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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan data yang diperoleh tentang statistik pendidikan tahun 

2009/2010 melalui situs Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang telah 

berubah nama menjadi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 

Daftar Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia adalah sebanyak  3.011 lembaga, 

dimana jumlah Universitas menunjukkan angka persentase sebesar 15,27% atau 

sebanyak 460 Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun angka 

kehadiran Universitas bukan menjadi angka terbesar dalam daftar Perguruan 

Tinggi, namun fakta lain menunjukkan bahwa jumlah total pendaftar Universitas 

memegang angka terbesar dibandingkan dengan yang lainnya yaitu dengan 

persentase sebesar 69% atau sebanyak 1.728.646 orang dari jumlah total 

keseluruhan pendaftar Perguruan Tinggi sebanyak 2.508.442 orang. 

 Universitas memiliki angka jumlah pendaftar yang paling besar, hal ini 

menjadikan Universitas sebagai lembaga paling diminati oleh para pendaftar 

dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lainnya. Wilayah Tangerang mengalami 

peningkatan munculnya Universitas, khususnya selama dua tahun terakhir (2012-

2013), yaitu sebanyak dua Universitas diantaranya Universitas Surya, Universitas 

Bina Nusantara. Angka peningkatan jumlah Universitas di Tangerang semakin 
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terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini mendeskripsikan suatu 

keadaan dimana Universitas-Universitas khususnya di daerah Tangerang 

mengalami persaingan yang semakin ketat. 

Untuk menghadapi persaingan, citra memegang peranan yang sangat 

penting. Bagi perusahaan, citra diartikan sebagai persepsi masyarakat terhadap jati 

diri perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap perusahaan didasari pada apa yang 

mereka ketahui atau mereka kira tentang perusahaan tersebut.  

Citra merupakan salah satu tujuan dan sekaligus reputasi serta prestasi 

yang hendak dicapai oleh setiap perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan, 

citra memegang peranan yang sangat penting, karena dengan adanya citra yang 

baik di benak masyarakat terhadap perusahaan bersangkutan, maka secara tidak 

langsung masyarakat menanamkan suatu bentuk kepercayaan terhadap perusahaan 

yang mana akan membantu kesuksesan perusahaan tersebut. Walaupun citra 

merupakan sesuatu yang dapat dikatakan abstrak dan tidak dapat diukur secara 

sistematis, namun wujudnya dapat dirasakan dari hasil penelitian baik dan buruk 

yang datang dari khalayak atau masyarakat luas. Penilaian atau tanggapan tersebut 

dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik yang 

berakar pada nilai-nilai kepercayaan.  

Pentingnya sebuah citra positif bagi sebuah perusahaan dikarenakan citra 

positif dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dan 

mencapai tujuan secara efektif, sedangkan citra negatif berlaku bagi sebaliknya. 

Citra positif dapat digunakan sebagai pelindung terhadap kesalahan kecil, kualitas 
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teknis atau fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar masalah 

tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimiliki 

masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan yang timbul karena adanya 

citra positif perusahaan di benak mereka. Citra menggambarkan pengalaman dan 

harapan konsumen atas kualitas pelayanan perusahaan dan citra memiliki 

pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal, dimana citra 

perusahaan yang kurang jelas dan nyata dapat mempengaruhi sikap karyawan 

(Sutojo 2004, 60). 

Semua perusahaan berkompetisi dalam rangka untuk mendapatkan citra 

positif dari publik terutama dari target mereka. Bagi Universitas, citra positif ingin 

dicapai dengan tujuan untuk bersaing dalam memperoleh Mahasiswa baru. 

Pencitraan yang dilakukan oleh Universitas dapat dalam berbagai macam cara, 

seperti melalui open house, kunjungan ke sekolah-sekolah, pameran pendidikan, 

pembinaan dan sebagainya. Melalui program tersebut, diharapkan pencitraan yang 

mereka lakukan dapat berhasil. Para calon konsumen dapat mengetahui lebih jauh 

dan memiliki gambaran atau kesan yang positif terhadap Universitas tersebut.  

Universitas Pelita Harapan merupakan sebuah perguruan tinggi swasta 

yang didirikan sejak tahun 1994 dan berlokasi di beberapa tempat, dimana salah 

satunya berlokasi di Lippo Karawaci. Universitas Pelita Harapan (UPH) termasuk 

salah satu Universitas yang berkembang sangat pesat hingga saat ini. Dengan 

semakin meningkatnya jumlah Universitas di daerah Tangerang, membuat UPH 

semakin harus dapat bersaing dengan Universitas lain yang bermunculan.  
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UPH yang dikenal sebagai Global Campus merupakan Universitas 

pertama khususnya di daerah Tangerang, yang mencanangkan tentang Pendidikan 

Holistik dalam Universitas. Melalui hal tersebut, UPH ingin mencitrakan diri 

mereka sebagai Universitas yang lulusannya nanti tidak hanya pintar secara 

intelektual tetapi juga dalam hal lain seperti olah raga, seni, rohani, dan 

sebagainya. Melalui fasilitas lengkap yang dimiliki UPH, mendukung untuk 

tercapainya Pendidikan Holistik tersebut (Marketing UPH). 

Dalam membentuk citra tersebut, UPH memiliki banyak program untuk 

mendukung pencitraan mereka. Melalui program yang dijalankan tersebut tidak 

memberi jaminan bahwa pencitraan mereka berhasil. Dalam mengeksplorasi citra 

perusahaan di mata masyarakat, digunakan indikator pengukuran (pembentukan) 

citra perusahaan. Pengukuran citra perusahaan dilakukan agar perusahaan dapat 

mengevaluasi diri terhadap program yang dijalankan dan pelayanan-pelayanan 

yang ditawarkan. 

Peneliti tertarik melihat bagaimana citra Universitas Pelita Harapan di 

lingkungan publik yang menjadi target mereka. Selama ini, Peneliti melihat 

bahwa UPH memiliki banyak program dalam melakukan pencitraan kepada target 

mereka. Oleh sebab itu, Peneliti berusaha melihat lebih jauh bagaimana citra UPH 

menurut targetnya yaitu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 12 di sekolah 

SMA Kristen Kanaan Tangerang. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat kita ketahui 

kondisi saat ini dimana jumlah Universitas semakin terus meningkat, khususnya 

untuk di daerah Tangerang membuat tingkat persaingan antar Universitas semakin 

ketat. 

Citra menjadi sebuah kunci untuk mengatasi kompetisi antar Universitas 

ini. Setiap perusahaan menginginkan untuk mendapat citra yang positif dari 

masyarakat, agar mereka memiliki gambaran serta kesan yang baik terhadap 

perusahaan. Universitas saling berlomba dengan melakukan berbagai macam cara 

untuk mendapatkan citra positif dari masyarakat dalam rangka bersaing dalam 

memperoleh Mahasiswa baru. Namun sangat disayangkan, walaupun pencitraan 

telah banyak dilakukan, pada kenyataannya hal tersebut tidak menjadi sebuah 

jaminan bahwa Universitas tersebut mendapat gambaran atau kesan yang baik dari 

publik terutama target mereka. 

Universitas Pelita Harapan merupakan sebuah Universitas swasta yang 

telah berdiri sejak tahun 1994 yang berlokasi di beberapa tempat, salah satunya 

berlokasi di daerah Lippo Karawaci, Tangerang. Universitas Pelita Harapan 

(UPH) memiliki banyak strategi dan program dalam melakukan pencitraan. 

Program-program tersebut mereka fokuskan khususnya bagi siswa SMA kelas 12 

yang menjadi target mereka. Namun sayangnya, melalui pencitraan yang telah  

dilakukan tersebut tidak memberi jaminan bahwa pencitraan yang telah dijalankan 

tersebut berhasil. 
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Berdasarkan hal di atas, Peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah 

penelitian untuk mengeksplorasi persepsi siswa kelas 12 SMA Kristen Kanaan 

Tangerang terhadap citra UPH. 

Alasan Peneliti mengadakan penelitian di Sekolah SMA Kristen Kanaan 

Tangerang dikarenakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang 

masuk dalam fokus UPH dalam melakukan program yang mendukung pencitraan 

mereka.  

Bersumber dari salah satu guru di sekolah tersebut, Sekolah SMA Kristen 

Kanaan Tangerang telah bertahun-tahun berpartisipasi dalam program-program 

yang telah dijalankan oleh UPH seperti seminar, education fair, open house, dan 

sebagainya. Hal itu menjadi alasan yang kuat bagi Peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang citra UPH di sekolah tersebut. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah pokok dari 

penelitian ini adalah :  

Bagaimana Citra Universitas Pelita Harapan menurut Siswa Kelas 12 SMA 

Kristen Kanaan Tangerang? 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain : 
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1. Untuk mengetahui citra UPH menurut siswa kelas 12 SMA Kristen 

Kanaan Tangerang. 

2. Untuk mengetahui respon target (siswa kelas 12 SMA Kristen Kanaan 

Tangerang) terhadap program yang telah dijalankan oleh UPH. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Peneliti akan membagi manfaat dari penelitian ini menjadi empat bagian 

manfaat yang meliputi : 

1. Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh 

tentang pencitraan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan respon 

target terhadap pencitraan tersebut dilihat dari segi ilmu komunikasi. 

2.  Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan informal 

mengenai pencitraan yang dilakukan oleh Universitas Pelita Harapan. 

3.  Kegunaan Sosial 

Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui 

betapa pentingnya citra bagi sebuah perusahaan untuk dapat membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, dan sebagai tambahan pengetahuan baik 

bagi praktisi maupun pembaca awam. 

4.  Kegunaan Teknis 
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Penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif bisa 

mendapatkan data yang baik melalui survei dengan para responden yang 

tepat, yaitu siswa SMA kelas 12 SMA Kristen Kanaan Tangerang yang 

menjadi salah satu target dari program yang mendukung pencitraan yang 

dilakukan oleh Universitas Pelita Harapan. 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Peneliti akan membagi tulisan menjadi enam bab, agar penelitian ini lebih 

mudah untuk dipahami. Masing-masing bab akan dirinci dengan singkat 

menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut : 

 Bab I. Pendahuluan, berisi tentang uraian, dan penjelasan tentang latar 

belakang permasalahan yang akan diteliti mengenai respon target terhadap citra 

yang dimiliki oleh Universitas Pelita Harapan serta sejauh mana keberhasilan 

UPH dalam melakukan pencitraan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

 Bab II. Objek Penelitian, berisi tentang objek dari masalah yang akan 

diteliti, yaitu Universitas Pelita Harapan, citra UPH, target, strategi pencitraan, 

visi, misi, tujuan, dan lain - lain.  

 Bab III. Tinjauan Pustaka, berisi tentang uraian dari konsep – konsep yang 

digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan berdasarkan tinjauan 

pustaka Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, dan Citra Perusahaan. 
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 Bab IV. Metodologi Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan, yaitu survei deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, rencana analisis data, serta 

keabsahan data. 

 Bab V. Hasil dan Pembahasan, berisi tentang data hasil penelitian yang 

akan dibahas secara rinci oleh Peneliti. Hasil penelitian secara keseluruhan dan 

bagaimana hasil penelitian ini akan menjawab rumusan masalah atau research 

question akan dijawab oleh Peneliti. 

Bab VI. Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang berdasarkan dari pembahasan 

sebelumnya. Saran-saran juga akan diberikan oleh Peneliti agar dapat digunakan 

sebagai masukan untuk UPH dalam melakukan pencitraan dengan target mereka. 




