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ABSTRAKSI 

Perkembangan bisnis jasa pendidikan tinggi bertumbuh dan berkembang 
sangat cepat di Indonesia. Sampai tahun 1996 tercatat lebih dari 1200 perguruan 
tinggi swasta (PTS) yang tersebar di seluruh tanah air. Karena begitu banyak, 
muncul persaingan antar pelaku bisnis jasa pendidikan dalam merekrut calon 
mahasiswa. Persaingan ini bukan hanya terjadi di kalangan PTS saja, akan tetapi 
menghadapi pesaing dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi 
asing (PTA). Oleh karena itu, PTS yang ingin tetap eksis akan berkompetisi 
dibidang pemasaran. sebagai suatu solusi strategis. Yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah kegiatan promosi sebagai salah satu strategis pemasaran 
berpengaruh terhadap jumlah pendaftaran mahasiswa di sebuah PTS? 

Mengarah kepada permasalahan di atas, penelitian ini mengangkat judul: 
"Pengaruh Upaya Promosi Terhadap Jumlah Mahasiswa yang MendatLar di 
Universitas Kristen Petra Surabaya", secara khusus mengkaji bauran promosi 
yang terdiri dari iklan, promosi penjualan, dan penjualan perorangan dengan objek 
penelitian adalah Universitas Kristen Petra, yaitu perguruan tinggi swasta yang 
bergerak dalam bidang pendidikan tinggi dan berkedudukan di jalan Siwalankerto 
121-131 Surabaya. 

Untuk menunjang penelitian ini diperoleh data sekunder berdasarkan 
laporan perusahaan dan data primer yang dirangkum dari hasil wawancara 
maupun pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan usaha
usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan teknik analisa yang 
digunakan untuk membuk1ikan hipotesis yang diajukan adalah regresi linear 
berganda dengan alat bantu SPSS (Slll/is/ie ProgramjiJr '''pecial Sciences). 

Adapun langkah-Iangkah pemecahan masalah adalah mengidentifikasi 
strategi bauran promosi, mengukur pengaruh dari unsur-unsur bauran promosi 
lcrhadap pcningkalan jumlah mahasiswa yang mcndanar, kCllllldian mcngusulkan 
tindakan perbaikan terhadap hauran promosi kepada perusahaan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya bauran promosi 
yang tcrdiri dari iklan, promosi pcnjualan, dan penjualan perorangan sama-sama 
memberikan pengaruh terhadap jumlah mahasiswa yang mendatlar, dan dari 
ketiga faktor promosi tersebut yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah 
penjualan pcrorangan. 
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