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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

  Adapun kesimpulan didalam penelitian ini mengenai bauran pemasaran 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang dalam upaya meningkatkan minat 

siswa SMA kelas XII di Karawang Barat untuk memilih Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang melalui keunggulan bersaing dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan bauran pemasaran yang dilakukan oleh Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang sudah cukup efektif dan tepat sasaran. Hal ini 

dapat dibuktikan dari penyampaian informasi yang disampaikan oleh pihak 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang disampaikan jelas. Siswa 

SMA kelas XII di Karawang Barat menanggapi dengan baik. 

2. Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang  memiliki berbagai pilihan 

konsentrasi (Program Studi) yang berpengaruh untuk dapat menarik minat 

siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang dan 

dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Namun hal yang menjadi kendala 

adalah masih banyak Siswa SMA kelas XII yang belum mengetahui terkait 

beberapa pilihan program pendidikan. Hal ini menjadi keraguan bagi siswa-

siswi SMA untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

3. Siswa SMA kelas XII di Karawang Barat mengetahui Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang dan tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang serta besar keinginan siswa 
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SMA kelas XII untuk menjadikan salah satu pilihan untuk melanjutkan 

pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. 

4. Pengaruh Bauran pemasaran dalam mempengaruhi minat Siswa Kelas XII 

SMA di Karawang Barat untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang memiliki hubungan yang kurang erat. Hal ini menunjukan  bahwa 

siswa SMA kelas XII di Karawang Barat sudah mengetahui bahwa UBP 

Karawang merupakan Universitas Swasta satu-satunya di Karawang. 

5. Pengaruh Keunggulan Bersaing dalam mempengaruhi minat Siswa kelas XII 

SMA di Karawang Barat untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang memiliki hubungan yang tidak erat atau lemah sekali. Hal ini 

menunjukan bahwa Siswa kelas XII SMA di Karawang Barat  sudah 

mengetahui kualitas UBP Karawang yang menjadi Universitas Swasta satu-

satunya di Karawang untuk saat ini. 

6. Pengaruh Bauran Pemasaran dalam mempengaruhi Keunggulan Bersaing 

untuk memilih UBP Karawang memiliki hubungan yang kurang erat. Hal ini 

menunjukan bahwa Siswa kelas XII SMA di Karawang Barat mengetahui 

adanya UBP Karawang yang memiliki program studi yang cukup banyak dan 

menjadi Universitas Swasta satu-satunya di Karawang. 
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5.2.  Saran 

  Adapun saran didalam penelitian ini mengenai bauran pemasaran dalam 

upaya meningkatkan minat untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang melalui Keunggulan Bersaing dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dari sisi akademik, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

melakukan bauran pemasaran secara langsung pada Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang berada di Karawang Barat. Selain itu Memberikan 

pengarahan secara langsung kepada siswa/i  Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Karawang Barat mengenai informasi Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang sehingga dapat memotivasi Siswa/i untuk 

memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Selain itu perlu 

ditingkatkan jumlah pilihan konsentrasi (Fakultas dan Program Studi) yang 

banyak diminati calon mahasiswa. 

2. Dari sisi manajemen, diperlukan pemaparan lebih lanjut mengenai 

informasi yang berkaitan dengan Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang secara lebih dalam, salah satunya dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan secara langsung dengan pihak siswa/i Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Karawang Barat. Sehingga dapat sekaligus memperkenalkan 

kepada siswa/i informasi tentang Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. Selain itu perlu dibuka program studi yang banyak diminati oleh 

calon mahasiswa yang menjadi daya tarik siswa untuk memilih Universitas 

Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

 


