
BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1 berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan-batasan

masalah, dan tujuan penelitian .

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perusahaan tidak lepas dari sumber daya manusia yang

berkualitas. Hal ini menyebabkan perkembangan universitas-universitas

meningkat secara pesat, dengan tujuan untuk membuat sumber daya manusia yang

berkualitas. Perkembangan universitas di Indonesia berkembang sangat pesat,

dapat dilihat pada jumlah universitas yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik

Indonesia dari tahun 1993/1994 sampai 2010/2011 antara lain dari 1.171

universitas menjadi 3.185 universitas. Dengan semakin banyaknya universitas

maka menyebabkan persaingan antar universitas dalam mencari mahasiswa-

mahasiswa baru.

Universitas Pelita Harapan adalah universitas yang berlokasi di Karawaci-

Tangerang. Universitas Pelita Harapan telah berjalan sejak tahun 1994 dan terus

memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Dapat dilihat pada

gambar 1.1 bahwa Universitas Pelita Harapan mengalami kenaikan jumlah

mahasiswa yang tidak signifikan dan mengalami penurunan jumlah mahasiswa

pada tahun 2012.

 



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Mahasiswa yang Terdaftar Masuk UPH

Berbagai strategi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa telah

diupayakan, namun belum menunjukan hasil-hasil yang baik. Maka dari itu perlu

dilakukan suatu penelitian berkenaan dengan Positioning dan Image Universitas

Pelita Harapan.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, maka diperlukan suatu penelitian untuk

mengetahui Positioning dan Image masyarakat terhadap nama Universitas Pelita

Harapan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah penyusunan strategi promosi yang

berdasar pada Brand Awareness dan Brand Association Universitas Pelita

Harapan.
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1.4. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Responden pengisian kuesioner adalah siswa-siswi SMA swasta yang

brdomisili di Jakarta dan Tangerang

2. Penyebaran kuesioner dilakukan hanya pada saat diselenggarakan Edu Fair di

sekolah-sekolah yang menjadi target pemasaran Universitas Pelita Harapan

antara lain sekolah Tarakanita 1 yang mewakili Jakarta Selatan, Don Bosco 2

yang mewakili Jakarta Timur, Tarsisius 1 yang mewakili Jakarta Pusat ,

Methodist yang mewakili Jakarta Utara, Dian Harapan yang mewakili Jakarta

Barat, dan Penabur Gading Serpong yang mewakili Tangerang.

3. Metode Proportional Sampling hanya diberlakukan untuk daerah tempat

tinggal

4. Penyusunan tabel SWOT dilakukan berdasarkan hasil survei dan wawancara

terhadap pihak pemasaran UPH

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai

berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulis dalam melakukan

penelitian, pokok permasalahan penelitian, tujuan penulis dalam melakukan

penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan .

 



BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini berisi dasar teori, metode, dan teknik analisa yang digunakan

dalam keseluruhan penelitian. Bab ini juga berisikan langkah-langkah yang

digunakan dalam melakukan pengolahan data. Referensi-referensi yang digunakan

diperoleh dari text book dan journal.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam

melakukan penelitian dimulai dari penelitian pendahuluan, identifikasi masalah,

tujuan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, analisa data,

perumusan strategi, sampai kesimpulan dan saran.

BAB 4 PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan data-data perusahaan seperti sejarah perusahaan dan visi-

misi perusahaan serta data-data pendukung lainnya yang akan digunakan selama

penelitian. Selain data-data perusahaan, terdapat data-data mentah yang kemudian

diolah berdasarkan teori-teori dan metode yang telah ditetapkan.

BAB 5 ANALISA DAN PERUMUSAN STRATEGI

Bab ini berisikan analisa-analisa terhadap hasil data yang telah diolah pada bab 4,

yang kemudian akan digunakan untuk merekomendasikan strategi-strategi yang

tepat untuk Universitas Pelita Harapan.

 



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari keseluruhan penelitian. Bab ini

juga berisi saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Universitas

Pelita Harapan.

 


