dan prasaran guna menarik minat secara untuk 
memilih. Secara pribadi jurusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar karena keyakinan akan mencapai 
cita-cita di masa depan. Kelengkapan sarana dan prasaran yang dapat 
memperkuat keinginan pribadi tersebut. 

5. Biaya pendidikan berpengaruh terhadap keputusan memilihan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar disarankan 
pihak yayasan supaya memperhitungkan dengan baik biaya biya yang 
harus di tanggung mahasiswa untuk menyelesaikan study di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

6. Ditinjau dari faktor Lokasi, pihak yayasan harus mampu menyediakan 
security yang berada di sekitar lingkungan kampus untuk menjaga 
kelancaran lalu lintas, keamanan kendaraan yang diparkir, dan juga 
keamanan disekitar dimana mahasiswa menunggu angkutan umum.  

7. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian 
ini dengan mengkaji atau menggambungkan dengan konsep marketing 
mix. Hal ini didasari nilai koefisien determinasi pada hasil analisis regresi 



baru mencapai 0.621%. hal ini menjukkan kemampuan model untuk 
digeneralisasikan pada tempat penelitian baru mencapai 62.1%, sisanya 
sebesar 37.9% masih merupakan keterbatasan instrument penelitian 
untuk mengungkap fakta serta error peneliti. 
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Lampiran 1 Hasil FGD (Focus Group Discussion) 

Pertanyaan FGD :Apa yang menjadi Alasan Anda Memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Untuk Melanjutkan Pendidikan Keperguruan Tinggi Swasta Tingkat Strata Satu ? 

No Nama Stambuk Program Studi 
Alasan Memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unismuh Makassar 

1 Justia Andelia 105711101119 Ekonomi Pembangunan 
Karena Mempunyai Latar Belakang 
Muhammadiyah dan Mempunyai Fasilitas yang 
Mendukung 

2 Nurul Islamiya 105711102719 Ekonomi Pembangunan Rekomendasi dari Keluarga 

3 A. Syahra Fatimah 105711103019 Ekonomi Pembangunan Dukungan dari Keluarga dan Ajakan Teman 

4 Khofifah Indrayani 105711102019 Ekonomi Pembangunan Spp atau Biaya Kuliah yang Murah 

5 Haryani Nurwahyuni 105711101519 Ekonomi Pembangunan Karena Ingin Mendalami Ilmu Agama 

6 
A. Rizky Adinda Saputri. 
H 

105711100219 Ekonomi Pembangunan 
Karena Mempunyai Latar Belakang 
Muhammadiyah dan Mempunyai Fasilitas yang 
Mendukung serta biaya Kuliah yang Murah 

7 Sri Dewiyanti 105711102619 Ekonomi Pembangunan 
Spp atau Biaya Kuliah yang Murah dan Fasilitas 
yang memadai 

8 Nurul Desi Fatimah 105711102819 Ekonomi Pembangunan 
Unismuh Mempunyai latar Belakang Agama dan 
Fasilitas yang Mendukung 

9 Muh. Resmi 10571110519 Ekonomi Pembangunan Unismuh Mempunyai latar Belakang Agama  

10 Muslimin R 105711100619 Ekonomi Pembangunan 
Karena Mempunyai Latar Belakang 
Muhammadiyah dan Mempunyai Fasilitas yang 
Mendukung 

11 Abd Azis 105711101319 Ekonomi Pembangunan Brand Image 
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12 Muslimin M 105711100919 Ekonomi Pembangunan Unismuh Menganut Muhammadiyah 

13 Muhammad Dirham 105711101419 Ekonomi Pembangunan 
Dorongan orang tua karena orang tua 
merupakan kader Muhammadiyah 

14 Tiara Nur Utami 105711102219 Ekonomi Pembangunan 
Biayah kuliah atau Spp lebih murah di banding 
kampus Swasta lainya 

15 IIS 105711101819 Ekonomi Pembangunan Biaya Kuliah Murah 

16 Riskayana 105711102119 Ekonomi Pembangunan Arahan Keluarga yang Kuliah Di Unismuh 

17 Syaharuddin 105711100119 Ekonomi Pembangunan 
Jarak dari tempat tinggal dan Unismuh lebih 
dekat 

18 Arief Ghiffar Haris 105711102919 Ekonomi Pembangunan 
Kampus Unismuh Salah satu kampus yang 
terkenal  

19 Nurul Tahsya 105711102519 Ekonomi Pembangunan Pembayaran atau Spp yang murah 

20 Hasriani 105711101619 Ekonomi Pembangunan Lokasi dan Biaya kuliah yang murah 

21 Syahril Agung B 105711102419 Ekonomi Pembangunan Biaya Kuliah Murah 

22 Nurul Hidayanti 105711101219 Ekonomi Pembangunan Latar Belakang Kampus Islami 

23 Nurfadya Sairabilla 105711100319 Ekonomi Pembangunan Biaya Kuliah Murah 

24 Ningsih 105711102519 Ekonomi Pembangunan Brand Image Muhammadiyah 

25 Muhammad Irfan 105721102719 Manajemen Rekomendasi dari Keluarga 

26 Yusmianti 105721101719 Manajemen Fasilitas yang Baik 

27 Rifaldi 105721102119 Manajemen 
Biaya kuliah yang sesuai dengan kemampuan 
orang tua 

28 Muh. Rijal 105721103319 Manajemen Akreditasi yang Unggul 

29 Firdayanti z 105721103019 Manajemen Dekat dengan tempat tinggal  

30 Nurul Asiyah Rayid 105721101619 Manajemen Brand Image dan Akreditasinya Bagus 
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31 Ramlah 10572101319 Manajemen Rekomendasi dari Alumni Fakultas Ekonomi 

32 A Muh Fadli 105721104419 Manajemen Akreitasi yang Unggul 

33 A Eka Wahyuni 105721105019 Manajemen 
Lapangan kerja dari Fakultas Ekonomi banyak 
dibutuhkan 

34 Nur Fauziah 105721105419 Manajemen 
Keinginan sendiri dan ada keluarga yang alumni 
di Fakultas Ekonomi 

35 Nurhikmah 105721105319 Manajemen Citra Fakultas baik 

36 Esty Indra 105721105619 Manajemen Dekat dengan tempat tinggal  

37 Athifa Rifda Ramadhani 105721136319 Manajemen 
Keluarga yang menyarakan untuk memilih FEB 
Unismuh Makassar 

38 Amirah 105721105919 Manajemen Brand Image 

39 Ernawati 105721104919 Manajemen Banyak teman yang memilih Fakultas ini 

40 Nur Rahmi 105721104219 Manajemen Sarana dan Prasarana 

41 Lidya Ariani 105721106519 Manajemen Faktor Keluarga dan Akreditasinya 

42 Aldi K 105721106719 Manajemen Informasi di bilboard dan spanduk 

43 Andi Marina 105721106419 Manajemen 
Layanan one day service dan akreditasinya 
yang bagus 

44 Anggi Ki 105721118919 Manajemen Akreditasi dan keluarga yang mengusulkan 

45 Nur Nilam Sari 105731122719 Akuntansi Akreditasi yang Unggul 

46 Asmeri 105731122019 Akuntansi Biaya Kuliah Murah 

47 Ika Friska 105731120119 Akuntansi 
Karena banyak alumni yang berhasil dari 
fakultas ekonomi 

48 Rani Kurnia 105731120519 Akuntansi banyak teman yang memilih fakultas ini 

49 Patisah 105731121919 Akuntansi 
Lulusan fakultas ini akan banyak dibutuhkan 
oleh perusahaan 

50 Irmawati 105731122119 Akuntansi Lokasi dan Biaya kuliah yang murah 
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51 Firmansyah 105731122419 Akuntansi 
Merupakan kampus terbaik peringkat ke 4 di 
Makassar 

52 Nurfadilla Risda 105731122319 Akuntansi Sarana dan Prasarana 

53 Masriyani Lestari 105731120419 Akuntansi Pembayaran atau Spp yang murah 

54 M. Nur Iksan 105731121719 Akuntansi Karena banayak lulusan yang berhasil 

55 Akbar 105731123019 Akuntansi Gedungnya megah dan memiliki student mall 

56 Salwa Khaerunniza 105731121119 Akuntansi Biaya Kuliah Murah 

57 Nur Azizah 105731121819 Akuntansi Brand Image 

58 Eni 105731119819 Akuntansi Akreditasi 

59 Fina Nurdamayanti 105731120319 Akuntansi 
SPP yang tidak terlalu mahal dan fasilitas yang 
memadai 

60 Miftahul Jannah 105731123219 Akuntansi Ajakan dari teman 

61 ST Azizah Nur Rahma 105731121619 Akuntansi Biaya SPP yang murah dan dekat dari rumah 

62 Rezkina Safitri 105731119719 Akuntansi Akreditasi dan SPP yang murah 

63 Nur Andini A 105731122819 Akuntansi 
Rekomendasi dari keluarga dan SPP yang 
terjangkau 

64 Muh Isra Nur Zatullah 105731121519 Akuntansi Keinginan sendiri  

65 Hera Wahdania 105740004015 Ekonomi Islam Informasi dari bilboard dan spanduk 

66 Arjuna Rizki Yahya 105740004115 Ekonomi Islam biaya pendaftaran dan SPPnya terjangkau 

67 Ratna Dewi Yarni 105740004215 Ekonomi Islam Persepsi orang sekitar baik terhadap fakultas ini 

68 Hermiati 105740004515 Ekonomi Islam Ajakan dari teman 

69 Herni Saharuddin 105740004715 Ekonomi Islam saran dan dorongan dari orang tua 

70 Sitti Erlisa Dwi Apriliani 105740004615 Ekonomi Islam akreditasi dan sarana prasarananya 
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71 Nurul Annisa 105740004815 Ekonomi Islam SPPnya yang murah 

72 Lukman 105740005015 Ekonomi Islam 
Inisiatif sendiri dan ingin mendapat pengalaman 
yang banyak 

73 Agus Ashari 105740005115 Ekonomi Islam akreditasi dan brand image 

74 Rizal Ikbal 105740005215 Ekonomi Islam 
informasi mengenai fakultas ekonomi mudah di 
dapatkan 

75 Nurul Herdiyanti Dg Bau 105740005315 Ekonomi Islam 
Prosedur penerimaan mahasiswanya tidak 
menyulitkan dan sangat mudah 

76 Saina Nirwana 105740005415 Ekonomi Islam 
Akreditasi dan lokasinya yang dekat dari rumah 
keluarga 

77 Tuti Mulianti 105740005515 Ekonomi Islam ajakan dari keluarga yang juga kuliah  

78 Ahmad Syahril 105740005815 Ekonomi Islam adanya pelayanan one day service  

79 ST Sadaria 105740006115 Ekonomi Islam 
Banyak lowongan kerja yang membutuhkan 
lulusan dari fakultas ekonomi 

80 Masriani 105740006515 Ekonomi Islam brand image 

81 Eka Muftatiah 105740006615 Ekonomi Islam Akreditasinya yang unggul 

82 Fitriani 105740007115 Ekonomi Islam Informasi dari teman 

83 Nur Halimah 105740007215 Ekonomi Islam fasilitas dan biaya SPP yang murah 

84 Nunung Ayu 105740007415 Ekonomi Islam karena lokasinya dekat dari rumah keluarga 

85 Selvi 105751100118 D III Perpajakan 
Biaya kuliah relative terjangkau karena sesuai 
dengan sarana dan prasarana yang ada 

86 Misra Nurlaela 105751100218 D III Perpajakan Saran dari orang tua 

87 Try Ayu 105751100318 D III Perpajakan Akreditasi dan SPPnya murah 

88 Dwi Hartono 105751100418 D III Perpajakan Lokasi dari rumah dekat 
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89 Ilham Akbar Wafir 105751100618 D III Perpajakan fasilitas yang memadai 

90 Darma Widi Astuti 105751100718 D III Perpajakan Ajakan keluarga yang kuliah di fakultas tersebut 

91 Rika Solihatun 105751100818 D III Perpajakan Akreditasi yang unggul 

92 Nur Atiqah Amiruddin 105751100918 D III Perpajakan Informasi dari teman 

93 Ismayanti 105751102718 D III Perpajakan banyak teman yang memilih fakultas ekonomi 

94 Nasria 105751100119 D III Perpajakan adanya pelayanan one day service  

95 Fadillah Damayanti 105751100219 D III Perpajakan inisiatif saya sendiri 

96 Muh. Ismail Maulana 105751100419 D III Perpajakan biaya pendaftaran dan SPPnya terjangkau 

97 Andi Priya Arovah 105751100619 D III Perpajakan sarana dan  prasarananya memadai 

98 Yulianti Tasri 105751101119 D III Perpajakan brand image dan akreditasi 

99 Nurul Azizah 105751100719 D III Perpajakan 
fakultas yang saya pilih sesuai dengan cita-cita 
yang ingin saya raih 

100 Ardiansyah 105751101919 D III Perpajakan SPPnya yang terjangkau 

101 Gustina 105751102219 D III Perpajakan informasi dari iklan dan spanduk 

102 Ismail 105751102519 D III Perpajakan 
fasilitasnya yang ada di fakultas menunjang 
perkuliahan 

103 Ainun Mardiyah 105751102419 D III Perpajakan Biaya SPPnya dapat dicicil 

104 Salsabila 105751102919 D III Perpajakan 
Info mengenai kampus dan fakultas yang 
ditawarkan lengkap dan mudah di temui 
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