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BAB I 

MENGENAL PERGURUAN TINGGI 

 

Deskripsi Umum  

Pada saat ini dunia menghadapi tantangan globalisasi 

yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai bida-

ng. Perubahan ini menuntut banyak negara melakukan refor-

masi khususnya di bidang ekonomi. Globalisasi ini sendiri te-

lah mendorong perusahaan agar siap menghadapi persaingan 

global dan secara drastis mengubah pola strategi perusahaan 

khususnya strategi pemasaran dan produknya. Setiap perusa-

haan bersaing melakukan strategi pemasaran agar tetap  berta-

han  dalam  dunia  usaha.  Persaingan  ini  menuntut kreativitas 

setiap perusahaan agar dapat menyempurnakan dan mengem-

bangkan produk yang baru. 

Dampak  globalisasi  juga  terjadi  pada  dunia  pendidi-

kan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Lembaga pen-

didikan tidak lepas dar iunsur persaingan dengan lembaga pen-

didikan lainnya, oleh karena itu setiap lembaga pendidikan ha-

rus berbenah dalam rangka menghadapi persaingan. Lembaga  

pendidikan tidak lagi bisa berprinsip hanya menerima maha-

siswa baru, tapi juga harus menciptakan strategi-strategi baru 

agar calon mahasiswa baru berminat untuk masuk kuliah 

dilembaga pendidikan tersebut. 

Dunia pendidikan juga mengalami perubahan  panorama. 

Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan paradigma, per-
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ubahan cara pengelolaan, perubahan persaingan, dan sebagai-

nya. Perubahan paradigma terutama dipicu oleh perkemba-

ngan teknologi informasi sehingga e-learning, e-university dan 

sejenisnya mulai banyak dibicarakan dan diusahakan. Peruba-

han pengelolaan menyangkut badan penyelenggara pendidikan 

tinggi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. 

Perdebatan mengenai Badan Hukum Milik Negara dan Badan 

Hukum Pendidikan sering mewacana. Mulai masuk-nya per-

guruan tinggi luar negeri juga turut menambah ramai persai-

ngan yang sudah ada di dalam negeri. Persaingan, sebagaima-

na dialami oleh perusahaan forprofit, meliputi persaingan di 

bidang mutu, harga, dan layanan. Perguruan tinggi sebagai su-

atu entitas non profit, juga menghadapi hal yang sama.Untuk 

pengelolaan semua itu, diperlukan pengetahuan dan keteram-

pilan manajemen, yaitu manajemen perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi tidak hanya sebagai pusat ilmu penge-

tahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian masyarakat, te-

tapi juga sebagai suatu entitas korporat penghasil ilmu penge-

tahuan yang perlu bersaing untuk menjamin kelangsungan hi-

dup. Indrajit menjelaskan ada5 dimensi makna pada perguruan 

tinggi atau institusi dibidang pendidikan yaitu: (1) dimensi ke-

ilmuan (ilmu dan teknologi), (2) dimensi pendidikan (pendidi-

kan tinggi), (3) dimensi sosial (kehidupan masyarakat), (4) di-

mensik orporasi (satuan pendidikan dan penyelenggaraan) dan 

(5) dimensi etis. 
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Demikian juga halnya dengan Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Is-

lam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

Berangkat dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan de-

ngan judul “MENGAPA HARUS KULIAH DI PRODI HU-

KUM EKONOMI SYARIAH?”. 

Batasan Penulisan 

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa da-

lam menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Eko-

nomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Berdasarkan latar bela-

kang dan identifikasi masalah maka cakupan pembahasan akan 

dibatasi dengan memfokuskan pada variabel citra prodi, minat,  

keputusan bersama, dan prospek lulusan prodi. 

Tujuan Penulisan 

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui pengaruh citra Program Studi terha-

dap pengambilan keputusan mahasiswa dalam menem-

puh pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum di STAIN Sul-

tan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

2. Untuk Mengetahui pengaruh minat Program Studi terha-

dap pengambilan keputusan mahasiswa dalam menem-

puh pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi 
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Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum di STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

3. Untuk Mengetahui pengaruh keputusan bersama Prog-

ram Studi terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Hu-

kum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum 

di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

4. Untuk Mengetahui pengaruh prospek lulusan Program 

Studi terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam 

menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Eko-

nomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum di STA-

IN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

5. Untuk Mengetahui pengaruh citra, minat, keputusan ber-

sama, dan prospek lulusan prodi secara simultan terha-

dap pengambilan keputusan mahasiswa dalam menem-

puh pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum di STAIN Sul-

tan Abdurrahman Kepulauan Riau. 

Waktu dan Tempat 

Penulisan ini dilaksanakan di STAIN Sultan Abdurrah-

man Kepulauan Riau. Objek dalam Penulisan ini yaitu ma-

hasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan 

dilakukan bertempat di Program Studi Hukum Ekonomi Sya-

riah guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepu-

tusan mahasiswa memilih Program Studi Hukum Ekonomi 
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Syariah. Sedangkan waktu Penulisan yakni pada bulan Juli - 

Agustus 2019. 

Metode Penulisan 

Metode Kuantitatif dinamakan metode tradisional, kare-

na metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 

mentradisi sebagai metode untuk Penulisan. Metode ini dise-

but sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada fil-

safat postivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau scien-

tific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kon-

krit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. 

Metode ini juga disebut metode kuantitatif karena data Penu-

lisan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik
1
. 

Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. 

Istilah “deskriptif” sendiri berasal dari bahasa Inggris to des-

cribe yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu 

hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, 

dan lain-lain.
2
 Dari beberapa jenis Penulisan deskriptif Penu-

lisan ini mengarah pada jenis pembahasan korelasi. Penelitian 

korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui tingkat hubungan atau pengaruh antara dua varibel 

atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau mani-

pulasi terhadap data yang memang sudah ada.
3
 Teknik analisis 

                                                 
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualtiatif dan 
R&D.(Bandung : Alfabeta, 2012). h 13 
2Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, cet 14. 2010) h. 3 
3Ibid.,h.4 
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data menggunakan regresi linear berganda. Regresi berganda 

merupakan alat yang digunakan untuk melakuan prediksi per-

mintaan dimasa yang akan datang, berdasarkan masa lalu atau 

untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). 

Desain Penulisan 

Guna mengetahui hasil pembahasan regresi berganda 

maka dilakukan penyebaran instrumen angket kepada maha-

siswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang masih 

dalam status mahasiswa aktif. Berikut adalah gambaran disain 

Penulisan ini. 

 

 

 

Keterangan: 

X1 = Citra Prodi 

X2 = Biaya 

X3 = Prospek Lapangan Kerja 

Y = Keputusan mahasiswa Memilih Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah 

Populasi dan Sample 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, 

objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan 

X

1 X

2 X

3 

Y 
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hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain.
4
 Dalam Penulisan ini maka populasi yang 

akan diambil beradasrkan judul Penulisan yaitu ma-

hasiswa aktif Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan 

Syariah dan ilmu Hukum di STAIN Sultan Abdurrahman 

Kepulauan Riau dari angkatan 2016 sampai 2018. Ber-

dasarkan data informasi akademik mahasiswa STAIN 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Program studi 

Hukum Ekonomi Syariah dari angkatan 2016 hingga 

2018 tercatat memiliki sebanyak 103 mahasiswa dengan 

rincian angkatan 2016 sebanyak 32 mahasiswa, angkatan 

2017 sebanyak 34 mahasiswa dan angkatan 2018 seb-

anyak 37 mahasiswa. 

2. Sample 

Sempel dalam bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
5
Dalam Penulisan ini sampel yang digunakan 

yaitu mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah ang-

katan 2016-2018.  

Teknik pengambilan sampel pada Penulisan ini dilaku-

kan dengan proportionate random sampling. Pada Penu-

lisan ini untuk menentukan besarnya sampel, peneliti 

menggunakan Nomogram Herry King dalam, dengan 

taraf kesalahan 5% atau dengan kepercayaan terhadap 

                                                 
4Sugiyono,op.cit. h.117 
5Ibid., h. 118 
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sampel populasi 95% maka jumlah sampel yang diambil 

(0,57 x 103 x 1,195) = 70,15845 dibulatkan menjadi 70 

mahasiswa. Perhitungan jumlah sampel untuk tiap ang-

katan mengacu pada buku Sugiyono, dengan rumus se-

bagai berikut
6
: 

 

Keterangan: 

P  = proporsi sampel tiap anngkatan 

nD  = jumlah mahasiswa tiap angkatan 

nS  = total populasi 

S  = jumlah sampel yang diambil 

Tabel 3.1. Sebaran Sampel Penulisan Mahasiswa Hukum 

Ekonomi Syariah 

Angkatan Jumlah 

Populasi 

Proporsi 

Sample 

Jumlah 

Sample 

2016 32 32/103 x 70 22 

2017 34 34/103 x 70 23 

2018 37 37/103 x 70 25 

Jumlah 70 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal atau va-

riabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya
7
. 

                                                 
6Ibid., h. 103-104 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013), h.274) 
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Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya. 

Dokumentasi dalam Penulisan ini adalah daftar nama 

dan jumlah mahasiswa Mahasiswa Hukum Ekonomi Sy-

ariah angkatan 2016-2018. 

2. Angket (Kuesioner) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di 

lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dija-

wabnya
8
. Dalam Penulisan ini kuesioner digunakan un-

tuk mengukur variabel citra prodi, Biaya, prospek prodi. 

Teknik Pengelolaan Data 

Dalam Penulisan ini teknik pengolahan data yang dilaku-

kan yaitu, editing, codeting, tabulasi.
9
 berikut masing-masing 

penjelasannya: 

1. Editing adalah kegiatan pengecekan atau pemeriksaan 

data yang telah telah dikumpulkan dari lapangan, memi-

lah dan memeriksa data yang memenuhi sayarat serta 

mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data 

yang terdapat pada catatan lapangan. 

2. Codeting/skoring adalah kegiatan pemberian kode atau 

skor tertentu dalam suatu Penulisan. 

Seperti yang di jelaskan oleh Sugiyono, bahwa: “Dengan 

skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut 

                                                 
8Sugiyono,op.cit. h.117 
9Ibid., h. 199 
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dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanya-

an”
10

. Pada skala Likert, responden memilih alternatif 

jawaban pernyataan sesuai dengan kondisi yang dialami. 

Terdapat lima alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh 

respon-den, diantaranya yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Ti-

dak Setuju (STS). Skor alternatif jawaban untuk setiap 

butir peryataan positif dan negative, yakni: 

Tabel 3.2. Alternatif Jawaban Instrumen 

Jawaban 
Skor 

Pernyataan Positif Pernyataan negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

3. Tabulasi adalah proses penempatan data ke dalam ben-

tuk tabel yang telah di beri kode atau skor sesuai kebu-

tuhan analisa data. 

Variable Penulisan 

Variabel sendiri dapat diartikan sebagai suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
11

Se-

lain itu variabel juga diartikan sebagai suatu karakteristi ya-

                                                 
10Ibid., h. 93 
11Ibid., h. 60 
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ng akan diobservasi dari satuan pengamatan.
12

Variabel ter-

diri dari independent variabel (variabel bebas) dan depe-

ndent (variabel terikat). 

Variabel Independen variabel ini sering disebut sti-

mulus, prediktor, antecedent. Sedangkan dalam bahasa In-

donesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel be-

bas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang me-

njadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel depen-

den (terikat). Variabel dependen sering disebut sebagai va-

riabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat me-

ruapakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi aki-

bat, karena adanya variabel bebas. 

Instrumen pembahasan 

Instrument Pembahasan merupakan alat yang digunakan 

untuk menukur fenomena alam maupun sosial yang diamati
13

. 

Dalam Penulisan ini instrument yang digunakan berupa angket 

(kuesioner) yang berisi butir-butir pertanyaan maupun pernya-

taan. 

1. Kisi-kisi instrumen 

Kisi-kisi instrumen diperoleh dari definisi operasional 

pada masing-masing variabel yang didasari pada kajian 

teori kemudian dikembangkan dalam indikatorindikator 

yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan. 

                                                 
12Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman. Analisis Korelasi, Regresi, dan 
Jalur dalam Penelitian (Bandung:Pustaa Setia, 2007), h. 13 
13Ibid., h. 102 
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Adapun kisi-kisi instrumen dalam Penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen  
No Variabel Indikator Nomor Item 

1 Citra Prodi Kualitas Dosen 1,2,3,4 

  Pelayanan Prodi 5,6 

  Popularitas Prodi 7,8,9,10 

2 Biaya Pendidikan Biaya SPP/UKT 1,2 

  Biaya Buku 3 

  Beasiswa 4 

  Biaya Praktik 5 

3 Prospek Lap. Kerja Cita-cita 1,3,5 

  Prospek Kerja Lulusan 2,8,9 

  Masa Studi 4,10 

  Keberhasilan Alumni 6,7 

4 Keputusan Mahasiswa Identifikasi Masalah 1 

  Pengumpulan informasi 

yang relevan 

2 

  Alternatif tindakan 3 

  Analisis alternatif 4 

  Alternatif terbaik 5 

  Melaksanakan 

keputusan dan alter 

natif evaluasi 

6 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Sebuah instrumen pembahasan akan dapat dipercaya 

bila telah divaliditas sebelumnya. Dengan kata lain instru-

ment yang dibuat telah sesuai atau valid yang dapat diguna-

kan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur
14

. Tidak 

hanya itu instrumen pula harus reliabel yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan me-

                                                 
14 Sugiyono.,op.cit h.133 
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nghasilkan data yang sama.
15

Dalam menguji validitas ins-

trumen dapat dilakukan dengan cara menganalisis faktor 

untuk menguji construct validity, analsis ini dilakukan de-

ngan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan fak-

tor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan be-

sarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan con-

struct yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen 

memiliki validitas konstruksi yang baik.
16

Berikut rumus 

validitas: 

 

 

 

 

 

Dalam Penulisan ini uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan software program Statistical Program For 

Sosial Sains (SPSS) 26 for windows yang dapat meng-

ahasilkan ukuran valid tidaknya suatu instrumen Penulisan. 

Kriteria sebuah instrumen dapat dinyatakan valid apabila rxy 

lebih besar dari pada rtable, dan sebaliknya apabila rxy lebih 

kecil dari pada rtable maka instrumen dikatakan tidak valid. 

Suatu instrument yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

                                                 
15Ibid 
16Ibid.,h. 178 
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sama, menghasilkan data yang sama
17

. Uji reliablitias me-

nunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk di 

gunakan sebagai pengumpul data. Menurut Suharsimi Ari-

kunto untuk menguji realibilitas instrumen dengan dapat 

digunakan teknik Cronbach Alpha
18

, dengan rumus: 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menginterpretasikan hasil uji coba instrumen 

menggunakan pedoman berikut: 

1) Antara 0,800 sampai 1,000 = Sangat Tinggi 

2) Antara 0,600 sampai 0,800 = Tinggi 

3) Antara 0,400 sampai 0,600 = Cukup 

4) Antara 0,200 sampai 0,400 = Rendah 

5) Antara 0,000 sampai 0,200 = Sangat Rendah 

Uji coba reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

koefisien Alpha, dengan bantuan Analyze Scale Reliability. 

Instrumen dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika koe-

fisien Cronbach’s Alpha > 0,600 sedangkan jika koefisien 

Cronbach’s Alpha < 0,600 instrumen tersebut tidak reliabel.  

                                                 
17Ibid.,h. 121 
18Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h.239 
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Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam upaya me-

ngolah data menjadi informasi yang merupakan jawaban dari 

masalah pembahasan. Kegiatan analisis data sendiri di mulai 

setelah memperoleh data dari responden dan setelahnya Diana-

lisis berdasarkan data tersebut. Dalam penelitian kuantitatif 

teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masa-

lah atau menguji hipotesis yang telah di rumuskan dalam 

Penulisan.
19

 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Dalam analisis regresi berganda terdapat sejumlah uji 

asumsi yang tidak terdapat di dalam analisis regresi se-

derhana. Uji asumsi tersebut diantaranya yaitu: 

a. Uji Multikolonieritas 

 Yaitu uji yang biasa digunakan untuk penelitian ana-

lisis berganda yakni penelitian yang teridiri dari atas 

dua atau lebih variabel bebas/indepent variable (X1, 

X2, X3, X4, ....Xn), dimana akan di ukur tingkat 

asosiasi (keertan) hubungan / pengaruh antar variabel 

bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). 

Ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan 

dengan cara :
20

 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan 

yang dibenarkan secara statistik (α). 

                                                 
19Sugiyono.op.cit h. 333 
20Danang Suntoto Uji KhiKuadrat Regresi & untuk Penelitian (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010)cet 1 h. 97 
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2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor 

inflasi penyimpangan baku kuadrat. 

Nilai tolerance (α) dan nilai variance inflation factor 

(VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua ni-

lai tersebut sebagai berikut: 

1) Besar nilai torance (α) : 

 (α) = 1/VIF 

2) Besar nilai variance inflation factor (VIF) : 

 VIF = 1/ α 

Variabel bebas mengalami multikolinearitas jika : α 

hitung < a dan 

 VIF hitung > VIF 

b. Uji Linieritas 

 Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel teri-

kat. Rumus yang digunakan yaitu: 

 

 

 

 

 

 Variabel bebas dikatakan linear dengan variabel teri-

kat apabila Fhitung > Ftabel pada taraf signifikansi 5%. 

Sebaliknya variabel bebas dikatakan tidak linear de-

ngan variabel terikat apabila Fhitung < Ftabel pada taraf 

signifikansi 5%. 
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c.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian statistik yaitu bertuju-

an untuk mengetahui apakah populasi data berdistri-

busi normal atau tidak.
21

ada beberapa metode untuk 

menguji normalitas data, dalam pembahasan ini meto-

de yang digunakan yaitu Kolmogorov Sminov, uji ini 

digunakan untuk menguji „goodness of fit‟ antar dis-

tribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini memban-

dingan serangkaian data pada sampel terhadap distri-

busi normal serangkaian nilai dengan mean dn stan-

dar deviasai yang sama. Singkatnya uji ini dilakuan 

untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa 

data.
22

Dalam Penulisan ini, pengujian normalitas me-

nggunakan software program Statistical Program For 

So-sial Sains (SPSS) 25 for windows 

d. Uji Homosedastisitas 

 Uji homosedastisitas digunakan untuk mengetahui ke-

samaan varians error untuk setiap nilai X. Model reg-

resi yang baik harus memiliki homosedastisitas dan 

tidak memiliki heterosedastisitas. Pengujian homose-

dastisitas akan dilakukan dengan uji park, apabila ni-

lai sig lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

tidak terjadi heterosedastisitas. 

 

                                                 
21Sofyan Siregar.,op.cit.h153 
22Sofyan Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2010) h. 175 



   

18  
 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi (R2) yaitu uji yang bertu-

juan untuk mengetahui besarnya presentase variabel 

tergantung yang dapat diprediksikan dengan menggu-

nakan variabel bebas. Koefisien determinasi juga di-

gunakan untuk menghitung besarnya pengaruh kedua 

variabel bebas terhadap variabel tergantung.
23

Besar-

nya R Square berkisar antara 0 hingga 1 yang berarti 

semakin kecil nilai R Square maka hubungan keuda 

variabel semakin lemah. Sebaliknya, jika R Square 

semakin mendekati 1 maka hubungan kedua variabel 

semakin dekat. 

b. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial  

 Regresi berganda merupakan alat yang digunakan un-

tuk melakuan prediksi permintaan dimasa yang akan 

datang, berdasarkan masa lalu atau untuk mengetahui 

pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) 

terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Perbe-

daan
24

penerapan metode ini hanya terletak pada jum-

lah variabel bebas (independent) yang digunakan 

lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak 

bebas (dependent). 

                                                 
23Jonathan Sarwono. Belajar Statistik Lebih Mudah dan Cepat PASW Statistics 18 
(Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2010)h. 204 
24

Sofyan Siregar op.cit h. 405 
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 Rumus regresi liner berganda 

 

Keterangan : 

Y  = Variabel terikat 

X1  = Variabel bebas pertama 

X2  = Variabel bebas kedua 

X3  = Variabel bebas ketiga 

Xn  = Variabel bebas ke-n 

a dan b1 serta b2 = konstanta 

c. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Menyelu-

ruh (Uji F) 

 

 Bagian ini menunujukan besarnya angka proba-bilitas 

atau signifikansi (sig) pada perhitungan Anova yang 

akan digunakan uji kelayakan model regresi dengan 

ketentuan angka probabilitas yang baik untuk diguna-

kan sebagai modal regresi harus lebih kecil dari 

0,05.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Ibid.,h.205 
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BAB II 

LANDASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengambilan Keputusan 

a. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Istilah Pengambilan keputusan adalah hal penting ya-

ng mendasar dalam kehidupan seseorang. Decision making 

atau Pengambilan keputusan adalah cara yang berlangsung 

dalam suatu sistem tersebut, walaupun itu suatu keputusan 

ataupun sebagai bentuk desisi pribadi, sekalipun yang me-

nyangkut suatu masalah pribadi
26

. Menurut Stoner dikata-

kan bahwa pengambilan suatu keputusan merupakan suatu 

proses untuk memilih tindakan sebagai suatu cara untuk 

memecahkan suatu masalah yang dihadapi
27

. Sementara itu, 

pendapat lain, Siagian pengambilan keputusan adalah meto-

de pendekatan sistematis terhadap sifat sebenarnya dari su-

atu masalah, mengumpulkan data dan fakta, menentukan 

matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tinda-

kan sesuai dengan perhitungan yang paling banyak. Tinda-

kan yang tepat
28

. Definisi yang dinyatakan oleh Siagian di 

atas menunjukkan lima hal yang terkait dengan pengambi-

                                                 
26S Pramudji Atmosudirdjo, Beberapa pandangan umum tentang pengambilan 
keputusan (decision making). (Jakarta: Ghalia Indonesia, 19820 hlm. 14 
27Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi teori pengambilan  keputusan. 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10. 
28Sondang P. Siagian, Sistem informasi untuk pengambilan keputusan.  (Jakarta: PT 
Gunung Agung, 1985), hlm. 83 
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lan keputusan, yaitu (1) dalam proses pengambilan keputu-

san tidak ada yang dianggap kebetulan, (2) pengambilan ke-

putusan tidak dilakukan secara sewenang-wenang karena 

pendekatan pengambilan keputusan harus didasarkan pada 

sistematis tertentu, (3) sebelum masalah dapat diselesaikan, 

sifat masalah harus diketahui dengan jelas dan baik. (4) pe-

mecahan masalah tidak dilakukan dengan "bimbingan" atau 

dengan merekayasa embed, tetapi harus didasarkan pada 

fakta dan data yang dikumpulkan secara sistematis, dipro-

ses dengan baik dan disimpan secara teratur sehingga fakta 

dan data dapat dipercaya dan up to date.  

Berdasarkan uraian pendapat yang telah dikemukakan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan kepu-

tusan adalah proses seleksi terbaik dari beberapa alternatif 

untuk digunakan sebagai cara menyelesaikan masalah de-

ngan mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Dasar-dasar Pengambilan Keputusan 

Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan ke-

putusan bervariasi, tergantung pada masalah yang dihadapi. 

George R. Teryy menyebutkan dasar-dasar pengambilan 

keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut
29

: 

1) Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan sebu-

ah perasaan atau diistilahkan memiliki sifat yang 

subyektif, sehingga mudah terpengaruh. 

                                                 
29Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi teori pengambilan  keputusan. 
Hlm.12 
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2) Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan 

pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan 

praktis, karena pengalaman seseorang dapat mem-

prediksi keadaan sesuatu, dapat menghitung untu-

ng dan rugi dari keputusan yang akan dihasilkan. 

3) Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta 

dapat memberikan keputusan yang matang, solid 

dan baik. Melalui fakta, tingkat kepercayaan da-

lam pengambilan keputusan dapat diterima lebih 

ting-gi, sehingga orang dapat menerima keputusan 

yang dibuat dengan sukarela. 

4) Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan 

wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan ba-

wahan atau orang-orang yang jabatannya lebih 

tinggi kepada orang-orang yang berpangkat lebih 

rendah. 

5) Rasional. Dalam pengambilan keputusan berbasis 

rasional, keputusan yang dihasilkan adalah obyek-

tif, logis, lebih transparan, untuk memaksimalkan 

hasil atau nilai-nilai dalam batas-batas tertentu se-

hingga mereka dapat dikatakan dekat dengan ke-

benaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. 

c. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada pengambilan keputusan. Menurut Hasan faktor-faktor 

tersebut diantaranya: 
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1) Posisi. Dalam kerangka pengambilan keputusan 

seseorang dapat dilihat pada posisi posisi dan level 

posisi. 

2) Masalah. Masalah atau masalah itulah yang men-

jadi penghambat pencapaian tujuan, yang merupa-

kan penyimpangan dari apa yang diharapkan, di 

rencanakan, atau diinginkan dan harus di-selesai-

kan. Masalah tidak selalu dapat langsung dikenali, 

beberapa memerlukan analisis dan bahkan pene-

litian terpisah. 

3) Situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam si-

tuasi, yang terkait satu sama lain, dan yang bersa-

ma-sama memberikan pengaruh pada kita dan apa 

yang ingin kita lakukan. 

4) Ketentuan. Kondisi adalah semua faktor yang ber-

sama-sama menentukan motilitas, kekuatan akting, 

atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor ini 

adalah sumber daya. 

5) Tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai, baik 

tujuan individu, unit tujuan (kesatuan), tujuan or-

ganisasi, dan tujuan bisnis yang umumnya telah di-

tentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengam-

bilan keputusan adalah tujuan menengah atau ob-

jektif. 
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d. Langkah-langkah (Proses) Pengambilan Keputusan 

Menurut Sir Francis Bacon proses pengambilan ke-

putusan terdiri dari enam tahap yaitu
30

: 

1) Merumuskan/Menentukan Masalah. Ini adalah up-

aya untuk menemukan masalah sebenarnya. 

2) Pengumpulan Informasi yang Relevan. Merupakan 

pencarian faktor-faktor yang mungkin terjadi sehi-

ngga bisa mengetahui penyebab masalah. 

3) Menemukan Tindakan Alternatif. Adalah pencari-

an kemungkinan yang dapat diambil berdasarkan 

data dan masalah yang ada. 

4) Analisis Alternatif. Merupakan analisis dari setiap 

alternatif sesuai dengan kriteria tertentu yang ber-

sifat kualitatif atau kuantitatif. 

5) Memilih Alternatif Terbaik. Seleksi alternatif ter-

baik dibuat berdasarkan kriteria dan skala prioritas 

tertentu. 

6) Melaksanakan keputusan dan mengevaluasi ha-

silnya. Merupakan tahap implementasi/ pengambi-

lan tindakan. Umumnya tindakan ini dituangkan ke 

dalam rencana aksi. Hasil evaluasi memberikan 

input/umpan balik yang berguna untuk mening-

katkan keputusan atau mengubah tujuan awal ka-

rena telah ada perubahan. 

                                                 
30Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-pokok materi teori pengambilan  keputusan. Hlm. 
25 



   

26  
 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator yang digu-

nakan untuk mengukur keputusan mahasiswa pada Penuli-

san ini adalah mengidentifikasi masalah, pengumpulan in-

formasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, analisis 

alternatif, memilih alternatif terbaik, melaksanakan kepu-

tusan dan evaluasi hasil. 

2. Biaya Pendidikan 

Menurut Supriadi biaya pendidikan adalah salah satu 

komponen terpenting dari input instrumental dalam admi-

nistrasi pendidikan
31

. Biaya dalam pengertian ini memiliki 

ruang lingkup yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran ya-

ng berkaitan dengan penyampaian pendidikan, baik dalam 

bentuk uang maupun barang dan tenaga kerja (yang dapat 

dihargai dalam uang). Selain itu, menurut Wijaya biaya di 

definisikan sebagai semua jenis pengeluaran yang dikeluar-

kan untuk melaksanakan pendidikan
32

. Sedangkan menurut 

Buchari Alma yang dimaksud dengan biaya adalah semua 

biaya yang dikeluarkan oleh siswa untuk memperoleh laya-

nan pendidikan yang ditawarkan oleh sebuah perguruan 

tinggi
33

. Biaya pendidikan termasuk Sumbangan Pengem-

bangan Pendidikan (SPP), Dana dan Fasilitas Kesejahteraan 

                                                 
31Dede Supriadi, Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah: rujukan bagi 
penetapan kebijakan pembiayaan pendidikan pada era otonomi dan  manajemen berbasis 
sekolah.(Bandung: Reamaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3 
32Bondan Kresna Wijaya, Cara Cerdas Pilih Jurusan Demi Profesi Impian. 
(Yogyakarta: Jogja Great Publisher,2010), hlm. 84 
33Buchari Alma & Ratih Hurriyati, Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran 
Jasa Pendidikan Fokus pada Mutu dan Layanan Prima, (Bandung:  Alfabeta, 2008), 
hlm. 306 
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Siswa (DKM) per semester, dana untuk asrama (khusus un-

tuk yang tinggal di asrama) perbulan termasuk biaya maka-

nan dan transportasi, dll seperti keanggotaan perpustakaan, 

laboratorium komputer, kesehatan dll. Ada perbedaan dal-

am biaya pendidikan di setiap institusi tersier. Menurut  

Lupiyoadi dkk, institusi tersier menggunakan biaya kuliah 

berbeda untuk setiap siswa dan program, termasuk
34

: 

a. Berdasarkan program studi; contoh: ekonomi, te-

knik, bahasa, hukum. 

b. Berdasarkan tingkat mahasiswa; contoh: mahasis-

wa S1 berbeda dengan pascasarjana, dimana biaya 

untuk pascasarjana lebih mahal. 

c. Berdasarkan beban kredit mahasiswa 

d. Berdasarkan jenis program mahasiswa; contoh: 

program dengan gelar S1 atau non gelar/sarjana 

muda/diploma. 

Dalam Penulisan ini, biaya pendidikan adalah keselu-

ruhan pengorbanan keuangan yang ditimbulkan oleh konsu-

men (orang tua siswa atau siswa) untuk keperluan mengam-

bil pendidikan dari awal hingga akhir pendidikan. Biaya-

biaya ini termasuk biaya pendaftaran, biaya hidup dan biaya 

kuliah yang dikeluarkan untuk tujuan pemulihan. Indikator 

biaya pendidikan dalam pembahasan ini adalah biaya SPP/ 

UKT, biaya buku, beasiswa, dan biaya praktik. 

                                                 
34Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa. (Jakarta: Salem-
ba Empat, 2008), hlm. 132-133 
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3. Citra Prodi 

a. Pengertian Citra Prodi 

Menurut Soemirat & Ardianto Citra adalah kesan ya-

ng diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pe-

ngertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan
35

. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian citra 

adalah: 

(1) gambar, penampilan, gambar; (2) gambar yang 

dimiliki banyak orang tentang seseorang, perusahaan, orga-

nisasi, atau produk; (3) kesan mental atau gambar visual 

yang dihasilkan oleh kata, frasa atau kalimat, dan me-

rupakan elemen dasar yang khas dalam prosa dan puisi; (4) 

data atau informasi dari potret udara untuk bahan evaluasi. 

Sedangkan menurut Kasali citra adalah kesan yang 

muncul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pema-

haman itu sendiri muncul karena informasi
36

. Nova meng-

ungkapkan bahwa gambar adalah persepsi total dari suatu 

objek yang dibentuk dengan mengolah informasi terbaru 

dari beberapa sumber setiap kali
37

. Berdasarkan pemaha-

man yang disampaikan oleh para ahli di atas, dapat disim-

pulkan bahwa gambar adalah gambar atau kesan yang di 

                                                 
35S. Soemirat & E. Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations. (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya Offset, 2008), hlm. 114 
36Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations: konsep dan aplikasinya di Indonesia. 
(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2003), hlm. 30 
37Firsan Nova, Crisis Public Relations: Strategi PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, 
Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2011), hlm 298 
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peroleh dari lingkungan sekitar atau pihak lain sebagai hasil 

dari pengalaman dan pengetahuannya tentang suatu objek. 

Citra yang baik dimaksudkan agar organisasi dapat tetap 

hidup dan orang-orang di dalamnya dapat terus mengem-

bangkan kreativitas mereka dan dapat memberi manfaat le-

bih berarti bagi orang lain. 

Citra dalam pembahasan ini adalah citra lembaga 

pendidikan atau citra program studi. Jika sebuah program 

studi memiliki citra baik/positif di mata masyarakat, maka 

akan membentuk pemikiran dibenak masyarakat bahwa 

program studi tersebut memiliki kualitas yang baik. Yang 

kemudian akan berdampak pada keputusan siswa dalam 

mengejar pendidikan di program studi. 

b. Proses Pembentukan Citra 

Citra dibentuk berdasarkan pengetahuan dan infor-

masi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara 

langsung menyebabkan perilaku tertentu, tetapi cenderung 

mempengaruhi cara kita mengatur citra kita tentang lingku-

ngan. Berikut adalah model untuk membentuk gambar 

pengalaman tentang stimulus: 
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Model pembentukan Citra ini menunjukkan bagai-

mana rangsangan eksternal/dari luar diatur dan memenga-

ruhi respons. Stimulus (stimulasi) yang diberikan kepada 

individu dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus tertolak 

maka untuk proses selanjutnya tidak akan berhasil, ini me-

nunjukkan stimulus tidak efektif dalam mempengaruhi in-

dividu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut. 

Sebaliknya, jika stimulus diterima oleh individu, itu berarti 

ada komunikasi dan perhatian dari organisme, sehingga 

proses selanjutnya dapat dilanjutkan. 

Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap di 

tafsirkan sebagai gambar stimulan individu. Jika stimulus 

mendapat perhatian, individu akan mencoba memahami sti-

mulasi. Persepsi diartikan sebagai hasil mengamati unsur-

unsur lingkungan yang berkaitan dengan proses pemak-

naan, dengan kata lain individu akan memberi makna pada 

stimulus berdasarkan pengalamannya terhadap stimulus. 

Kemampuan memahami inilah yang dapat melanjutkan pro-



 

31 

 

ses pembentukan gambar. Persepsi atau pandangan individu 

akan positif jika informasi yang diberikan oleh stimulus 

memenuhi kognisi individu. 

Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu ter-

hadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila individu 

telah mengerti ransang tersebut, sehingga individu harus 

diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat me-

mpengaruhi perkembangan kognisinya. Motivasi dan sikap 

yang ada akan menggerakkan respons seperti yang diingin-

kan oleh pemberi ransang. Motif adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Sikap adalah kecenderungan bertindak, ber-

persepsi, berpikir, dan merasa dalam objek, ide, situasi atau 

nilai. Sikap bukan perilaku tetapi kecenderungan untuk 

berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. 

Sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra ter-

hadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, 

dan diinginkan. Sikap mengan-dung aspek evaluatif, artinya 

mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenang-

kan. Sikap ini juga dapat diperteguh atau diubah. Proses 

pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Berdasarkan 

urai-an di atas maka indikator yang digunakan untuk me-
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ngukur variabel citra prodi adalah kualitas dosen (SDM), 

pelayanan prodi, popularitas prodi. 

4. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudah-

kan dan memperlancar suatu kegiatan. Fasilitas pendidikan 

di sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sarana 

pendidikan dan prasarana pendidikan. Menurut Bafadal sa-

rana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, 

dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses 

pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan 

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara ti-

dak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah.
38

 

Senada dengan pendapat Bafadal & Joko Susilo men-

jelaskan sarana pendidikan adalah peralatan dan perleng-

kapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 

proses pendidikan, khususnya belajar mengajar, seperti ge-

dung, ruang kelas, kursi meja serta alat-alat dan media pe-

ngajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendi-

dikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalan-

nya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, 

sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman se-

kolah untuk pengajaran bio-logi, halaman sekolah sebagai 

                                                 
38Ibrahim Bafadal, Manajemen perlengkapan sekolah: teori dan aplikasinya. (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2004), hlm. 2 
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lapangan sekaligus lapangan sekaligus tempat olah raga, 

komponen tersebut merupakan sarana pendidikan
39

. 

Oleh Mulyasa menjelaskan bahwa sarana pendidikan 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung di 

pergunakan dan untuk menunjang proses pendidikan, khu-

susnya dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, rua-

ng kelas,  meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. 

Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan atau penga-

jaran dalam proses pembelajaran, seperti halaman sekolah, 

kebun sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah
40

. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpul-

kan bahwa fasilitas pendidikan adalah segala sarana dan 

prasana yang tersedia guna memudahkan dan mendukung 

aktifitas pembelajaran. Fasilitas pendidikan yang memadai 

dan lengkap dibutuhkan oleh lembaga pendidikan guna 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar baik di ting-

kat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Mahasis-

wa akan merasa nyaman dalam menempuh pendidikan apa-

bila semua fasilitas yang diperlukan tersedia dan dapat di 

gunakan sebagaimana fungsinya. 

Bafadal mengklasifikasikan prasarana pendidikan me-

njadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang se-

cara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, se-

perti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik kete-

                                                 
39Ibid, hlm. 65 
40E. Mulyasa, Manajenem Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 49 
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rampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana seko-

lah yang keberadaanya tidak digunakan untuk proses be-

lajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang 

terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya ruang kan-

tor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar 

kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan
41

. 

Berdasarkan pengertian fasilitas pendidikan dan klasi-

fikasi prasana pendidikan di atas maka indikator yang digu-

nakan untuk mengukur fasilitas pendidikan pada penelitian 

ini adalah ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. 

5. Prospek Prodi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pe-

ngertian prospek adalah kemungkinan dan harapan. Secara 

sederhana definisi prospek dapat diartikan sebagai hal-hal 

yang mungkin terjadi dalam suatu hal yang berpotensi me-

nimbulkan dampak tertentu. Sedangkan kerja memiliki arti 

sebagai kegiatan melakukan sesuatu atau yang diperbuat, 

kerja merupakan aktivitas yang dilakukan sesorang untuk 

mengerjakan atau menghasilkan alat pemuas kebutuhan ba-

ik barang maupun jasa dengan mendapatkan imbalan atau 

upah. Jadi yang dimaksud prospek prodi adalah keterse-

diaan peluang kerja yang dapat dikerjakan bagi seorang 

lulusan guna menghasilkan barang maupun jasa serta men-

dapatkan imbalan berupa gaji atau upah. 

                                                 
41 Ibrahim Bafadal, Manajemen perlengkapan sekolah: teori dan aplikasinya. hlm.3 
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B. Kerangka Berpikir 

Pendidikan tinggi adalah tingkat pendidikan tertinggi da-

lam sistem pendidikan di Indonesia yang memiliki peran pen-

ting dalam pengembangan Sains dan Teknologi. Lulu-san lu-

lusan sekolah menengah (calon siswa) menerima dihadapkan 

dengan keraguan dalam menentukan di mana ia harus melan-

jutkan pendidikannya, tingkat apa, dan jurusan/kursus apa 

yang harus dilanjutkan. Dalam hal ini, membuat keputusan 

menjadi penting bagi mereka. 

C. Paradigma Penulisan 
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BAB III 

KONSUMEN DALAM ISLAM 

 

 

A. Pengertian Konsumen 

Pada kajian ekonomi islam konsumen didefinisikan se-

bagai setiap orang, kelompok, atau publik pemakai suatu harta 

benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik untuk pe-

makaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. 

Dengan demikian dalam hal ini tidak ada bedanya antara pe-

makai akhir dengan pemakai medium. Para pakar ekonomi 

Islam juga tidak membedakan antara barang konsumsi, barang 

produksi, dan barang perantara sebagaimana yang terdapat da-

lam ilmu ekonomi konvensional. Hal ini membawa pengaruh 

pada definisi konsumen (al-mustahlik) yang harus dilindungi 

dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua 

pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga 

habis, atau dijadikan sebagai alat perantara untuk produksi se-

lanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang baik ber-

kedudukan sebagai individu maupun kelompok.
42

  

Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda/Inggris), 

“consument” dan “consumer” yang arti harafiahnya adalah 

pembeli. Pengertian lain dari konsumen sangat luas, beragam 

dan sangat terkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu 

                                                 
42Muhammad dan Alimin, Etika dan Pelindungan Konsumen Dalam Ekonomi 
Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.131  
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produk misalnya sebagai pengguna, yang diterjemahkan dari 

kata user dari kata Bahasa Inggris. Pengertian lain dari konsu-

men adalah pemakai, penikmat, pemanfaat, pemakan, pemi-

num, penerima, pendengar, pemirsa dan masih banyak lagi.
43

 

Adapun beberapa peraturan undang-undang membe-

rikan pengerian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan.
44

 Sedangkan memurut Philip Kotler 

dalam bukunya Prinsiple Of Marketing adalah semua individu 

dan rumah tangga yang membeli dan memperoleh barang atau 

jasa untuk di konsumsi pribadi.
45

  

 

B. Dasar Hukum Konsumen  

Menurut  Asy-Syathibi,  rumusan  kebutuhan   manusia 

dalam  Islam terdiri dari 3 tingkatan yaitu: kebutuhan al-dha-

ruriyyah (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan al- ha-

jiyyah (yang bersifat kebutuhan); dan at-tahsiniyyah (ber-sifat 

penyempurna, pelengkap).
46

  

                                                 
43H. Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, 
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 24  
44Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
(Bandung: Citra  Umbara, 2007), h.2  
45Philip Kotler, Prinsip Of Marketing, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h.12  
46Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 
Maqashid AlSyari’ah, (Bandung: Kencana, 2011), h.164  
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a. Kebutuhan Dharuriyyat 

Kebutuhan (need) merupakan  konsep yang lebih berni-

lai daripada  keinginan (want). Keinginan hanya ditetap-

kan, berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan dida-

sarkan atas konsep maslahah. Adapun kebutuhan dharu-

riyyat mencakup lima unsur pokok, yaitu: Hifzhal-Din 

(pemeliharaan agama), Hifzhal Nafs (pemeliharaan ji-

wa), Hifzhal Aql (pemeliharaan akal), Hifzhal Nasl (pe-

meliharaan keturuna), HifzhalMal (pemeliharaan harta).  

Lima kebutuhan dharuriyat yang mencakup lima hal di 

atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

kan. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya 

dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi 

dengan baik pula.  

b. Kebutuhan al-hajiyyah  

Kebutuhan al-hajiyyah adalah suatu yang diperlukan 

oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, 

lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-

kesulitan kehidupan. 

c. Kebutuhan al-tahsiniyyah  

 Kebutuhan al-tahsiniyyah dimaksudkan untuk mewu-

judkan dan memelihara hal-hal yang menunjang pening-

katan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar ma-

nusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia. 

Dengan kata lain al-tahsiniyyah dimaksudkan agar 
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manusia dapat melakukan yang terbaik untuk pe-

nyempurnaan dan pemeliharaan lima unsur pokok.  

 Dari ketiga kebutuhan manusia diatas, maka konsumsi 

dharuriyat harus lebih diutamakan daripada kebutuhan 

hajiyat dan tahsiniyat. Karena posisi hajiyat dan tah-

siniyat layak dipenuhi apabila seorang konsumen punya 

kelebihan uang setelah yang dharuriya ttelah terpenuhi 

terlebih dahulu.  

C. Jenis-Jenis Konsumen  

Setiap manusia pasti berbeda, begitu pula dengan kon-

sumen. Agar dapat memahami konsumen maka harus menger-

ti dulu jenis-jenis konsumen itu sendiri. Jenis-jenis konsumen 

adalah sebagai berikut:
47

  

1. Konsumen trend setter. Tipikal konsumen ini selalu su-

ka akan suatu yang baru, dan dia mendefinisikan dirinya 

untuk menjadi bagian dari gelombang pertama yang 

memiliki atau menfaatkan teknologi tertentu.  

2. Konsumen yang mudah dipengaruhi, terutama oleh kon-

sumen tren setter, sehingga disebut sebagai follower 

atau pengikut. Kelompok ini sangat signifikan, karena 

membentuk presentase terbesar, kelompok ini disebut 

konsumen yang terimbas efek dari konsumen tren setter.  

3. Konsumen value seeker, adalah mereka yang memiliki 

pertimbangan dan pendirian sendiri. Kelompok ini jum-

                                                 
47Irawan dan Wijaya, Pemasaran Prinsip dan Kasus, Edisi Kedua, Cet. 1, 
(Yogyakarta: BPFE, 1996), h. 17-19  
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lahnya lebih besar dari kelompok pertama, sehingga 

patut pula diberi perhatian khusus. Atau yang disebut 

konsumen “value seeker”. Jenis konsumen ini relatif su-

lit untuk dipengaruhi, karena mereka lebih mendasar-

kan kebutuhan mereka lebih mendasarkan kebutuhan 

mereka terhadap alasan-alasan yang rasional.  

4. Konsumen pemula, jenis konsumen pemula cirinya 

adalah pelanggan yang datang banyak bertanya. Dan 

konsumen pemula merupakan calon pelanggan dimasa 

yang akan datang.  

 Konsumen yang loyal pada harga, inilah tipikal kon-

sumen pada umumnya. Loyalitasnya hanya pada harga 

bukan pada penjual. 

D. Pertimbangan Konsumen dalam Membeli  

Schiffman dan Kanuk membagi tipikal pertimbangan 

konsumen terhadap produk sebelum mengambil keputusan da-

lam lima kelompok yang meliputi, pertimbangan ekonomis, 

pertimbangan pasif, pertimbangan rasional, pertimbangan 

emosional dan pertimbangan lainnya. Secara singkat penjela-

san mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat di-

uraikan di bawah ini:
48

  

1. Pertimbangan ekonomis  

 Tipikal pertimbangan secara ekonomis terkait dengan 

perhitungan secara ekonomis atas barang yang akan di 

                                                 
48Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dlam Perspektif Kewirausahaan, 
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 217  
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beli. Konsumen akan mempertimbangkan dan menghi-

tung-hitungkan secara ekonomis tentang manfaat yang 

akan diperoleh dengan pengorbanan yang akan di-kelu-

arkan. Membuat pertimbangan secara ekonomis artinya 

konsumen memiliki pengetahuan yang relatif luas ten-

tang produk. Beberapa tingkah yang dilakukan meliputi 

hal yang berikut:  

a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman konsumen 

tentang produk yang akan dibeli.  

b. Tingkat kepercayaan dan keyakinan bahwa produk 

yang dibeli mamu memberikan solusi dalam meme-

nuhi kebutuhan dan keinginan.  

c. Tindak lanjut pertimbangan.  

Berdasarkan dengan penjelasan diatas bahwa dalam per-

timbangan ekonomis ini menjelaskan konsumen dalam 

mempertimbangankan keputusan didasari oleh perhitu-

ngan secara ekonomis tentang manfaat yang akan di per-

oleh dengan pengorbanan yang akan dikeluarkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang me-

reka keluarkan untuk memilih program studi yang di 

inginkan maka mereka mengharapkan pendidikan yang 

lebih layak serta manfaat yang akan diperoleh sesuai 

dengan pengorbanan ekonomis yang mereka keluarkan.  

2. Pertimbangan pasif  

 Pada tipikal ini konsumen dianggap sebagai pembeli 

yang tidak berfikir secara rasional dan sangat dipenga-
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ruhi oleh faktor-faktor internal yang melekat pada in-

dividu setiap konsumen. Faktor internal meliputi unsur-

unsur persepsi, kepribadian, pembelajaran, motivasi, 

dan sikap.  

 Berdasarkan dengan penjelasan diatas bahwa dalam per-

timbangan pasif didasari dengan faktor internal dari seti-

ap individu. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa da-

lam menentukan suatu keputusan memilih program studi 

dipengaruhi dengan melihat pengalaman seseorang yang 

memilih program studi tersebut sehingga mereka termo-

tivasi untuk memilihnya dengan melihat kemampuan 

yang dimiliki setiap individu.  

3. Pertimbangan rasional  

 Pada tipikal ini, konsumen lebih mengutamakan kepu-

tusan pada manfaat dan kemampuan produk yang dibeli 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tipikal i-

ni menggambarkan konsumen sebagai orang yang mem-

pertimbangkan pemecahan masalah.  

 Berdasarkan dengan penjelasan diatas bahwa dalam per-

timbangan rasional ini menjelaskan konsumen dalam 

mempertimbangkan keputusan didasari oleh pemikiran 

secara rasional dengan mengutamakan manfaatnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa mahasiswa dalam menentukan 

suatu keputusan memilih program studi yang diinginkan 

sudah mempertimbangkan apakah program studi yang 

mereka pilih akan memberikan dampak dan manfaat di 
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kemudian hari serta memberikan pekerjaan yang baik 

sesuai dengan program studi yang mereka pilih.  

4. Pertimbangan emosional  

 Konsumen dengan tipikal ini menitikberatkan keputusan 

pada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dalam ke-

nyataan hidup seharihari kebiasaan membeli kita sering 

dipengaruhi oleh perasaan-perasaan emosional seperti 

karena rasa cinta, karena ingin merasa feminim, karena 

ingin lebih jantan, atau ingin merasa disegani oleh ora-

ng-orang sekitarnya.  

 Berdasarkan dengan penjelasan diatas bahwa dalam per-

timbangan emosional ini menjelaskan konsumen dalam 

mempertimbangkan keputusan didasari oleh perasaan-

perasaan emosional mereka. Hal ini menunjukkan bah-

wa mahasiswa dalam menentukan suatu keputusan me-

milih program studi sering dipengaruhi oleh perasaan 

pada diri mereka sehingga apa yang menjadi keputusan 

mereka terkadang tidak sesuai de-ngan kemampuan.  

5. Pertimbangan lainnya   

 Dasar pertimbangan lainnya dimaksud antara lain oleh 

pertimbangan sifat dan pembawa konsumen, suasana 

hati, suasana lingkungan pada saat membuat pertimba-

ngan, ketika akan memberikan sesuatu benda atau ba-

rang kepada pihak lain.  

Berdasarkan dengan penjelasan di atas bahwa dalam 

pertimbangan selainnya ini menjelaskan konsumen dalam 
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mempertimbangkan keputusan dipengaruhi oleh faktor in-

ternal dan faktor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa ma-

hasiswa dalam menentukan suatu keputusan memilih program 

studi sering kali mengikuti suasana hati serta suasana di ling-

kungannya. Bila di lingkungannya mendorong mereka me-

milih program studi yang diinginkan maka mereka akan me-

milihnya, sebaliknya bila di lingkungannya menolak ma-kan 

mereka tidak memilih program studi tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa konsumen (mahasiswa) dalam mengambil suatu kepu-

tusan memilih program studi, mahasiswa tidak boleh pasrah 

dengan keadaan yang terjadi tetapi harus mampu mempertim-

bangkan dan mengidentifikasikan satu alternatif yang terbaik 

dengan cara mencari infor-masi dari berbagai sumber yang 

ada seperti bertanya kepada teman, tetangga, pengalaman 

seseorang, media cetak maupun media sosial guna memenuhi 

kebu-tuhannya yang akan memotivasi dirinya untuk memilih 

program studi tersebut. Dengan demikian, harapan mereka 

memilih program studi tersebut akan membe-rikan dampak 

dan manfaat dikemudian hari dan men-dapatkan pekerjaan 

yang baik sesuai dengan program studi yang mereka pilih.  

E. Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Islam  

1. Perilaku Konsumen   

Perilaku konsumen pada dasarnya dibangun atas dua hal 

yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Konsumen 

dalam Islam adalah setiap orang kelompok atau badan hukum 
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pemakaian suatu harta benda atau jasa karena adanya hak 

yang sah, baik dipakai pada pemakaian akhir maupun untuk 

proses produksi selanjutnya. Dengan demikian dalam hukum 

ekonomi Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir dan 

pemakai medium.
27

  

Dalam pandangan Islam bahwa konsumen adalah semua 

kegiatan memakai atau mengonsumsi suatu barang atau jasa 

yang mana barang atau jasa tidak dibatasi. Ajaran Islam 

menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara 

wajar dan berimbang. Sebagai-mana Allah SWT berfirman 

dalam surat Al-Israa‟ ayat 27 yang berbunyi: 

ا اِْخَواَن الشَّٰيِطْيِه َۗوَكاَن الشَّْيٰطُه ِلَزبِّٖه َكفُْوًرا  ِرْيَه َكاوُْوْٓ اِنَّ اْلُمبَذِّ

٧٢ 

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu 

adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepa-

da Tuhannya. 

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT telah mem-

peringatkan kita tidak menghamburkan harta bukan pada tem-

patnya, karena pemboros itu  temannya setan yang dapat me-

ngantarkan kekufuran. Bila dikaitkan de-ngan pengambilan 

suatu keputusan memilih program studi, kita harus memper-

timbangkan biaya yang akan dikeluarkan, bukan hanya mem-

perturutkan nafsu semata ingin masuk ke program studi ter-

sebut sehingga mengorbankan biaya yang berlebihan.  

Teori perilaku konsumen muslim yang dibangun berda-

sarkan syari‟at Islam, memiliki perbedaan yang mendasar 
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dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai 

dasar yang menjadi fondasi, teori, motif dan tujuan konsumsi, 

hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsum-

si. Ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku 

konsumsi masyarakat muslim:
49

  

a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan 

akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen 

untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat dari 

pada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah 

daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah 

merupakan future consumption (karena terdapat ba-

lasan surga diakherat), sedangkan konsumsi duniawi 

adalah present consumption (konsumsi saat seka-

rang).  

b. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim di 

ukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan 

jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi mo-

ralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. 

Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah 

merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan ke-

benaran dapat dicapai dengan perilaku  yang baik dan 

bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari 

kejahatan. Kedudukan harta merupakan anugerah 

Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya ber-

                                                 
49Yusuf al-Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1997),    h. 35  
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sifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebi-

han). Harta merupakan  alat untuk mencapai tujuan 

hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan 

benar. 

2. Pengertian Perilaku Konsumen  

Teori ekonomi menjelaskan bahwa manusia adalah 

makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan 

kepuasan dan selalu bertindak rasional. Para konsumen 

akan berusaha memaksimalkan kepuasan selama kemam-

puan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pe-

ngetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka.
50

 Di bidang pemasaran, konsep perilaku 

konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan 

berbagai pendekatan. Dengan demikian perilaku konsumen 

merupakan tindakan-tindakan konsumen yang langsung 

melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses yang men-

dahului dan menyusuli tindakan ini.
51

  

Menurut Mangkunegara perilaku konsumen merupa-

kan suatu tindakantindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, dan menggu-

nakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipe-

                                                 
50Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gamedia 
Pustaka Utama, 
51Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kancana Prenada Media 
Group, 2010),  h. 1  
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ngaruhi oleh lingkungan.
52

 Sedangkan menurut Kotler dan 

Keller perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide, atau penga-

laman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan me-

reka.
53

Peter J. Paul dan Jerry C. Olson menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara pe-

ngaruh kondisi perilaku dan kejadian di sekitar lingku-ngan 

dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam ke-

hidupan mereka.
54

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard 

pemahaman terhadap perilaku konsumen mencakup tin-

dakan yang langsung yang dilakukan konsumen dalam me-

ndapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan me-

ngikuti tindakan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan 

berikut ini:  

“Consumer behavior as those activities directly invo-

ved in obtaining consuming, and disposing of product 

and services, including the decision processes taht 

precede and follow these action”.
55

 

  

Lebih lanjut Hawkins, Best, dan Coney menyatakan:  

                                                 
52Mangkunegara, Perilaku Konsumen, Edisi Revisi, Cetakan Keempat,  (Ban-
dung: PT Refika Aditama, 2009), h. 4  
53Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jilid 1, 
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 166  
54Peter J. Paul dan Olson, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, Edisi 
Keempat, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 6  
55Tatik Suryani, Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran, (Yog-
yakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 6  
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“Consumer behavior is the study if individuals, group 

or organization, and the processes they use to select, 

secure, use, and dispose of products, services, ex-

periences or ideas to satisfy needs and the impact that 

that these processec have on the consumer and so-

ciety.  

 

Merujuk pada pendapatan Hawkins dkk ini berarti 

perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana in-

dividu, kelompok dan organisasi dan proses yang dilakukan 

untuk memilih, mengamankan, menggunakan dan meng-

hentikan produk, jasa, pengalaman atau ide untuk memuas-

kan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan 

masyarakat. Dengan demikian studi perilaku konsumen dan 

masyarakat. 

Dengan demikian studi perilaku konsumen itu men-

cakup bidang yang lebih luas, karena termasuk di dalamnya 

juga mempelajari dampak dariproses dan aktivitas yang di-

lakukan konsumen ke konsumen lain maupun masya-rakat.  

Sedangkan Loudon dan Bitta menjelaskan bahwa pe-

rilaku konsumen mencakup proses pengambilan kepu-tusan 

dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik dalam 

pengevaluasian, perolehan penggunaan atau mendapatkan 

barang dan jasa. Jadi di dalam menganalisis perilaku konsu-

men tidak hanya menyangkut faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi pengambilan keputusan kegiatan saat pembelian, 

akan tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan ya-

ng menyertai pembelian.
39
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Swasta dan Handoko mendefinisikan perilaku kon-

sumen sebagai tindakan individu yang secara langsung ter-

libat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang 

dan jasa ekonomis misalnya, termasuk  kegiatan pengambi-

lan keputusan.
56

  

Dari pengertian di atas, maka perilaku konsumen me-

rupakan tindakantindakan dan hubungan sosial yang dilaku-

kan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun orga-

nisasi unuk menilai, memperoleh dan menggunakan bara-

ng-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pem-

belian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan 

yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002),   h. 142  
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BAB IV 

DESKRIPSI PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 

A. Deskripsi Umum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan 

Riau 

 

Visi: “Unggul Keislaman dan Kemelayuan” 

Misi: 

1) Mewujudkan  Perguruan Tinggi  Keagamaan Islam 

Yang Unggul Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahu-

an dan Teknologi Serta Penanaman Nilai-Nilai Keis-

laman dan Kemelayuan; 

2) Menghasilkan Sarjana Yang Unggul Dibidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Serta Berpegang Teguh 

Pada Nilai-Nilai Keislaman dan Ke-melayuan. 

MOTO: “Bersendikan Wahyu, Berteraskan Ilmu” 

STRUKTUR ORGANISASI 
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B. Profil Hukum Ekonomi Syariah 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan me-

nengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta 

didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kema-

mpuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, me-

ngembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)). Perkem-

bangan Perguruan Tinggi di Indonesia Cukup pesat mengingat 

pe-merintah selalu menginstruksikan dalam hal ini melalui Ke-

menterian Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang 

terdidik. Dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang terarah 

maka Pemerintah awalnya menetapkan pada 2 kementerian 

untuk mengatur tentang perguruan tinggi di Indonesia yakni 

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kemen-

terian Agama dalam hal ini membawahi Perguruan tinggi yang 

berada pada jajaran Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi 

yang berbasis keagamaan. 

Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Ke-

pulauan Riau dalam akta pendirian dengan Nomor Dj. I/ 454/ 

2010 tentang persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama 

Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekarang telah 

berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dengan Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 Tentang 

Penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Ab-

durrahman Kepulauan Riau. Adapun program studi yang yang 
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saat ini masih berjalan yakni: 1) Program Studi Ahwal Al-

Syakhsiyyah; 2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; 3) 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan 4) Program 

Studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir. Program Studi Hukum Eko-

nomi Syariah dengan saat ini telah menjadi bagian dari STAIN 

Sultan Abdurrahman kepulauan Riau yang semenjak awal ber-

diri hingga saat ini telah banyak melahirkan sarjana hukum 

Islam. 

C. Visi Hukum Ekonomi Syariah 

“Menjadi Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidi-

kan Tinggi Keilmuan Hukum Islam dan Ekonomi Masyarakat 

Yang Berbasis Syari‟ah Di Kepulauan Riau Tahun 2038” 

D. Misi Hukum Ekonomi Syariah 

1.  Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integ-

rative dalam ilmu-ilmu syari‟ah dan ekonomi Islam baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

2. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan jiwa dan 

kematangan profesionalitas 

3.  Menanamkan Nilai-Nilai Enterpreneurship Guna Men-

ciptakan Sumberdaya manusia yang kreatif dan ber-

kontribusi dalam perekonomian ummat serta mena-

namkan nilai akhlakul karimah. 

4.  Mengembangkan Berbagai Kajian Ilmu Ekonomi Islam 

dan ilmu manajemen bisnis Guna memantapkan Sumber 

daya manusia menuju profesionalitas. 
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5.  Mengembangkan da‟wah Islamiyah dialogis yang dia-

rahkan terciptanya masyarakat Islam yang berekonomi 

Islam 

E. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah 

1.  Menciptakan generasi islami sebagai perpanjangan ta-

ngan di tengah masyarakat yang memahami tentang 

hukum dan ekonomi Islam yang berbasis Syari‟ah. 

2.  Menghasilkan praktisi hukum agama Islam (hakim, ad-

vokat dan mufti) yang jujur dan profesional. 

3.  Menjadi praktisi kewirausahan syariah yang jujur dan 

profesional. 

4.  Menghasilkan calon pengelola lembaga keuangan sya-

riah yang jujur dan profesional.. 

5.  Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang dapat menga-

wal dan sekaligus mengembangkan bisnis syariah agar 

tetap berada dalam garis hukum syariah. 
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BAB V 

MENGAPA DI PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH? 

 

A. Gambaran Keputusan Memilih Prodi 

Dalam penelitian kuantatif, terdapat uji validitas dan Re-

abilitas yang digunakan untuk mengetahui ukuran baik tidak-

nya suatu instrumen yang akan digunakan dalam suatu pene-

litian. Biasanya uji ini dilakukan pada penelitian yang meng-

gunakan instrumen angket. Dalam pembahasan ini angket ya-

ng akan di sebarkan sebanyak 30 orang. berikut adalah des-

kripsi dari hasil uji validitas dan reabilitas. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Citra Prodi (X1) 

Tabel 4.1 

Item 

Pertanyaan 

Koofesiensi 

Korelasi 

Validitas 

citra_1 0,474 Valid 

citra_2 0,802 Valid 

citra_3 0,532 Valid 

citra_4 0,536 Valid 

citra_5 0,810 Valid 

citra_6 0,662 Valid 

citra_7 0,623 Valid 

citra_8 0,530 Valid 

citra_9 0,642 Valid 

citra_10 0,646 Valid 

Reabilitas 0,799 Reliable 

 

N = 70 a = 0,05 (angka kritis r atau r tabel = 0,235) 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahawa terdapat 10 

butir soal dinyatakan Valid. Sehingga untuk mengetahui 
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pengaruh faktor citra prodi terhadap keputusan maha-

siswa memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah diguna-

kan 10 butir soal yang telah dinyatakan valid. Sedangkan 

hasil uji reabilitas untuk variabel faktor citra prodi (X1) 

yaitu sebesar 0,799. Dinyatakan reliabel karena r11 > 0,6 

atau 0,799 > 0,6 yang dinyatakan Reliable. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Biaya (X2) 

Tabel 4.2 

Item 

Pertanyaan 

Koofesiensi 

Korelasi 

Validitas 

biaya_1 0,661 Valid 

biaya _2 0,613 Valid 

biaya _3 0,844 Valid 

biaya_4 0,742 Valid 

biaya_5 0,586 Valid 

biaya _6 0,617 Valid 

biaya _7 0,681 Valid 

Reabilitas 0,792 Reliable 

 

N = 70 a = 0,05 (angka kritis r atau r tabel = 0,235) 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahawa terdapat 7 

butir soal dinyatakan Valid. Sehingga untuk mengetahui 

pengaruh faktor citra prodi terhadap keputusan maha-

siswa memilih Prodi Hu-kum Ekonomi Syariah diguna-

kan 10 butir soal yang telah dinyatakan valid. Sedangkan 

hasil uji reabilitas untuk variabel faktor biaya (X2) yaitu 

sebesar 0,792. Dinyatakan reliabel karena r11 > 0,6 atau 

0,792 > 0,6 yang dinyatakan Reliable. 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas Prospek (X3) 

Tabel 4.3 

Item 

Pertanyaan 

Koofesiensi 

Korelasi 

Validitas 

prospek_1 0,606 Valid 

prospek _2 0,654 Valid 

prospek _3 0,404 Valid 

prospek _4 0,511 Valid 

prospek _5 0,694 Valid 

prospek _6 0,851 Valid 

prospek _7 0,840 Valid 

prospek _8 0,648 Valid 

prospek _9 0,395 Valid 

prospek _10 0,501 Valid 

Reabilitas 0,789 Reliable 

 

N = 70 a = 0,05 (angka kritis r atau r tabel = 0,235) 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat 10 

butir soal dinyatakan Valid. Sehingga untuk mengetahui 

pengaruh faktor citra prodi terhadap keputusan maha-

siswa memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah diguna-

kan 10 butir soal yang telah dinyatakan valid. Sedangkan 

hasil uji reabilitas untuk variabel faktor Prospek (X3) 

yaitu sebesar 0789. Dinyatakan reliabel karena r11 > 0,6 

atau 0,789 > 0,6  yang dinyatakan Reliable. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Keputusan (Y) 

Tabel 4.2 

Item 

Pertanyaan 

Koofesiensi 

Korelasi 

Validitas 

kep_1 0,538 Valid 

kep _2 0,661 Valid 

kep _3 0,842 Valid 
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kep _4 0,777 Valid 

kep _5 0,724 Valid 

kep _6 0,614 Valid 

Reabilitas 0,763 Reliable 

 

N = 70 a = 0,05 (angka kritis r atau r tabel = 0,235) 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahawa terdapat 7 

butir soal dinyatakan Valid. Sehingga untuk mengetahui 

pengaruh faktor citra prodi terhadap keputusan maha-

siswa memilih Prodi Hukum Ekonomi Syariah diguna-

kan 10 butir soal yang telah dinyatakan valid. Sedangkan 

hasil uji reabilitas untuk variabel keputusan memilih (Y) 

yaitu sebesar 0,763. Dinyatakan reliabel karena r11 > 0,6 

atau 0,763 > 0,6 yang dinyatakan Reliable. 

B. Temuan Hasil Memilih Prodi 

Sebelum menguji hipotesis dalam pembahasan ini, terle-

bih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis data. Uji 

prasyarat analisis dimaksudkan untuk mengetahui data yang 

dikumpulkan memenuhi syarat untuk dianalisis dengan teknik 

statistik. Uji prasyarat dalam pembahasan ini meliputi uji nor-

malitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji homose-

dasitisitas. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada pembahasan ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil uji normalitas 

data yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap va-
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riabel dalam pembahasan ini berdistribusi normal. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp Sig yang 

lebih dari 0,05. Hasil dari uji normalitas ditunjukkan 

dengan tabel berikut: 

 

 

Dari hasil diatas, besarnya nilai kolmogorov-smirnov 

adalah dengan signifikansi sebesar 0.200. Karena ni-

lai signifikansi kolmogorov-smirnov sebesar 0.200 > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdis-

tribusi normal. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 70 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

2,28887418 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,090 

Positive ,059 

Negative -,090 

Test Statistic ,090 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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b. Uji Linieritas 

Variabel 

Y 

Variabel 

X 

F 

hitung 

F 

tabel 

Sig Keterangan 

Keputusan 

Pemilihan 

Citra 0,757 2,74 0,680 Linier 

Biaya 2,666 2,74 0,014 Linier 

Prospek 0,610 2,74 0,748 Linier 

 

1) Berdasarkan hasil uji linearitas variabel Citra (X1) 

terhadap keputusan mahasiswa menempuh pendi-

dikan pada program studi hukum Ekonomi Syariah 

(Y) diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,757 < Ftabel 

2,74. Nilai p = 0,680 lebih besar dari 0.05 (P > 

0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara citra dan keputusan mahasiswa 

menempuh pendidika pada program studi hukum 

Ekonomi Syariah adalah linear. 

2) Berdasarkan hasil uji linearitas variabel Biaya (X2) 

terhadap keputusan mahasiswa menempuh pendi-

dikan pada program studi hukum Ekonomi Syariah 

(Y) diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,666 < Ftabel 

2,74. Nilai p = 0,014 lebih besar dari 0.05 (P > 

0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara biaya pendidikan dan keputusan 

mahasiswa menempuh pendidika pada program 

studi hukum Ekonomi Syariah adalah linear. 

3) Berdasarkan hasil uji linearitas variabel Prospek 

(X3) terhadap keputusan mahasiswa menempuh 
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pendidikan pada program studi hukum Ekonomi 

Syariah (Y) diperoleh nilai Fhitung sebesar 0,610 

< Ftabel 2,74. Nilai p = 0,748 lebih besar dari 0.05 

(P > 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara prospek dan keputusan 

mahasiswa menempuh pendidika pada program 

studi hukum Ekonomi Syariah adalah linear. 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidak hubungan yang sangat kuat/sempurna antar 

variabel bebas (X). Berikut disajikan rangkuman hasil 

uji multikolinearitas terhadap 4 varaibel bebas: 

Variable Nilai VIF 

Citra 1,087 

Biaya 1,079 

Prospek 1,011 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, menun-

jukkan bahwa masing-masing variabel independen 

dalam pembahasan ini yaitu, citra prodi, Biaya, dan 

prospek prodi memiliki nilai VIF kurang dari 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala multikolinearitas.  

d. Uji Homosedastisitas 

Uji homosedastisitas digunakan untuk mengetahui ke-

samaan varians error untuk setiap nilai X. Uji homo-

sedastisitas dalam pembahasan ini menggunakan uji 
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Park, jika pengujian F signifikan (sig < 0,05) maka 

menunjukkan terjadinya heterosedastisitas sedangkan 

apabila sig F lebih dari atau sama dengan 0,05 maka 

tidak terjadi heterosedastisitas. Hasil pengujian ho-

mosedastisitas adalahsebagai berikut: 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bah-

wa nilai F yang ditemukan sebesar 1,189 dengan sig 

0,321. Oleh karena sig tersebut lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterosedastisi-

tas, dengan demikian persyaratan regresi terpenuhi. 

2. Uji Hipotesis Pembahasan 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian hipotesis dalam pembahasan ini ber-tujuan 

untuk membuktikan pengaruh Citra, biaya, dan pros-

pek prodi terhadap keputusan mahasiswa dalam me-

nempuh pendidikan pada program studi hukum Eko-

nomi Syariah. Untuk menjawab hipotesis dalam pem-

bahasan ini, penulis menggunakan teknik analisis reg-

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6,823 3 2,274 1,18

9 

,321
b
 

Residual 126,217 66 1,912   

Total 133,040 69    

a. Dependent Variable: RES2 

b. Predictors: (Constant), Prospek, Biaya, Citra Prodi 
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resi linear ganda dengan bantuan program SPSS 25.0 

for windows. Berikut meru-pakan rangkuman hasil 

pengujian hipotesis: 

 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil adjusted 

R Square adalah 0,256 atau 25,6%. Hal ini me-

nunjukan bahwa keputusan mahasiswa dalam me-

milih Prodi Hukum Ekonomi Syariah dapat dije-

laskan oleh variabel faktor citra, biaya, dan pros-

pek lapangan kerja sebesar 25,6%, sedangkan 

sisanya 74 ,4% (100%-49,6%) dijelaskan oleh fak-

tor-faktor lain yang tidak diteliti dalam pembaha-

san ini. 

b. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara 

Parsial (Uji t) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,506
a
 ,256 ,222 2,34032 

a. Predictors: (Constant), Prospek, Biaya, Citra 
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1 (Constant) 10,981 4,290  2,560 ,013 

Citra -,083 ,074 -,125 -1,127 ,264 

Biaya ,443 ,095 ,515 4,671 ,000 

Prospek ,075 ,072 ,112 1,050 ,297 

a. Dependent Variable: Keputusan 

 

1) Hipotesis Pertama 

a) Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial 

pengaruh Citra terhadap keputusan mahasiswa 

menempuh pendidikan pada prodi HES, diperoleh 

nilai thitung sebesar -1,127 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,264. Oleh 

b) Karena nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat 

dis-impulkan bahwa variabel citra tidak berpenga-

ruh terhadap keputusan mahasiswa, dengan demi-

kian hipotesis pertama yang menyatakan “Citra 

berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa 

menempuh pendidikan pada prodi Hukum Eko-

nomi Syariah” ditolak. 

2) Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial penga-

ruh biaya pendidikan terhadap keputusan mahasiswa 

menempuh pendidikan pada prodi HES, diperoleh 

nilai thitung sebesar 4,671 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansinya < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra 

tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa, de-
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ngan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “ 

Biaya berpengaruh positif terhadap keputusan maha-

siswa menempuh pendidikan pada prodi Hukum Eko-

nomi Syariah” diterima. 

3) Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial penga-

ruh Prospek terhadap keputusan mahasiswa menem-

puh pendidikan pada prodi HES, diperoleh nilai thi-

tung sebesar 1,050 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,297. Oleh karena nilai signifikansinya > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel prospek tidak ber-

pengaruh terhadap keputusan mahasiswa, dengan de-

mikian hipotesis pertama yang menyatakan “Pros-pek 

berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa 

menempuh pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi 

Syariah” ditolak. 

3. Uji Simultan (F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah varia-

bel bebas yaitu citra, biaya dan prospek prodi secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

mahaisiswa dalam menempuh pendidikan pada prodi Hukum 

Ekonomi Syariah. Ber-dasarkan hasil perhitungan secara si-

multan pengaruh ke tiga variabel bebas tersebut pada taraf sig-

nifikansi 5% diperoleh Fhitung sebesar 7,564 dengan signi-

fikansi 0,000. 
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Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 

berarti citra, biaya dan prospek prodi secara simultan berpe-

ngaruh terhadap keputusan mahasiswa menempuh pendidikan 

pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga hipotesis 

keempat dalam pembahasan ini diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 124,284 3 41,428 7,564 ,000
b
 

Residual 361,487 66 5,477   

Total 485,771 69    

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. Predictors: (Constant), Prospek, Biaya, Citra 
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BAB V 

ANALISIS HASIL MEMILIH PRODI 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pembahasan, 

maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam pembahasan 

ini adalah: 

1. Pengaruh Citra terhadap keputusan mahasiswa menem-

puh pendidikan pada prodi HES, diperoleh nilai thitung 

sebesar -1,127 dengan taraf signifikansi sebesar 0,264. 

Oleh karena nilai signifikansinya > 0,05 maka dapat di 

simpulkan bahwa variabel citra tidak berpengaruh terha-

dap keputusan mahasiswa, dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan “Citra berpengaruh positif ter-

hadap keputusan mahasiswa menempuh pendidikan pada 

prodi Hukum Ekonomi Syariah” ditolak. 

2. Pengaruh biaya pendidikan terhadap keputusan maha-

siswa menempuh pendidikan pada prodi HES, dipe-roleh 

nilai thitung sebesar 4,671 dengan taraf signi-fikansi 

sebesar 0,000. Oleh karena nilai sig-nifikansinya < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel citra tidak ber-

pengaruh terhadap keputusan mahasiswa, dengan demi-

kian hipotesis pertama yang menyatakan “Biaya berpe-

ngaruh positif terhadap keputusan mahasiswa menempuh 

pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah” di 

terima. 
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3. Pengaruh Prospek terhadap keputusan mahasiswa me-

nempuh pendidikan pada prodi HES, diperoleh nilai 

thitung sebesar 1,050 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,297. Oleh karena nilai signifikansinya > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel prospek tidak ber-

pengaruh terhadap keputusan mahasiswa, dengan demi-

kian hipotesis pertama yang menyatakan “Prospek ber-

pengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa menem-

puh pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah” 

ditolak. 

4. Oleh karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 

berarti citra, biaya dan prospek prodi secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menempuh 

pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, se-

hingga hipotesis keempat dalam pembahasan ini dite-

rima. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada pe-

mbahasan ini, maka dapat disampaikan beberapa saran antara 

lain: 

1. Citra  dan Prospek prodi tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam mene-

mpuh pendidikan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, 

untuk itu prodi Hukum Ekonomi Syariah sebaiknya 

meningkatkan citra dan nama baik prodi Hukum Eko-

nomi Syariah. 
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2. Biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepu-

tusan mahasiswa dalam menempuh pendidikan pada pro-

di Hukum Ekonomi Syariah, untuk itu STAIN Sultan 

Abdurrrahman Kepulauan Riau selalu mempertahankan 

biaya ini agar semakin banyak mahasiswa di prodi Hu-

kum Ekonomi Syariah. 
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GLOSSARIUM 

 

A 

Akad  Perjanjian tertulis yang memuat ijab (pena-

waran) dan qabul (penerimaan) antara Bank 

denga pihak lain yang berisi hak dan kewa-

jiban masing-masing pihak sesuai dengan 

prinsip syariah. 

 

Ariyah Pinjaman; meminjamkan suatu barang dari 

seseorang kepada orang lain secara cuma-

cuma. Para fuqaha‟ mendefinisikan „ariyah 

sebagai pembolehan oleh pemilik akan mi-

liknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain 

dengan tanpa ganti (imbalan) 

 

Asuransi perjanjian untuk menanggung resiko terten-

tu, seperti kebakaran dan kecelakaan. 

E 

Ekonomi data-data statistik yang mengindikasikan 

perubahan-perubahan kegiatan ekonomi – 

negara. 

 

Ekonomi mikro bidang ilmu ekonomi yang melihat dan me-

nganalisis kegiatan ekonomi dengan cara 

melihat dan menganalisis bagian-bagian 

kecil dari keseluruhan. 

K 

Kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia 

untuk mempertahankan hidup dan memper-

oleh kesejahteraan dan kenyamanan. 

L 

Leasing penyewaan barang-barang modal (seperti 

mesinmesin) dengan sistem pembayaran 

secara berkala. 
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N 

Nilai arti yang diberikan manusia terhadap suatu 

barang karena dapat dipakai untuk meme-

nuhi kebutuhan manusia atau dapat ditu-

karkan dengan barang lain. 

P 

Pelaku ekonomi pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi 

dalam suatu sistem ekonomi. 

 

Penawaran uang jumlah uang yang beredar. 

 

Pola konsumsi susunan kebutuhan seseorang terhadap ba-

rang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam 

jangka waktu tertentu yang dipenuhi dari 

pendapatannya. 

S 

Sistem ekonomi  cara suatu negara mengatur kehidupan 

ekonominya dengan menggunakan perang-

kat tertentu, seperti peraturan dan kebija-

kan. 

U 

Utang sesuatu yang dipinjam baik berupa uang 

maupun benda. Seseorang atau badan usaha 

yang meminjam disebut debitur. 
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