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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pemasaran 

 Kegiatan pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan dalam memasarkan 

suatu produk yang diperjual belikan oleh perusahaan dan ditunjukan kepada para 

konsumen. Namun jika dilihat makna sebenarnya pemasaran bukan hanya sekedar 

menjual produk saja, akan tetapi pemasaran juga memiliki aktivitas penting dalam 

menganalisis dan mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan para konsumen. 

Pengertian pemasaran menurut American Marketing Association (AMA) 

yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2016: 27) : 

“Pemasaran adalah proses sosial oleh individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas bertukar produk dan 

layanan yang bernilai dengan orang lain.” 

 

Sedangkan pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2018: 29) :  

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang digunakan 

individu dan organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan orang 

lain.”  

 

Menurut Philips dan Duncan dalam Alma (2018 : 1) menyatakan bahwa : 

“Marketing yang oleh para pedagang diartikan sama dengan 
distribusi dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan 
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barang-barang ke tangan konsumen (rumah tangga) dan ke 

konsumen industri.” 

 

Sedangkan menurut Maynard dan Beckman dalam Alma (2018 : 1) bahwa 

Marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi. 

Pemasaran menurut Marketing Association of Australia and New 

Zaeland  (MAANZ) dalam Alma (2018 : 3) mengemukakan bahwa : 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar 

suatu hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui 

penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga dari 

barang , jasa, dan ide.” 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

sebagai satu fungsi organisasi dimana individu dan kelompok dapat memperolah 

apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan, mengkomunikasikan suatu 

produk atau jasa, serta mengelola hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

pelanggan. 

Konsep pemasaran yang sudah diterangkan oleh para ahli, dapat dirangkum 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.1.  

Konsep Pemasaran 

 

SUMBER KONSEP 

Kotler dan 

Armstrong  

(2018: 29) 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang 

digunakan individu dan organisasi memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran nilai dengan orang lain.”  

Philips dan Duncan 

dalam Alma  

(2018 : 1) 

“Marketing yang oleh para pedagang diartikan sama dengan 

distribusi dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan 

barang-barang ke tangan konsumen (rumah tangga) dan ke 

konsumen industri.” 

Maynard dan 

Beckman dalam 

Alma (2018 : 1) 

Marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran 

barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. 

 

Marketing 

Association of 

Australia and New 

Zaeland  (MAANZ) 

dalam Alma  

(2018 : 3) 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan 

memperlancar suatu hubungan pertukaran yang saling 

memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan 

penentuan harga dari barang , jasa, dan ide.” 

American Marketing 

Association (AMA) 

yang dikutip oleh 

Kotler dan Keller 

(2016: 27) 

“Pemasaran adalah proses sosial oleh individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas bertukar produk 

dan layanan yang bernilai dengan orang lain.” 

 

Peneliti  Pemasaran adalah aktivitas memberikan informasi mengenai 

Perguruan Tinggi, untuk menghasilkan target pasar yang 

diinginkan. 

 

2.1.2. Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2016 : 27), manajemen pemasaran terjadi 

ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang 

cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan dengan pihak lain. Karenanya 

kita memandang manajemen pemasaran (marketing management) sebagai seni dan 

ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 
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Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016 : 27) adalah : 

“Manajemen pemasaran seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul.” 

 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Alma (2018 : 131), mengatakan 

bahwa : 

“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.” 

 

Manajemen pemasaran menurut Alma (2018 : 131) : 

“Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

individu atau oleh perusahaan.” 

 

Menurut Shultz dalam Alma (2018 : 131) Manajemen Pemasaran adalah 

merencanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran 

perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. 

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

pemasaran adalah sebuah seni dan ilmu suatu seni atau ilmu memilih, mendapatkan, 

menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang unggul melalui proses untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh individu atau oleh perusahaan. 

Konsep manajemen pemasaran yang sudah diterangkan oleh para ahli, dapat 

dirangkum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.2.  

Konsep Manajemen Pemasaran 

 

SUMBER KONSEP 

Kotler dan Amstrong 

dalam Alma (2018 : 

131) 

“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa, 

merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala 

kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran 

yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi.” 

 

Alma (2018 : 131) “Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan.” 

 

Shultz dalam Alma 

(2018 : 131) 

Manajemen Pemasaran adalah merencanakan, pengarahan 

dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan 

ataupun bagian dari perusahaan. 

 

Kotler dan Keller 

(2016 : 27) 

“Manajemen pemasaran seni dan ilmu memilih pasar sasaran 

dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

 

Peneliti  Manajemen pemasaran adalah merencanakan seluruh kegiatan 

pemasaran Perguruan Tinggi, untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

 

2.1.3.  Bauran Pemasaran 

Didalam kajian pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut 

marketing mix (bauran pemasaran). Marketing mix mempunyai peranan yang cukup 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkannya, demikian pula bagi keberhasilan suatu pemasaran baik pemasaran 

produk maupun untuk pemasaran jasa. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri 

dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan 

pelanggan sasaran, oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memulai menyiapkan 

perencanaan bauran pemasaran yang rinci. Dibawah ini definisi bauran pemasaran 

yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Alma (2018 : 207) menyatakan 
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bahwa, bauran pemasaran merupakan strategi mencampuri kegiatan - kegiatan 

pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang 

memuaskan. 

 

Keller dan Armstrong (2014 : 76) dalam bukunya manajemen pemasaran 

mengemukan bauran pemasaran adalah : 

“The marketing mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it wants in the target market, yang 

artinya Seperangkat alat pemasaran yang dipadukan untuk 

memproses tanggapan yang diinginkan target pasar” 

 

Definisi lain mengenai bauran pemasaran dikemukakan oleh Carthy dalam 

Keller (2016 : 47) yaitu : 

“Various marketing activities into marketing-mixtools of four broud 

kinds, which he called the four P of marketing: product, price, place, 

and promotion. Artinya Berbagai kegiatan pemasaran ke dalam alat 

pemasaran campuran dari empat jenis broud, yang disebut empat P 

pemasaran: produk, harga, tempat, dan promosi. 

 
Menurut Stanton dalam Sunyoto (2013 :206) dalam bukunya yang berjudul 

perilaku konsumen : 

“Marketing mix  didefinisikan sebagai kombinasi dari empat 

variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 

produk, harga, kegiatan promosinda sistem dribusi” 

 

Sumarwan (2017 : 32) dalam bukunya yang berjudul Perilaku Konsumen : 

“Bauran Pemasaran adalah konsep yang dilaksanakan oleh pemasar, 

model pemasaran atau model bauran pemasaran pertama yang 

disebut dengan 4P mencakup product, price, place, dan promotion” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bauran pemasaran 

adalah proses pemasaran dalam memasarkan produknya melalui variabel-variabel 

sebagai strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
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Konsep bauran pemasaran yang sudah diterangkan oleh para ahli, dapat 

dirangkum pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.3.  

Konsep Bauran Pemasaran 

 

SUMBER KONSEP 

Alma  

(2018 : 207) 

Bauran pemasaran merupakan strategi mencampuri kegiatan-

kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang memuaskan. 

 

Sumarwan  

(2017 : 32 ) 

Bauran Pemasaran adalah konsep yang dilaksanakan oleh 

pemasar, model pemasaran atau model bauran pemasaran 

pertama yang disebut dengan 4P mencakup product, price, 

place, dan promotion 

Carthy dalam Keller  

(2016 : 47) 

Various marketing activities into marketing-mixtools of four 

broud kinds, which he called the four P of marketing: product, 

price, place, and promotion.  Artinya Berbagai kegiatan 

pemasaran ke dalam alat pemasaran campuran dari empat 

jenis broud, yang disebut empat P pemasaran: produk, harga, 

tempat, dan promosi. 

 

Keller dan 

Armstrong  

(2014 : 76) 

“The marketing mix is the set of tactical marketing tools that 

the firm blends to produce the response it wants in the target 

market, yang artinya Seperangkat alat pemasaran yang 

dipadukan untuk memproses tanggapan yang diinginkan 

target pasar” 

 

Stanton dalam 

Suntoyo  

(2013 :206) 

Marketing mix  didefinisikan sebagai kombinasi dari empat 

variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan 

yaitu produk, harga, kegiatan promosinda sistem dribusi 

 

Peneliti  Bauran pemasaran atau Marketing mix adalah strategi 

pemasaran yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi, untuk 

menghasilkan target pasar yang diinginkan. 
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1. Fungsi Marketing dalam Pendidikan 

Untuk membentuk citra baik terhadap lembaga, dalam rangka menarik minat 

sejumlah calon mahasiswa, maka lembaga pendidikan Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS), telah menggunakan/ mengembangkan berbagai upaya strategi 

yang dikenal dengan upaya strategi bauran pemasaran, menurut Alma (2018 : 

377) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran dan Pemasaran 

Jasa. Proses perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran pada lembaga 

perguruan tinggi dapat dilihat sebagai berikut : 

   INPUT                             PENYUSUNAN DISAIN                 PENAWARAN JASA 

 

 

 

 

                    BALIKAN 

   STRATEGI MARKETING MIX       PROSES TUJUAN 

   4P + P Ke Lima 

  

 

 

 

 

BALIKAN 

Gambar 2.1.  

Model Penawaran Jasa Pendidikan Tinggi 

Sumber : Alma (2018 : 378) 
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1. Peranan Elemen Bauran Pemasaran Dalam Lembaga Pendidikan 

Elemen-elemen strategi bauran pemasaran ini terdiri atas empat P ditambah 

dengan P ke lima  menurut Alma (2018 : 388) yaitu : 

1. P1 = Product 

Produk ini merupakan hal yang mendasar (the most crucial determinant) 

yang akan menjadi pertimbangan prefensi pilihan bagi calon. Bauran 

produk dalam strategi ini dapat berupa diferensiasi produk akan 

memberikan dampak terhadap kesempatan lapangan kerja dan 

menimbulkan citra terhadap nama universitas, dan terhadap mutu 

produk itu sendiri. 

2. P 2 = Price 

Elemen ini berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila mutu produk 

baik, maka calon mahasiswa berani membayar lebih tinggi. Akan tetapi 

ada perguruan tinggi yang menetapkan SPP tinggi sekali, peminatnya 

tetap banyak. Ini disebabkan karena situasi kelangkaan penyediaan jasa 

pendidikan yang bermutu (sekurang-kurangnya menurut presepsi 

konsumen), melihat siapa yang dibelakang penyedia jasa pendidikan 

tersebut. 

3. P 3 = Place 

Pada umumnya para pimpinan PTS sependapat bahwa lokasi, letak PTS 

yang mudah dicapai kendaraan umum, cukup berperan sebagai bahan 

pertimbangan calon mahasiswa untuk memasuki PTS. Demikian pula 

para mahasiswa menyatakan bahwa lokasi suatu PTS turut menentukan 
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pilihan mereka, mereka menyenangi lokasi di kota dan mudah dicapai 

kendaraan umum. 

4. P 4 = Promotion 

Elemen promosi berlebihan mempunyai hubungan korelatif negatif 

terhadap daya tarik peminat. Dan ternyata PTS kuat melaksanakan 

promosi lebih rendah dari pada PTS lemah. 

5. P 5 = Physical Evidence 

Berupa tampilan bangunan, labolatorium, lapangan olahraga, 

pertamanan dsb. 

6. P 6 = People 

Berupa perilaku unsur pimpinan PTS, tercermin pada siapakah yang 

memimpin. Dengan demikian strategi memilih siapa pimpinan yang 

akan diangkat, tidak diragukan lagi peranannya dalam mengangkat citra 

PTS. Figur seorang pemimpin universitas dapat membawa 

perkembangan pesat bagi universitas tersebut, dan dapat pula seorang 

pimpinan menjatuhkan nama bagi lembaga. Demikian pula unsur people  

lainnya, berupa dosen beserta seluruh jajaran karyawan yang melayani 

mahasiswa. 

7. P 7 = Process 

Bagaimana proses yang dialami mahasiswa selama dalam pendidikan, 

misalnya proses tentamen, proses bimbingan skripsi, proses ujian, 

proses wisuda dsb. 
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 Dimensi-dimensi mengenai teori bauran pemasaran yang telah dikemukakan 

oleh para ahli diatas, dapat dirangkum didalam tabel berikut : 

Tabel 2.4.  

Dimensi Bauran Pemasaran 

 

SUMBER KONSEP 

Alma  

(2018 : 388) 

1. Produk (Product) 

2. Harga (Price) 

3. Tempat (Place) 

4. Promosi (Promotion) 

5. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

6. SDM (People) 

7. Proses (Process) 

Peneliti 1. Product 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 

5. Physical Evidence 

6. People 

7. Process 

 

2.1.4. Keunggulan Bersaing 

  Perguruan Tinggi walaupun merupakan organisasi nirlaba (non profit 

organization) namun tetaplah merupakan corporate yang menghasilkan produk 

yaitu berupa jasa pendidikan. Perguruan Tinggi melayani stakeholder, diantaranya 

adalah mahasiswa sebagai konsumen yang harus dipuaskan keinginan dan 

kebutuhannya melalui kinerja layanan yang prima. 

Keunggulan bersaing pada dasarnya terjadi ketika suatu organisasi dapat 

melakukan sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh organisasi pesaing. Atau dengan 

kata lain keunggulan kompetitif terjadi pada saat kemampuan organisasi melebihi 

pesaing terkuat. Secara sederhana keunggulan bersaing menunjukan perbedaan dan 
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keunikan diantara pesaing. Keunggulan bersaing perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting untuk dimiliki perusahaan.  

Pengertian Keunggulan bersaing menurut Suntoyo (2015:1) yaitu :  

 

“ Keunggulan bersaing adalah kemampuan untuk membedakan 

produk yang dihasilkan dalam persaingan, produk yang dihasilkan 

harus memiliki karakteristik kunci dalam merebut konsumen” 
 

Menurut Kotler & Amstrong dalam  Aprizal (2018 : 46)  bukunya yang 

berjudul Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing mengemukakan bahwa 

keunggulan bersaing adalah: 

“Suatu keunggulan diatas pesaing yang diperoleh dengan 

menawarkan nilai lebih kepada konsumen, baik melalui harga yang 

lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang 

mendukung penetapan harga lebih mahal” 

 

Menurut Veithzal (2014 : 239 ) dalam bukunya yang berjudul The 

Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih 

Mutu dengan Pendekatan Bisnis mengemukakan, keunggulan bersaing merupakan 

posisi unik yang dikembangkan dalam menghadapi para pesaing, bahkan dapat 

mengungguli mereka. Menurut Rangkuti dalam Nurchayati dan Gozali (2015), 

keunggulan bersaing merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. 
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Tabel 2.5.  

Konsep Keunggulan Bersaing 

 

SUMBER KONSEP 

Kotler & Amstrong 

dalam Aprizal  

(2018 : 45) 

Keunggulan bersaing adalah suatu keunggulan diatas 

pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai lebih 

kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah 

atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang 

mendukung penetapan harga lebih mahal. 

Suntoyo  

(2015 : 1) 

Keunggulan bersaing adalah kemampuan untuk 

membedakan produk yang dihasilkan dalam persaingan, 

produk yang dihasilkan harus memiliki karakteristik kunci 

dalam merebut konsumen 

Rangkuti dalam 

Nurchayati dan Gozali 

(2015) 

Keunggulan bersaing merupakan kegiatan spesifik yang 

dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya. 

 

Veithzal  

(2014 : 239 ) 

Keunggulan bersaing merupakan posisi unik yang 

dikembangkan dalam menghadapi para pesaing, bahkan 

dapat mengungguli mereka. 

Peneliti  Keunggulan Bersaing adalah keunggulan yang unik dari 

Universitas yang mempunyai nilai lebih untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai 

Perguruan Tinggi. 

 

  Keunggulan   bersaing perguruan tinggi   dapat   dibentuk   melalui   banyak 

cara. Kotler dan Fox dalam Wahyudin (2015) menyatakan, dalam persaingannya  

suatu  perguruan  tinggi dapat  menggunakan  asset  pemasaran  (marketing  asset)  

untuk  membentuk keunggulan   bersaing.   Aset   pemasaran   tersebut   antara lain 

adalah melalui aspek- aspek berikut : 

1. Mutu    program    pendidikan    (program    quality),    yaitu    keunggulan   

bersaing perguruan  tinggi  dapat  diciptakan  dengan  mengutamakan  pada  

mutu program pendidikan yang ditawarkan. Tentunya mutu program 

pendidikan tersebut   adalah yang  tercermin  dari  mulai  input,  proses,  output  

hingga outcome pendidikan yang dihasilkan. 
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2. Diferensiasi program pendidikan (program uniqueness), yaitu keunggulan   

karena keunikan  atau  diferensiasi  program  pendidikan  yang  ditawarkan. 

Jadi  suatu  perguruan  tinggi  dapat  memiliki  nilai  keunggulan  karena 

program pendidikan  yang  ditawarkannya berbeda dengan  pesaing,  dan  

selain berbeda juga program tersebut sesungguhnya dibutuhkan oleh suatu  

segmen pasar tertentu dalam jangka panjang. 

3. Biaya  atau  harga  (price),  yaitu  keunggulan  karena  biaya  pendidikannya 

sesuai dan layak dengan program pendidikan serta jasa layanan pendidikan   

yang ditawarkannya.    Biaya    bukan    berarti    biayanya    harus    paling    

murah,  atau sebaliknya  sangat  mahal,  tetapi  yang  dimaksud  adalah  

kesesuaian  antara mutu program dan jasa layanan pendidikan yang ditawakan 

dengan   biayanya, sehingga sesungguhnya jika dikalkulasi antara biaya (cost) 

dan manfaat  (benefit),  maka  akan memberikan   hasil   penilaian   bahwa   

biaya   pendidikannya layak, dan dirasakan lebih rendah dibandingkan pesaing. 

4. Reputasi lembaga (reputation), yaitu keunggulan bersaing suatu perguruan 

tinggi dikarenakan  adanya  reputasi  atau  citra  baik  perguruan  tinggi tersebut  

di  mata masyarakatnya.  Penilaian  reputasi  tersebut  baik  yang berasal dari 

dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) perguruan tinggi.  Pembentukan 

reputasi atau citra ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena  citra  yang  

dibentuk  merupakan  akumulasi penilaian  yang  membutuhkan  waktu tidak 

sebentar. Suatu perguruan tinggi yang sudah mempunyai citra kurang  baik  di  

mata  masyarakatnya,  sangat  sulit  untuk memulihkan citranya   kearah   yang   

lebih   baik.   Sebaliknya,   citra   baik   suatu perguruan tinggi  yang  sudah  
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terbentuk  memerlukan  upaya  dan  komitmen  yang sungguh-sungguh untuk 

mempertahankan dan meningkatkannya. 

5. SDM lembaga yang berkualifikasi baik, yaitu keunggulan bersaing karena   

suatu perguruan tinggi memiliki SDM, yaitu terdiri dari para pimpinan, dosen-

dosen, karyawan, dan mahasiswanya yang berkualifikasi baik. SDM  yang 

dimaksud terdiri dari para pimpinan yang profesional, dosen-dosen yang  

memenuhi  dan  memiliki kualifikasi  yang  memenuhi  syarat  dan kompetensi  

sangat  baik,  karyawan  yang berkinerja   tinggi,    serta mahasiswa-

mahasiswanya  yang  bermutu.  

Selain  kelima unsur tersebut di atas, mungkin terdapat pula berbagai unsur   

lain   sebagai   asset pemasaran  yang  dapat  membentuk  keunggulan bersaing  

perguruan  tinggi,  yang tidak    teridentifikasi    dalam    kelima    aspek  pada  poin  

di  atas. Tentunya  untuk mendapatkan keunggulan bersaing, suatu   perguruan   

tinggi   dapat   menekankan pada salah  satu  aspek  atau  beberapa  aspek  tertentu  

dari  kelima  aspek  tersebut. 

 Menurut Kuncoro dalam Fatmasari (2012) keunggulan bersaing memiliki 

model, yaitu : 

1. Model Organisasi-Industri (Industrial- Organization atau I/O) 

Model ini menyebutkan bahwa faktor-faktor industri eksternal lebih penting 

dari pada faktor internal dalam upaya suatu organisasi mencapai keunggulan 

bersaing.   Model ini sangat ditentukan oleh karakteristik dari luar 

organisasi.   Model ini berkeyakinan bahwa kinerja organisasi akan sangat 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan industri.   Model lima kekuatan dari 
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Porter merupakan contoh dari perspektif I/O yang berfokus pada analisis 

berbagai kekuatan eksternal dan variabel industri sebagai landasan untuk 

memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif  

2. Model Berbasis Sumber Daya ( Resources Basaed view / RBV) 

Model ini berkeyakinan bahwa sumber daya internal lebih penting bagi    

organisasi    dari pada    berbagai    faktor    eksternal    dalam mempertahankan 

keunggulan kompetitif.    Model ini lebih memfokuskan pada pengembangan 

atau perolehan sumber daya (Resources) dan kapabilitas (Capability) yang 

berharga atau sulit ditiru  oleh  pesaing.     Pendekatan  RBV  memandang  

organisasi sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas.  Pandangan RBV percaya 

bahwa kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya 

internal yang dapat dikelompokan ke dalam tiga kategori luas, yaitu : 

a. Sumber  daya  fisik  yang  meliputi  seluruh  organisasi  dan 

perlengkapannya, lokasai, teknologi, potensi mahasiswa, dll. 

b. Sumber daya manusia yang meliputi seluruh karyawan ( staf dan dosen), 

pengalaman, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan. 

c. Sumber daya organisasional mencakup struktur organisasi, proses 

perencanaan, sistem informasi, paten, merek dagang, hak cipta, data base, 

dll. 
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Dimensi yang telah disebutkan oleh para ahli didalam penelitian ini dan 

dimensi teori keunggulan bersaing yang dipakai didalam penelitian ini, dapat 

dirangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.6. 

 Dimensi Keunggulan Bersaing 

SUMBER KONSEP 

Kotler and Fox dalam Wahyudin (2015) 1. Mutu program pendidikan (program 

quality) 

2. Diferensiasi program pendidikan 

(program uniqueness) 

3. Biaya atau harga (price) 

4. Reputasi lembaga (reputation) 

5. SDM Lembaga yang berkualitas baik 

Kuncoro dalam Fatmasari (2012) 1. Model Organisasi – Industri 

2. Model Berbasis Sumber Daya 

Peneliti 1. Mutu program pendidikan (program 

quality) 

2. Diferensiasi program pendidikan 

(program uniqueness) 

3. Biaya atau harga (price) 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dimensi dari keunggulan bersaing yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah mutu program pendidikan, diferensiasi 

program pendidikan dan biaya atau harga karena dimensi tersebut dianggap paling 

sesuai dengan penelian ini. Sedangkan untuk dimensi lainnya tidak digunakan 

karena kurang tepat digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.5. Minat Siswa 

Perilaku konsumen pada hakikanya untuk memahami mengenai mengapa 

konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Defini dari perilaku konsumen 

menurut Blythe dalam Sumarwan (2018:6) adalah sebagai berikut: 
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“Perilaku konsumen adalah interaksi yang dinamis antara afeksi, 

kognisi, perilaku, dan lingkungan dimana manusia melakukan 

pertukaran berbagai aspek dalam kehidupannya.” 

 

Sementara itu, menurut Wells dan Prensky dalam Sumarwan 

(2018:5) bahwa : 

“Perilaku konsumen merupakan studi tentang konsumen ketika 
mereka melakukan pertukaran sesuatu yang berharga untuk sebuah 

produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan mereka.” 

 

Menurut Sumarwan (2018:4) dalam bukunya yang berjudul Perilaku 

Konsumen mengemukakan bahwa : 

“Perilaku konsumen adalah sebagai perilaku yang erat kaitannya 

dengan membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk atau jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen.” 

 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

pembelian mereka. Kotler dan Keller (2016) mengemukakan bahwa untuk 

melakukan proses keputusan pembelian konsumen akan melalui beberapa tahap 

seperti pada gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 2.2.  

Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler dan Keller (2016) 

 

Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh niat produk yang dievaluasi. 

Bila manfaat yang dirasakan lebih besar dibanding pengorbanan untuk 

mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi. Sebaliknya 

bila manfaatnya lebih kecil dibanding pengorbanannya maka biasanya pembeli 
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akan menolak untuk membeli dan umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang 

sejenis. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali 

dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik berupa 

rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan 

tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, 

sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen 

yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks, dan 

salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli (Dwityanti, 2008). 

Menurut  Sukardi dalam Arifin dan Ratnasari (2017), minat merupakan 

keadaan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh yang diwujudkan dalam suatu pernyataan atau aktivitas. 

Menurut Syah dalam Arifin dan Ratnasari (2017), minat berarti kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai 

suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas, menurut Djaali dalam Arifin dan Ratnasari (2017). 

Seseorang yang mempunyai minat pada sutu obyek, dia akan tertarik dengan obyek 

tersebut. Biasanya orang tersebut akan selalu mengikuti perkembangan informasi 

tentang obyek tersebut. Minat pada suatu obyek akan mendorong seseorang untuk 

mencari tahu dan mempelajari obyek tersebut dan dia akan mengikuti aktivitas yang 

berhubungan dengan obyek tersebut, (Arifin dan Ratnasari, 2017). 

Menurut Abdullah (2016), minat merupakan suatu kecenderungan untuk 

tingkah laku yang berorientasi pada objek, kegiatan atau pengalaman tertentu, dan 
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kecenderungan tersebut antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak 

sama intensifnya. Minat diartikan pula sebagai kesadaran seseorang bahwa suatu 

objek, seseorang suatu masalah ataupun  suatu situasi yang mempunyai sangkut 

paut dengan dirinya yang dilakukannya dengan sadar serta diikuti rasa senang. 

Dalam penelitian ini, minat siswa untuk memilih Universitas diasumsikan 

sama dengan minat beli. Penulis meneliti mengenai minat untuk memilih 

Universitas yang merupakan persamaan dari minat beli itu sendiri karena 

Universitas merupakan suatu lembaga untuk dipilih bukan untuk dibeli. 

Tabel 2.7.   

Perbandingan Definisi Minat Beli 

 

SUMBER DEFINISI 

Syah dalam Arifin dan 

Ratnasari (2017) 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan bahwa 

siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat 

pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Djaali dalam Arifin dan 

Ratnasari (2017) 

Seseorang yang mempunyai minat pada sutu obyek, dia akan 

tertarik dengan obyek tersebut. Biasanya orang tersebut akan 

selalu mengikuti perkembangan informasi tentang obyek 

tersebut. 

Sukardi dalam Arifin dan 

Ratnasari (2017) 

Minat merupakan keadaan suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh yang diwujudkan dalam suatu pernyataan atau 

aktivitas. 

Abdullah (2016) Minat merupakan suatu kecenderungan untuk tingkah laku 

yang berorientasi pada objek, kegiatan atau pengalaman 

tertentu, dan kecenderungan tersebut antara individu yang satu 

dengan individu yang lain tidak sama intensifnya. 

Peneliti Minat adalah keinginan dan rasa ketertarikan untuk memilih 

Perguruan Tinggi. 
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Dari tabel diatas, maka definisi minat yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kecenderungan untuk memilih Perguruan Tinggi. Tahap-tahap Dalam Proses 

Pengambilan Keputusan Membeli menurut Alma (2018 : 104) mengutarakan 

dimensi dari minat beli sebagai berikut : 

1.    Need Recognition 

Dalam pengenalan kebutuhan , atau pengenalan masalah, maka seseorang 

merasakan adanya stimuli untuk membeli sesuatu. Stimuli ini bisa datang dari 

dalam (internal), misalnya seseorang marasa lapar, atau karena dorongan dari 

luar (eksternal). 

2. Information Search 

Pencarian informasi mengenai mau membeli apa, model bagaimana, dimana, 

dsb, maka seseorang mencari informasi yang dapat diperoleh dari sumber 

pribadi seperti famili, teman, tetangga. Dari sumber komersial seperti iklan, 

tenaga penjual, melihat display. Dari sumber publik seperti media masa, koran, 

televisi, radio. Dan dari pengalaman masa lalu, pernah menggunakan suatu 

produk, atau melihat produk tersebut. 

3. Evaluation Of Alternatives 

Evaluasi alternatif dalam hal ini konsumen sangat berbeda evaluasinya karena 

tergantung ppilihan pada atribut produk, sesuai atau tidak dengan keinginan 

mereka. 

4. Purchase Decision 

Kepuasan Membeli adalah tahap yang harus yang harus diambil setelah melalui 

tahapan diatas. Bila konsumen mengambil keputusan, maka  akan mempunyai 
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serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, merek, kualitas, model, 

waktu, harga, cara pembayaran, dsb. 

5. Post purchase Behavior  

Ditentukan oleh pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi produk yang 

dibeli. Jadi tergantung pada ekspektasi dengan kenyataan yang dihadapi. Jika 

kenyataannya tidak puas, maka akan kecewa jika sesuai antara apa yang 

diharapkan dengan yang dialami berarti puas dan jika kenyataannya lebih 

bagus dari yang diharapkan maka akan sangat gembira. 

Mengusahakan agar perhatian menjadi minat pembeli merupakan tingkat 

kedua dalam proses pendekatan penjualan. Perlu diingat proses pendekatan 

menurut Alma (2018 : 115) yaitu : 

1. Perhatian hanya bersifat sementara 

2. Perhatian perlu dijaga supaya cukup lama sehingga berubah menjadi minat 

pembeli 

3. Adanya perhatian yang memusat sangat diperlukan untuk membangkitkan 

minat untutk membeli 

Menurut Alma (2018 : 165), terdapat lima langkah yang dialami konsumen 

dalam proses keputusan pembelian yang disebut dengan AIDA + S, terdiri dari : 

1. Attention (menarik perhatian) : Tahap dimana konsumen menaruh perhatian 

terhadap barang atau jasa. 

2. Interest (menimbulkan minat lebih dalam) : Tahap dimana keterkaitan 

konsumen untuk mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa. 
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3. Desire (keinginan untuk membeli) : Tahap dimana konsumen berhasrat/ 

berminat karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhannya. 

4. Action (melakukan pembelian) : Tahap dimana konsumen mengambil 

keputusan atau tindakan untuk membeli. 

5. Satisfaction (menimbulkan kepuasan) : Tahap dimana konsumen setelah 

melakukan pembelian menimbulkan kepuasan terhadap produk atau jasa. 

  Dari konsep AIDA+S diatas attention dan interest , merupakan dimensi dari 

minat beli konsumen. Adapun tidak digunakannya tahap desire, action dan 

satisfaction  karena hal tersebut sudah bukan lagi bagian dari minat beli karena pada 

tahap tersebut konsumen sudah melakukan suatu keputusan pembelian.  

  Pintrick dan Schunk dalam Abdullah (2016) menyebutkan aspek-aspek 

minat adalah sebagai berikut : 

a. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity) sikap 

umum disini maksudnya adalah sikap yang dimiliki oleh individu, yaitu 

perasaan suka atau tidak suka terhadap aktivitas. 

b. Pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas (spesific preference for or liking the 

activity). Individu akan memutuskan pilihannya untuk menyukai aktivitas 

tersebut. 

c. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu perasaan 

senang individu terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

aktivitasnya. 
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d. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal 

importance or significance of the individual) individu merasa bahwa aktivitas 

yang dilakukannya sangat berarti. 

e. Adanya minat instrisik dalam isi aktivitas (instrinsic interest in the contentof 

activity). Dalam aktivitas tersebut terdapat perasaan yang menyenangkan. 

f. Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participation in the 

activity). Individu akan berpatisipasi dalam aktivitas itu karena menyukainya. 

   Dinamika terbentuknya minat melalui perhatian dan belajar. Apabila 

seseorang memperhatikan sesuatu hal secara sukarela dan cenderung untuk 

mengingatnya, maka apa yang diingatnya tersebut merupakan petunjuk dari 

munculnya minat, menurut Commins dan Fagin dalam Abdullah (2016). Menurut 

Crow dan Crow dalam Abdullah (2016), menyatakan ada 3 faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (inner urges), 

b. Faktor motif sosial (social motive), 

c. Faktor emosional (emotional motive). 

Dimensi-dimensi mengenai teori minat yang sudah dijabarkan oleh para ahli 

diatas dapat dirangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.8.  

Perbandingan Dimensi Minat 
SUMBER KONSEP 

Alma  

(2018 :165) 

1. Attention 

2. Interest 

3. Desire 

4. Action 

5. Satisfaction 

Alma  

(2018 :115) 

1. Perhatian hanya bersifat sementara 

2. Perhatian perlu dijaga supaya cukup lama sehingga berubah 

menjadi minat pembeli 

3. Adanya perhatian yang memusat sangat diperlukan untuk 

membangkitkan minat untutk membeli 

Kotler dan Keller 

(2016) 

1. Pengenalan Masalah 

2. Pencarian Informasi 

3. Evaluasi Alternatif 

4. Keputusan Pembelian 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Pintrick dan Schunk  

dalam Abdullah (2016) 

1. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the 

activity) 

2. Pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas (spesific preference 

for or liking the activity) 

3. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity 

4. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu 

(personal importance or significance of the individual) 

5. Adanya minat instrisik dalam isi aktivitas (instrinsic interest in 

the contentof activity) 

6. Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or 

participation in the activity) 

Crow dan Crow dalam 

Abdullah (2016) 

1. Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (inner urges), 

2. Faktor motif sosial (social motive), 

3. Faktor emosional (emotional motive). 

Peneliti 1. Attention 

2. Interest 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dimensi dari minat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah attention dan interest  karena dimensi tersebut dianggap paling 

sesuai dengan penelitian ini. Sedangkan untuk dimensi lainnya tidak digunakan 

karena kurang tepat digunakan dalam penelian ini. 

2.1.6. Penelitian Sebelumnya 

Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut. 
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a. Bauran Pemasaran Terhadap Minat Siswa 

Hubungan variabel bauran pemasaran terhadap minat siswa untuk memilih 

Perguruan Tinggi (PT), dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya bahwa 

terbukti hasil bauran pemasaran dapat mempengaruhi minat siswa untuk 

memilih Universitas/ Perguruan Tinggi (PT). Penelitian sebelumnya terkait 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.9.  

Penelitian Sebelumnya Terkait Bauran Pemasaran Terhadap Minat Siswa  

 
SUMBER HASIL PENELITIAN 

Agustin  

(2017) 

Hasil penelitian didapatkan koefisien determinannya sebesar 0.664, 

yang artinya bahwa variabel produk atau program studi (X1), harga 

atau uang SPP (X2), promosi (X3), lokasi (X4), orang (X5), proses (X6), 

pelayanan (X7) mampu mempengaruhi keputusan mahasiswa sebesar 

66,4%.  

Samat, Marnisah, 

Hendro dan Jenahar 

(2017) 

Secara parsial didapatkan hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan 

dan positif product dan promotion terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang, 

sedangkan secara parsial ada pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih Perguruan Tinggi 

Swasta di Kota Paalembang. 

Febriyanto 

(2015) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel-variabel 

independen berpengaruh secara simultan terhadap minat beli secara 

signifikan. Secara secara parsial menunujukan bahwa dua variabel dari 

bauran pemasaran jasa yaitu People dan Process mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap minat belajar di SMA Darul Ulum2 

Jombang. 

Margaretha 

(2011) 

Menunjukan bahwa empat variabel  dari bauran pemasaran jasa yaitu 

product, price, phycical evidence dan process mempunyai pengaruh 

terhadap minat beli pada Program MM UKM. 

David dan Martina  

(2011) 

Mengidentifikasi prosedur yang membantu mengoptimalkan pilihan, 

kombinasi dan koneksi elemen dan kegiatan bauran komunikasi 

pemasaran yang berhubungan dengan calon siswa.  

  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel bauran 

pemasaran memiliki pengaruh terhadap minat. Hubungan antara variabel bauran 

pemasaran dan minat beli dapat digambarakan sebagai berikut : 
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     Agustin (2017) 
Samat, Marnisah, Hendro dan Jenahar (2017) 

     Febriyanto (2015) 

     Margaretha (2011) 

David dan Martini (2011) 

   

 

Gambar 2.3. 

Hubungan Antara Variabel Bauran Pemasaran Terhadap Minat 

 

 

b. Keunggulan Bersaing Terhadap Minat Siswa 

Hubungan variabel Keungulan bersaing terhadap minat siswa untuk 

memilih Perguruan Tinggi (PT), dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebelumnya bahwa terbukti hasil keunggulan bersaing dapat mempengaruhi 

minat siswa untuk memilih Universitas/ Perguruan Tinggi (PT). Penelitian 

sebelumnya terkait penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.10.  

Penelitian Sebelumnya Terkait Keunggulan Bersaing Terhadap Minat Siswa  

 
SUMBER HASIL PENELITIAN 

Nurdin dan Dinnullah 

(2017) 

Tingkat kepentingan dalam memilih Perguruan Tinggi pada responden 

mahasiswa baru Fakultas Teknik tertinggi ada pada jurusan, sarana 

fisik dan biaya pendidikan.  

Setyabudhi dan 

Setiawan  

(2017) 

Evalusi strategi menghasilkan adanya perbedaan asumsi unsur pada 

kondisi asumsi internal dan eksternal dengan kondisi internal pada saat 

ini dan masa mendatang Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Batam. 

Sitorus 

(2015) 

Keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja Perguruan Tinggi Swasta. Faktor yang paling dominan 

mempengaruhi keunggulan bersaing adalah reputasi. 

BOSCOR1 

 (2015) 

Kompetisi dari kursus online dengan harga rendah mungkin menjadi 

ancaman, tetapi reputasi universitas dan sistem akreditasi membantu 

universitas untuk menghadapi tantangan baru. Universitas harus 

beradaptasi dengan lanskap compatitive baru dan harus menggunakan 

strategi baru di bidang sumber daya manusia, pengurangan biaya, 

penelitian, kemitraan dengan perusahaan dan universitas lain . 

Aydin 

(2013) 

Hasil penelitian menunjukkan lokasi mempengaruhi keputusan 

pemilihan universitas siswa dan jadi semacam keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan untuk universitas sampel ini. Makalah ini 

mengusulkan lokasi memiliki efek penting untuk menarik siswa ke 

universitas. Ini akan membantu pengambilan keputusan manajer 

universitas pada perencanaan strategis.  

 

Bauran Pemasaran Minat Beli 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel keunggulan 

bersaing memiliki pengaruh terhadap minat. Hubungan antara variabel keunggulan 

bersaing dan minat beli dapat digambarakan sebagai berikut : 

 

Nurdin dan Dinnullah (2017) 

Setyabudhi dan Setiawan (2017) 

Sitorus (2015) 

Boscor1 (2015) 

Aydin (2013) 

 

 

Gambar 2.4.  

Hubungan Antara Variabel Keunggulan Bersaing Terhadap Minat 

 

 

c. Bauran Pemasaran  dan Keunggulan Bersaing Terhadap Minat Siswa 

Hubungan variabel bauran pemasaran  dan keunggulan bersaing terhadap minat 

siswa untuk memilih Perguruan Tinggi (PT), dapat dilihat dari hasil penelitian 

sebelumnya bahwa terbukti hasil bauran pemasaran dan keungulan bersaing 

dapat mempengaruhi minat siswa untuk memilih Universitas/ Perguruan 

Tinggi (PT). Penelitian sebelumnya terkait penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 2.11.  

Penelitian Sebelumnya Terkait Bauran Pemasaran dan Keunggulan 

Bersaing Terhadap Minat Siswa  

 
SUMBER HASIL PENELITIAN 

Nurtanto, Fawaid, 

Fargianti, Ramdani 

dan Nurhaji 

(2017) 

Menunjukan bahwa minat masuk perguruan tinggi di Serang dengan 

rata-rata presentase 71.76%. Minat tersebut dipengaruhi oleh faktor 

dalam diri sendiri, faktor lingkungan sekolah dengan koefisien regresi 

masing-masing sebesar 0.199; 0.190; dan 0.090. Faktor diri sendiri dan 

lingkungan keluarga secara bersama-sama mempengaruhi minat 

masuk perguruan tinggi sebesar 37,6%. 

Abdullah  

(2017) 

 

Minat Siswa SMA/MA Kota Kediri untuk melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi sebesar 81 persen. 

Arifin dan Ratnasari 

(2017) 

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat melanjutkan 

Pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan motivassi belajar siswa kelass 

XII SMA Negeri 3 Wayabula Morotai. 

Aguado, Laguador 

dan Deligero 

(2015) 

Minat tinggi terhadap program gelar juga dimanifestasikan di antara 

siswa maritim. Mahasiswa maritim yang lulus dari sekolah umum 

memiliki kesempatan lebih tinggi untuk dipengaruhi oleh orang-orang 

dalam memilih sekolah dan program gelar dan mereka juga memiliki 

tingkat minat yang lebih tinggi terhadap program maritim 

dibandingkan dengan mereka yang lulus dari sekolah swasta. 

Rifai dan Mulyono 

(2014) 

Sebagian besar siswa kelas XII SMA di Sukoharjo memilih 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan alasan 

mengikuti jejak orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selain itu, 

faktor jarak dan biaya menjadi pertimbangan utama mereka memilih 

Univet sebagai tempat kuliah.  

Fatmasari  

(2012) 

Rancangan strategi pemasaran yang efektif serta fokus dapat menjadi 

sebuah solusi dalam membangun keunggulan bersaing suatu 

Perguruan Tinggi yang memiliki nilai superior bagi para 

mahasiswanya. 

  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel bauran 

pemasaran  dan keungulan bersaing memiliki pengaruh terhadap minat. Hubungan 

antara variabel bauran pemasaran dan minat beli dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Nurtanto, Fawaid, Fargianti, Ramdani dan Nurhaji (2017) 

Arifin dan Ratnasari  (2017) 

Abdullah (2017) 

Aguado, Laguador dan Deligero (2015) 

Rifai dan Mulyono (2014) 

Fatmasari (2012) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.  

Hubungan Antara Variabel Bauran Pemasaran dan Keunggulan Bersaing 

Terhadap Minat Siswa 

 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, bauran pemasaran  atau marketing mix adalah strategi 

pemasaran yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi (PT), untuk menghasilkan 

target pasar yang diinginkan. Jadi, bauran pemasaran yang dilakukan Perguruan 

Tinggi (PT) khususnya Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, terkait 

dengan strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar bagi 

masyarakat. Dimensi dari bauran pemasaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, SDM dan proses. Ketujuh 

dimensi tersebut digunakan dalam penelitian ini dalam bauran pemasaran 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

Keunggulan bersaing, yang dalam hal ini adalah keunggulan yang unik dari 

pesaing yang mempunyai nilai lebih untuk mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat mengenai Perguruan Tinggi (PT). Dimensi dari keunggulan bersaing 

Bauran Pemasaran Minat Beli Keunggulan 

Bersaing 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah mutu program pendidikan (program 

quality), diferensiasi program pendidikan (program uniqueness), dan biaya atau 

harga (price). Ketiga dimensi yang digunakan dalam penelitian ini karena sangat 

menentukan animo masyarakat terhadap minat untuk memilih Perguruan Tinggi 

(PT).  

Sementara itu, minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan 

dan rasa ketertarikan untuk memilih Perguruan Tinggi. Adapun dimensi yang 

digunakan dalam penelitian ini terkait dengan variabel minat adalah atensi dan 

minat itu sendiri. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapt dibuat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  

Paradigma Penelitian 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini, dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bauran pemasaran dapat mempengaruhi minat siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

2. Keunggulan bersaing dapat mempengaruhi minat siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

3. Bauran pemasaran dan keunggulan bersaing dapat mempengaruhi secara 

bersama-sama minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) karawang 


