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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bergabungnya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) secara resmi pada 31 Desember 2015, memberikan keterbukaan persaingan 

tidak hanya didalam pertukaran produk namun juga tenaga kerja dengan tidak 

dibutuhkan lagi visa tenaga kerja untuk mencari pekerjaan keluar menjadi lebih 

mudah, sehingga persainngan dilapangan kerja semakin ketat oleh sebab itu tenaga 

kerja diminta lebih terampil dan ahli dibidangnya sehingga dapat berkualitas, serta 

dapat mampu bersaing dengan tenaga kerja asing  (Agustin, 2017). 

Hatten dan Resenthal dalam (Agustin, 2017) menyatakan bahwa 

penguasaan bidang ilmu dan teknologi dalam kadar yang memadai sangat 

diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan kreativitas, 

pengembangan, dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai 

tuntutan yang mutlak dalam kehidupan global. Kaitannya dalam hal ini pendidikan 

memiliki peranan yang penting.  Kaitannya dengan fenomena tersebut, pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan perlu ditingkatkan kualitas manajemen pendidikan. 

Menyebutkan manajemen pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan 

yang produktif, yaitu yang efektif dan efisien memerlukan analisis kebudayaan 
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atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku 

untuk kurun waktu yang cukup dimana manusia hidup. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam upaya 

meningkatkan kualitas kehidupan, disamping juga merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan sosial dan ekonomi kearah kondidi yang lebih baik. Pendidikan 

juga dipandang sebagai sasaran paling strategis untuk mengangkat harkat dan 

martabat suatu bangsa. Sebagai bentuk kepedulian, negara menjamin dan mengatur 

pendidikan warganya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. 

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional memberikan dasar hukum untuk membangun 

pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, 

otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penerapan ketentuan 

dalam undang-undang ini diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk 

memecahkan masalah pendidikan, guna memberikan sumbangan yang signifikan 

terhadap masalah-masalah makro bangsa Indonesia (Agustin, 2017). 

Berdasarkan hal tersebut, tuntutan kebutuhan pendidikan akan semakin 

tinggi karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan. Masyarakat semakin paham bahwa pendidikan tidak hanya sebatas 

sampai sekolah tingkat atas tapi juga pendidikan yang lebih tinggi lagi. Perguruan 

tinggi menjadi sarana untuk menempuh pendidikan formal tertinggi. Maka, 

pemilihan perguruan tinggi serta program studi menjadi fokus bagi calon 

mahasiswa (Agustin, 2017).  
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Perguruan Tinggi (PT) adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi, yang  

merupakan komponen sistem pendidikan formal Nasional di Negara masing-

masing. Di samping mengemban tugas universal, Perguruan Tinggi juga 

mengemban tugas Nasional. Tugas universal   berupa   mengembangkan kecerdasan 

anak didik sebagai insan ilmu pengetahuan  dan  kemanusiaan.  Tugas Nasional  

berupa  mengembangkan keterampilan anak didik sebagai insan teknologi  dan  

pengabdi  masyarakat bangsanya. Di dalam subsistem Pendidikan Tinggi,  

Perguruan  Tinggi  dapat diselenggarakan oleh  Pemerintah,  yang disebut Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN), maupun yang dikelola masyarakat, yang dikenal dengan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari   berbagai   Perguruan   Tinggi Swasta (PTS)  

yang ada tentunya  diharapkan  dapat menjawab  tantangan dimasa depan. Dengan 

banyaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada maka akan muncul 

persaingan di antara Perguruan Tinggi itu sendiri. Perguruan Tinggi dapat 

dianalogikan sebagai lembaga pemberi jasa kepada para konsumen (mahasiswa). 

Mereka adalah pihak yang berhak memberikan  penilaian  menarik  tidaknya suatu 

lembaga pendidikan. Melanjutkan studi ke Perguruan  Tinggi  adalah seperti 

investasi jangka panjang.  Sebelum keputusan diambil banyak hal yang terlibat, 

seperti: pemakai (user), penggagas (initiator), pihak yang memengaruhi   

(influencer),   pengambil putusan (decider), dan faktor kepercayaan (trust), (Nurdin 

dan Dinnullah, 2017). Hal ini dapat terlihat dari jumlah Perguruan Tinggi (PT) 

yang dari waktu ke waktu menunjukan perkembangan jumlah yang terus 

meningkat. 
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Grafik l.1.  

Data jumlah Perguruan Tinggi ( Negeri dan Swasta) di Indonesia 

Sumber: https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt  

       Rabu, 10 Oktober 2018  Pkl. 14.07  

 

Berdasarkan Pangkalan Data  Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, dan 

Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada gambar grafik 1.1. diatas maka dapat di 

simpulkan bahwa, Akademi mencapai angka 1.064, Politeknik 278, Sekolah tinggi 

2.532, Institut 215 dan Universitas 583 dalam cakupan wilayah Indonesia. 

Kompetisi yang semakin ketat tersebut tentunya akan semakin memacu seluruh 

perguruan tinggi untuk dapat meningkatkan kualitasnya, apalagi dengan adanya 

akreditasi nasional, baik untuk Perguruan Tinggi Negeri ( PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta ( PTS), dan era otonomi kampus. Jika tanpa peningkatan 

dan perhatian terhadap kualitas, sebuah lembaga pendidikan akan habis terlindas 

roda kompetisi. Kualitas Perguruan Tinggi banyak disorot oleh masyarakat 

https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt
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terutama dari sisi para lulusan Perguruan Tinggi tersebut yang dapat diterima di 

pasar kerja (Fatmasari, 2012). 

Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (YPPTPP) 

merupakan badan penyelenggara perguruan tinggi Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang pasca alih status Universitas Singaperbangsa Karawang 

(UNSIKA) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). UBP Karawang 

mendapatkan izin pendirian dengan SK Kemendikbud RI No. 611/E/O/2014 

Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Buana Perjuangan 

Karawang dengan 10 Program studi yang diselenggarakan. YPPTPP berinisiatif 

mengajukan pendirian UBP Karawang adalah untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Karawang dan sekitarnya. 

Potensi Karawang melalui pertanian dan industri (kawasan industri besar) telah 

menjadi daya tarik bagi masyarakat tenaga kerja dan pengusaha secara nasional 

maupun internasional (http://pmb.ubpkarawang.ac.id/).  

Lulusan siswa SMA/SMK sederajat menjadi peluang bagi seluruh 

Perguruan Tinggi yang ada di Karawang. Siswa dapat melanjutkan studinya 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 

maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dalam hal ini baik itu PTN maupun PTS 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih oleh calon mahasiswa. Rektor 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang Dr. H. Dedi Mulyadi S.E MM 

menyatakan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun di UBP mengalami 

peningkatan. (https://karawangtoday.com/wp/?p=17422 , diakses Senin 15 

Oktober 2018 Pkl. 10.18). Berikut ini adalah data jumlah calon mahasiswa 

http://pmb.ubpkarawang.ac.id/
https://karawangtoday.com/wp/?p=17422
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Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang tahun akademik 2015–2018 

seperti tersaji dalam tabel 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1.  

Jumlah Calon Mahasiswa 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

 

Tahun Akademik 
Jumlah Calon Mahasiswa 

Ikut Seleksi Lulus Seleksi 

2015 1256 1171 

2016 1987 1621 

2017 2236 1895 

2018 2300 2150 

Jumlah 7797 6837 

        Sumber : Akademik Universitas Buana Perjuanagan (UBP) Karawang, 2018. 

 

Berdasarkan tabel 1.1. diatas menunjukan bahwa jumlah calon mahasiswa 

dari tahun 2015 sampai tahun 2018 meningkat. Kaitannya dengan penelitian ini 

adalah ada fenomena yang sangat menarik sehubungan dengan fluktuasi jumlah 

mahasiswa UBP tersebut.  

Menyikapi berbagai fenomena tersebut, kunci utama bagi Perguruan Tinggi 

dengan melalui bauran pemasaran dan keunggulan bersaing untuk menarik minat 

calon mahasiswa. Alma (2018 : 207) menyatakan bahwa, bauran pemasaran 

merupakan strategi mencampuri kegiatan - kegiatan pemasaran, agar dicari 

kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Bauran 

Pemasaran merupakan suatu upaya untuk mengkomunikasikan eksistensi 

Perguruan Tinggi dengan masyarakatnya.  Melalui Bauran Pemasaran diharapan 

berdampak terhadap citra positif Perguruan Tinggi sehingga diharapkan mampu 

membentuk keunggulan jangka panjang bagi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.  
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Suntoyo (2015 : 1), berpendapat bahwa keunggulan bersaing adalah 

kemampuan untuk membedakan produk yang dihasilkan dalam persaingan, produk 

yang dihasilkan harus memiliki karakteristik kunci dalam merebut konsumen. 

Apabila perusahaan telah memiliki keunggulan bersaing, perusahaan harus dapat 

mempertahankan atau bahkan mengembangkan lebih jauh keunggulan bersaing 

tersebut agar dapat berkelanjutan. Minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang 

menetap dalam subjek atau tingkah laku seseorang untuk merasa tertarik pada 

bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Faktor yang 

mempengaruhi minat berdasarkan lingkungan sekolah terdiri dari tiga peran yaitu 

alumni, teman dan guru yang mendukung dalam melanjutkan masuk perguruan 

tinggi, (Nurtanto, Fawaid, Fargianti, Ramdani dan Nurhaji, 2017). 

Berdasarkan data-data diatas, peneliti melakukan pra-survey pada tanggal 

15 Desember 2018 terhadap 30 orang siswa kelas XII SMA di Karawang Barat 

sebagai responden untuk mengetahui penilaian mengenai bauran pemasaran dan 

keunggulan bersaing dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Hasil 

pra-survey tersebut sebagai berikut. 
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Tabel 1.2. 

Hasil Pra-Survey Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Minat 

Siswa Untuk Memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

Melalui Keunggulan Bersaing 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1 Mengetahui Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang 
27 3 

2 
Banyak pilihan konsentrasi yang disediakan 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 
12 18 

3 Terjangkau biaya kuliah UBP Karawang 29 1 

4 
Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

memfasilitasi adanya pemberian besiswa 
19 11 

5 
Fleksibel Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

karawang menerapkan sistem pembayaran kuliah 
20 10 

6 Terjangkau lokasi UBP Karawang 13 17 

7 
Mudahnya lokasi UBP Karawang dengan akses jalan 

yang dilalui kendaraan umum dan pribadi 
22 8 

8 
Jelas penyampaian informasi periklanan (melalui web, 

media sosial, brosur dan sistem informasi lainnya). 
29 1 

9 
Sering pihak UBP Karawang melakukan interaksi 

langsung dengan calon mahasiswa (mendatangi SMA) 
26 4 

10 Mengetahui Almamater Mahasiswa UBP Karawang  20 10 

11 
Mudahnya pelayanan yang dilakukan oleh UBP 

Karawang 
19 11 

12 
Fleksibel UBP Karawanng melaksanakan waktu 

perkuliahan 
29 1 

13 
Pelayanan informasi melalui media komunikasi yang 

disampaikan oleh UBP Karawang jelas 
24 6 

14 
Gedung dan ruang kelas yang dimiliki UBP Karawang 

layak 
24 6 

15 
UBP Karawang memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana penunjang yang lengkap 
21 9 

16 
Nyaman area kampus UBP Karawang untuk 

Mahasiswa 
24 6 

17 

Jumlah pilihan konsentrasi (Fakultas dan Jurusan) 

berpengaruh untuk Keunggulan Bersaing UBP 

Karawang 

20 10 

18 Penting penggunaan teknologi yang modern  27 3 

19 

Program studi yang diminati oleh calon mahasiswa 

berpengaruh terhadap keunggulan bersaing UBP 

Karawang 

29 1 

Sumber : Hasil Olah Data Pra-survey 2019 
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(Tabel 1.2. Lanjutan) 

Hasil Pra-Survey Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Minat 

Siswa Untuk Memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

Melalui Keunggulan Bersaing 

 

No. Pernyataan Ya Tidak 

20 

Program beasiswa ke luar negeri/ study change 

berpegaruh terhadap keunggulan bersaing UBP 

Karawang 

21 9 

21 

Biaya kuliah yang terjangkau dari pesaing 

berpengaruh untuk menigkatkan keunggulan 

bersaing UBP Karawang 

28 2 

22 

Sistem pembayaran kuliah yang fleksibel 

berpengaruh terhadap keunggulan bersaing UBP 

Karawang 

29 1 

Jumlah 77.58% 22.42% 

Sumber : Hasil Olah Data Pra-survey 2019  

Berdasarkan Tabel 1.2. data yang diperoleh dari hasil pra survey diatas, 

maka dapat dilihat bahwa kegiatan bauran pemasaran yang dilakukan oleh 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang sudah dilakukan dengan baik 

seperti dalam hal Siswa mengetahui mengenai UBP Karawang, terjangkaunya 

biaya kuliah UBP Karawang, penyampaian informasi periklanan (melalui web, 

media sosial, brosur dan sistem informasi lainnya) dimuat dengan jelas, seringnya 

pihak UBP Karawang melakukan interaksi langsung dengan calon mahasiswa 

(mendatangi SMA), melaksanakan waktu perkuliahan dengan fleksibel, pelayanan 

informasi melalui media komunikasi yang disampaikan oleh UBP Karawang jelas, 

gedung dan ruang kelas yang dimiliki UBP Karawang layak dan nyamannya area 

kampus UBP Karawang. Selain itu masih terdapat kendala atau kekurangan dalam 

hal bauran pemasaran diantaranya adalah pilihan konsentrasi yang disediakan 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang masih belum terlalu banyak 

pilihan yang diminati oleh calon mahasiswa dan lokasi UBP Karawang yang tidak 
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terlalu terjangkau dengan akses angkutan umum sehingga cukup banyak siswa yang 

menyatakan tidak. 

Hasil pra survay pun menunjukan bahwa keunggulan bersaing yang melekat  

pada Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang sebagai Universitas swasta 

satu-satunya di daerah Karawang. Dapat dilihat bahwa jumlah pilihan konsentrasi 

(Fakultas dan Jurusan), pentingnya penggunaan teknologi yang modern, program 

studi yang diminati oleh calon mahasiswa, program beasiswa ke luar negeri/ study 

change, biaya kuliah yang terjangkau dari pesaing dan Sistem pembayaran kuliah 

yang fleksibel berpengaruh terhadap keunggulan bersaing UBP Karawang. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah siswa yang lebih banyak menyatakan iya. 

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 suatu obyek, dia akan 

tertarik dengan obyek tersebut. Biasanya orang tersebut akan selalu mengikuti 

perkembangan informasi tentang obyek tersebut.  

Adapun faktor yang mempengaruhi minat siswa adalah marketing mix atau 

bauran pemasaran dari perguruan tinggi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Arifin dan Ratnasari (2017) informasi tentang Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang mempengaruhi sikap seseorang dalam memutuskan untuk 

memilih UBP Karawang. Minat pada suatu obyek akan mendorong seseorang untuk 
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mencari tahu dan mempelajari obyek tersebut dan dia akan mengikuti aktivitas yang 

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

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, topik yang diangkat pada 

penelitian ini berjudul  “Bauran Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Minat 

Siswa Untuk Memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang 

Melalui Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Siswa Kelas XII SMA di 

Karawang Barat).” 

 

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya di 

Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan 

perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

(Mahasiswa) karena pendidikan merupakan proses umpan balik/ feedback yang 

saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

pemasaran jasa pendidikan untuk memenangkan kompetisi antar perguruan Tinggi 

serta untuk meningkatkan akselerasi peningkatan kualitas dan profesionalisme 

manajemen Perguruan Tinggi, (Samat, Marnisah, Hendro dan Jenahar, 2017). 

Dalam persaingan bebas, Perguruan Tinggi Swasta dan lembaga pendidikan 

sebagai salah satu pelaku ekonomi perlu mempersiapkan diri untuk bertahan dan 

terus berkembang. Semakin tajam dan kompleksnya tingkat persaingan serta 

tingkat akselerasi yang tinggi, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 

lingkungan yang dinamis. Organisasi yang mampu memenangkan persaingan harus 
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memiliki keunggulan kompetitif dibanding pesaingnya. Sehingga upaya 

pencapaian keunggulan kompetitif bagi organisasi juga harus mendapat dukungan 

dari semua fungsi yang ada. Lembaga pendidikan, seperti Perguruan Tinggi Swasta 

menafsirkan dan mendefinisikan  globalisasi dengan cara-cara yang secara positif 

akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan mereka ambil untuk mencapai 

daya saing strategis dan menghasilkan laba di atas rata-rata. Keunggulan bersaing 

merupakan kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih 

unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Beberapa permasalahan yang menjadi 

muncul pada PTS di Kota Karawang selain tuntunan globalisasi, permasalahan-

permasalahan eksternal lain yanng timbul di PTS dan perlu mendapatkan perhatian 

seperti misalnya tingkat persaingan kualitas dan kuantitas dari PTS dengan PTN, 

animo calon mahasiswa di PTS selalu kalah dengan PTN, beberapa PTS terus 

mengalami penurunan dan tidak sedikit PTS yang program studinya tertentu gulur 

tikar karena BEP tidak terlampaui atau bahkan mengalami kerugian, karena tidak 

ada mahasiswa sama sekali yang disebabkan karena kredibilitas PTS yang 

bersangkutan rendah. (Rangkuti dalam Nurchayati dan Gozali, 2015). 

Minat melanjutkan studi keperguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (faktor internal) dan faktor 

yang berasal dari luar individu (faktor eksternal). Faktor internal meliputi kemauan 

dan keberhasilan akademik. Kemauan ini antara lain seperti keinginan untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, keinginan untuk 

mencapai cita-cia tertentu, serta keinginan untuk menyandangn gelar kesarjanaan. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi status sosial ekonomi orang tua dan pengaruh 
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lingkungan. Faktor ekonomi orang tua memegang peranan sangat penting dalam 

kelanjutan studi siswa. Siswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya cukup 

memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuannya dari 

pada siswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya rendah, (Rifai dan 

Mulyono, 2014). 

Didalam penelitian ini dapat diidentifikasikan mengenai bauran pemasaran 

Perguruan Tinggi (PT) yang dapat meningkatkan kunggulan bersaing melalui minat 

siswa dalam menentukan keputusan untuk memilih Perguruan Tinggi harus 

ditingkatkan khususnya di Universitas Buana Perjuangan Karawang (UBP) 

Karawang. Fenomena tersebut menimbulkan persaingan antara Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  dalam meningkatkan persaingan 

kualitas dan kuantitas Mahasiswa, yang menjadi daya tarik penulis untuk diteliti 

didalam penellitian ini, dan dapat memberikan  hasil analisis yang dapat bermanfaat 

pada Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Penelitian ini dibatasi pada 

variabel bauran pemasaran, keunggualan bersaing dan miant siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Sumber data yang didapat dari 

penelitian ini berasal dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, dimana 

Perguruan Tinggi tersebut merupakan objek dari penelitian ini.  

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pada obyeknya yaitu minat siswa kelas XII SMA 

untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Karenanya 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada bauran pemasaran, 
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keunggulan bersaing antara Perguruan Tinggi, serta minat siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. Pembatasan ini dilakukan karena  

variabel tersebut yang diduga berpengaruh pada minat siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang itu sendiri. 

Selain itu, penelitian ini juga membatasi dalam segi waktu penelitian yaitu 

bulan  Januari 2019. Dan unit analisis serta observasi dari penelitian ini dibatasi 

pada siswa kelas XII SMA di Karawang Barat. 

 

1.2.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah 

dikemukakan diatas didalam penelitian ini, maka terdapat pokok permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana bauran pemasaran di Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. 

2. Bagaimana keunggulan bersaing di Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. 

3. Bagaimana minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) 

Karawang. 

4. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran dalam upaya meningkatkan minat 

siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

5. Bagaimana pengaruh keunggulan bersaing dalam upaya meningkatkan minat 

siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 
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6. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran dan keunggulan bersaing dalam upaya 

meningkatkan minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah 

dan menganalisis data serta menginterprestasikannya tentang bauran pemasaran 

dalam upaya meningkatkan minat siswa untuk memillih Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) melalui keunggulan bersaing yang dilakukan secara 

komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk : 

1. Mendapatkan hasil kajian bauran pemasaran dalam Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang. 

2. Mendapatkan hasil kajian keunggulan bersaing dalam Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang. 

3. Mendapatkan hasil kajian minat siswa untuk memilih Universitas Buana 

Perjuangan (UBP) Karawang. 

4. Mendapatkan hasil analisis bauran pemasaran dalam upaya meningkatkan 

minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

5. Mendapatkan hasil analisis keunggulan bersaing dalam upaya meningkatkan 

minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 
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6. Mendapatkan hasil analisis bauran pemasaran dan keunggulan bersaing dalam 

upaya meningkatkan minat siswa untuk memilih Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh didalam penelitian ini adalah : 

1. Implikasi Akademik 

Penelitian ini dapat mengungkapkan hubungan antara bauran pemasaran dan 

keunggulan bersaing dalam upaya meningkatkan minat siswa untuk memilih 

Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang. 

2. Implikasi Manajemen 

Penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran, saran dan juga masukan 

kepada Perguruan Tinggi (PT) khususnnya Universitas Buana Perjuangan 

(UBP) Karawang dalam bauran pemasaran Perguruan Tinggi, keunggulan 

bersaing Perguruan Tinggi dan minat siswa untuk memilih Perguruan Tinggi. 


