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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1   Latar Belakang 

Universitas Pelita Harapan adalah salah satu perguruan tinggi swasta 

pertama yang hadir di daerah luar Jakarta, yaitu di daerah Lippo Karawaci 

Tangerang. Sejak didirikan tahun 1994 Universitas Pelita Harapan menjadi salah 

satu perguruan tinggi swasta terpercaya di wilayah Tangerang, JABODETABEK.  

Namun begitu, seiring dengan berjalannya waktu di daerah Tangerang 

bermunculan semakin banyak perguruan tinggi swasta seperti Swiss German 

University (SGU), Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Prasetya Mulya 

Business School (PMBS), Universitas Bina Nusatara (BiNus), Surya University, 

Universitas Tarumanegara dan masih banyak lainnya.  

Meningkatnya jumlah perguruan tinggi swasta di daerah Tangerang ini 

antara lainnya dipicu oleh prospek positif dari daerah Tangerang yang dekat 

dengan ibu kota Jakarta serta semakin dekatnya pemberlakuan peraturan 

pemerintah yang mewajibkan perguruan tinggi di ibu kota Jakarta untuk mencari 

lokasi kampus baru diluar ibu kota. 

Untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya, Universitas 

Pelita Harapan, perguruan tinggi yang dikenal dengan sebutan Global Campus ini 

pun melakukan berbagai cara untuk terus membina mahasiswa dan mahasiswinya 

baik dari segi akademik maupun non akademik serta terus berkompetisi untuk 

menjadi perguruan tinggi swasta yang terpercaya. 
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Universitas Pelita Harapan memaksimalkan fungsi marketing dengan 

upaya menciptakan divisi Marketing di dalam struktur organisasinya. Lebih jauh 

lagi Marketing sebagai salah satu penerapan ilmu komunikasi ini, diterapkan 

dengan cara mengadakan program pemilihan duta kampus yang dikenal dengan 

sebutan Miss UPH Scholar. 

Universtias Pelita Harapan adalah salah satu perguruan tinggi swasta 

pertama yang menyelenggarakan pemilihan duta kampus. Miss UPH Scholar 

pertama kali diadakan pada tahun 2008 dan berlanjut setiap tahunnya hingga saat 

ini. Hingga saat ini Miss UPH Scholar adalah salah satu ajang yang selalu 

ditunggu-tunggu oleh banyak orang, bukan karena kecantikan para finalis semata 

namun juga karena prestasi dan jiwa yang terbentuk dari ajang ini, yang kemudian 

melahirkan lebih banyak mahasiswi berprestasi antara lainnya Astrid Ellena Miss 

Indonesia 2011 yang tak lain adalah Miss UPH Scholar 2009. 

Strategi pembentukan duta kampus ini merupakan bentuk penerapan 

komunikasi Marketing dari konsep Brand Ambassador dengan maksud 

membentuk Brand Image yang baik. Konsep Brand Image yang baik seperti yang 

diuatarakan oleh Keller (2003) adalah bahwa brand image atau citra merek yang 

baik dapatlah diciptakan melalui program pemasaran yang memiliki ikatan kuar, 

menguntungkan dan unik untik dapat diasosiasikan dengan brand image yang ada 

dalam ingatan konsumen. Miss UPH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mengkomunikasikan berbagai hal yang berkaitan dengan Universitas Pelita 

Harapan, sebagai brand ambassador yang diasosiasikan dengan brand image 

UPH. Mahasiswi yang terpilih sebagai Miss UPH menjalankan tugas sebagai duta 

dalam kurun waktu satu tahun, sebagai representatif bagi UPH di hadapan publik.  
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Peran duta kampus dalam mendukung penerapan fungsi Integrated 

Marketing Communication, sangatlah menarik untuk diteliti karena merupakan 

terobosan baru  dalam penerapan IMC pada perguruan tinggi. Untuk itu sangatlah 

menarik untuk meneliti bagaimana fungsi Integrated Marketing Communication 

melalui strategi pembentukan duta kampus. 

I.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat kita pelajari 

bahwa fenomena pertumbuhan perguruan tinggi swasta di wilayah Tangerang dan 

sekitarnya membuat persaingan semakin ketat. Hal ini tentunya membuat setiap 

perguruan tinggi swasta bekerja lebih keras dan bersaing untuk menciptakan citra 

yang baik dan terpercaya. 

Dalam persaingan antar perguruan tinggi swasta ini, citra atau brand 

image yang baik menjadi kunci utama dalam menarik perhatian masyarakat. 

Pentingnya image yang baik ini juga disadari oleh Universtias Pelita Harapan. 

Oleh karena itu, untuk dapat membuat asosiasi yang positif maka Universitas 

Pelita Harapan mengadakan program duta kampus Miss UPH Scholar dengan 

maksud mengasosiasikan mahasiswi terbaik  dari perguruan tinggi Universitas 

Pelita Harapan dengan Universitas Pelita Harapan itu sendiri. 

Dalam proses pelaksanaan program ini, muncullah beberapa pertanyaan 

menarik menyangkut peran Miss UPH sebagai duta kampus dan ikon untuk dapat 

membantu penerapan Integrated Marketing Communication pada Marketing UPH 

mengingat duta harus menjalankan fungsi Integrated Marketing Communication 

tanpa pengalaman dalam bidang itu sendiri. 
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I.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka masalah 

pokok dari penelitian ini adalah  

“Bagaimana peran Miss UPH Scholar sebagai ikon dalam mendukung penerapan 

Integrated Marketing Communication pada Marketing Universitas Pelita Harapan, 

Tangerang?” 

I.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui penerapan Integrated Marketing Communication 

melalui strategi pembentukan duta kampus (Miss UPH Scholar) pada 

Universitas Pelita Harapan, Tangerang. 

2. Untuk mengetahui tugas-tugas Integrated Marketing Communication yang 

dilaksanakan oleh duta kampus Universitas Pelita Harapan, Tangerang. 

I.5  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan antara lainnya untuk kepentingan berbagai 

pihak yaitu institusi yang bersangkutan dan pihak lain yang melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai penerapan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang 

Integrated Marketing Communication dan lebih lanjut pada penerapannya 

terhadap strategi pembentukan duta kampus. Selain itu hasil dari penelitian 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Pelita Harapan maupun 

Universitas lain yang sedang melaksanakan strategi pemilihan duta kampus atau 

akan melaksanakan strategi pemilihan duta kampus . 
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1. Akademis: 

Para pembaca dapat menambah pengetahuan baik teori maupun praktek 

khususnya pada bidang Integrated Marketing Communication dan lebih 

lanjut pada penerapannya terhadap duta kampus. 

2. Praktis: 

Sebagai masukan informal mengenai penerapan Integrated Marketing 

Communication dalam strategi pembentukan duta kampus pada divisi 

Marketing perguruan tinggi, Universitas Pelita Harapan. 

3. Sosial: 

Sebagai tambahan pengetahuan baik bagi praktisi maupun pembaca awam. 

I.6  Sistematika Laporan Penelitian 

Penelitian akan dibagi kedalam enam bab dengan penjabaran sebagai 

berikut: 

1. Bab 1 Pendahuluan 

Bab pertama akan membahas mengenai: (1)  Latar Belakang Masalah 

mengenai fenomena yang menjadi latar belakang pemilihan topik 

penelitian, (2) Identifikasi Masalah yang membahas tentang masalah 

berkaitan dengan topik yang akan diteliti, (3) Rumusan Masalah yaitu 

penjelasan pokok masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kegunaan 

Penelitian, serta (6) Sistematika Laporan Penelitian. 

2. Bab II Objek Penelitian 
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Bab kedua akan membahas mengenai (1) Gambaran Umum 

Universitas Pelita Harapan, (2) Visi dan Misi Universitas Pelita Harapan, 

(3) Lambang Universitas Pelita Harapan, (4) Holistic Education 

Universitas Pelita Harapan, (5) Program Duta Kampus, (6) Profil Miss 

UPH Scholar, dan (7) Tujuan Miss UPH Scholar. 

3. Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan membahas mengenai tinjaukan pustaka dalam bentuk 

teori, konsep dan definisi yang terkait dengan penelitian penelitian. Antara 

lainnya: (1) Komunikasi, (2) Komunikasi Marketing, (3) Integrated 

Marketing Communication, (4) Communication Mix, (5) Tools of 

Marketing Communication, (6) Brand, (7) Brand Image, dan (8) Kerangka 

Pemikiran. 

4. Bab IV Metodologi Penelitian 

Bab keempat akan membahas antara lainnya:  (1) Metode Penelitian, 

(2) Pendekatan Penelitian, (3) Sumber Data, (4) Teknik Pengumpulan 

Data, (5) Unit Data, (6) Analisis Data, dan (7) Keabsahan Data. 

5. Bab V Analisis dan Pembahasan 

Pada bab kelima penelitiakan menyajikan data-data hasil penelitian 

yang akan dibahas secara keseluruhan dengan maksud untuk dapat 

menjawab dan pertanyaan penelitian. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran 
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Bab terakhir akan membahas mengenai kesimpulan yang menjadi hasil 

dari analisis penelitian. Dari kesimpulan tersebut diharapkan peneliti akan 

dapat mengemukakan saran aplikatif yang dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang terkait. 




