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ABSTRACT

RICCA LYSDIANA.  The Influence Of Quality Of Service and Brand Image Of  
Student Satisfaction BINUS (Survey: Students Majoring In Accounting Faculty Of  
Economics  BINUS  University  2011/2012  School  Year  On  The  Campus  Of  
Orchids).  Thesis.  Jakarta.  Undergraduate  Study  Program  Management, 
Department Of Management, Faculty Of Economics, State University Of Jakarta, 
In August 2012.

       This research has aimed to know whether the influence service quality and 
brand image of its  student  satisfaction BINUS. Researchers take samples  with 
technique sampling purposive,  where samples  to be taken is  a student  BINUS 
University economics faculty of accounting still active 150 student.

Regressi analysis use software SPSS (for Social Science Program Statiscal) 
version 11.2 is used to analyze the data. A method of collecting data a method of 
quantitative with kuisioner  technique using a  scale  likert.  Methods of  analysis 
used  is  a  simple  regression  analysis.  The  analysis  tools  is  the  validity  test, 
reliability test,  the classic assumption test,  test  the basic assumptions, multiple 
regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination.

Based on the research conducted, it can be made following the conclusion of 
service  quality  significantly  influence  student  satisfaction,  brand  image 
significantly influence consumer satisfaction.

R2 (R square) of 0.209 or 20.9%. Which means that the variables of service 
quality and brand image influence the customer satisfaction by 20.9%. While the 
remaining 79.1% are influenced or explained by other variables not included in 
this research model.

F value is 19.367 and calculate the probability value (sig) of 0.00. Since the 
probability value 0.000 <0.05, indicating that the variables of service quality and 
brand image jointly influence consumer satisfaction variables.

Keywords: Quality Service, Brand Image and Customer Satisfaction.
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ABSTRAK

RICCA LYSDIANA.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan Citra  Merek  BINUS 
Terhadap Kepuasan Mahasiswa BINUS (Survei: Mahasiswa Jurusan Akuntansi  
Fakultas  Ekonomi  BINUS  University  Tahun  Ajaran  2011/2012  Di  Kampus  
Anggrek). Skripsi.  Jakarta. Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Agustus 2012.
      
       Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh 
kualitas  pelayanan  dan  citra  merek  BINUS terhadap  kepuasan  mahasiswanya. 
Peneliti  mengambil  sampel  dengan teknik  sampling  purposive,  dimana sampel 
yang diambil adalah mahasiswa/i  BINUS University Fakultas Ekonomi jurusan 
Akuntansi yang masih aktif sebanyak 150 mahasiswa. 

Analisis Regressi yang dijalankan dengan perangkat lunak SPSS (Statiscal  
Program  for  Social  Science)  versi  18.0  digunakan  untuk  menganalisis  data. 
Metode  pengumpulan  data  metode  kuantitatif  dengan  teknik  kuisioner 
menggunakan  skala  Likert.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis 
regresi  sederhana.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  uji  validitas,  uji 
reliabilitas,  uji  asumsi  klasik,  uji  asumsi  dasar,  analisis  regresi  berganda, 
pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai
berikut kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, 
citra merek berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.

R2 (R square) sebesar 0,209 atau 20,9%. Yang berarti bahwa variabel kualitas 
pelayanan  dan  citra  merek  berpengaruh  terhadap  kepuasan  konsumen  sebesar 
20,9%. Sedangkan sisanya  79,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 
yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Nilai F hitung adalah 19,367 dan nilai probabilitas (sig) sebesar 0,00. Karena 
nilai  probabilitas 0,000 < 0,05,  menunjukkan bahwa variabel  kualitas pelayanan 
dan citra  merek  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel kepuasan 
konsumen.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Citra Merek dan Kepuasan Konsumen.
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