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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Saat ini persaingan perguruan tinggi semakin ketat, baik itu perguruan tinggi 

swasta maupun negeri. Bisa dilihat bahwa saat ini, di Jawa Tengah saja terdapat 

33 universitas, 71 sekolah tinggi, 18 politeknik, dan juga terdapat 100 akademi. 

Hal ini membuktikan begitu banyaknya perguruan tinggi, sehingga membuat 

persaingan semakin ketat, belum lagi ditambah perguruan – perguruan tinggi luar 

Jawa Tengah yang mencari konsumen di Jawa Tengah juga. 

Perguruan tinggi yang begitu banyak, membuat setiap perguruan tinggi 

tentunya semakin menata dirinya agar lebih baik. Setiap perguruan tinggi 

mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu yang nantinya menjadi daya tarik 

perguruan tinggi tersebut untuk menarik minat calon konsumen. Persaingan yang 

ada, saat ini tidak hanya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan saja, namun 

juga berbagai macam keunggulan,  seperti : keunggulan fasilitas ( gedung, 

ruangan, dll), harga yang kompetitif, dan sebagainya. 

Keunggulan-keunggulan  perguruan tinggi tentunya tidak akan diketahui oleh 

masyarakat umum apabila tidak adanya strategi pemasaran, khususnya yang  

dimaksud disini adalah strategi promosi. Tiap-tiap perguruan tinggi tentunya 

mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda. Disini tentunya strategi 

pemasaran baik dari segi produk, harga, lokasi, maupun promosi dibuat 
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sedemikian rupa agar nantinya tujuan dari pemasaran tersebut membuat tiap-tiap 

perguruan tinggi akan berhasil dalam menggaet konsumen. 

Strategi promosi menjadi salah satu hal yang terpenting untuk 

memperkenalkan mengenai keunggulan-keunggulan dan berbagai hal yang 

dimiliki oleh tiap-tiap perguruan tinggi. Banyak sekali cara promosi yang 

diterapkan oleh perguruan tinggi. Baik melalui program-program yang 

memberikan kemudahan untuk dapat masuk ke perguruan tinggi, maupun promosi 

yang memberikan informasi-informasi keunggulan yang dimiliki oleh sebuah 

perguruan tinggi. 

Promosi akan berjalan dengan baik, apabila didukung dengan media yang 

tepat guna. Banyak sekali media promosi yang saat ini dapat digunakan untuk 

menunjang proses promosi itu sendiri. Mulai dari media cetak, visual, audio, 

maupun audiovisual dan juga melalui media internet. Media cetak sendiri 

mempunyai beragam jenis, mulai dari yang berukuran besar yang bisa langsung 

dilihat orang banyak, sampai dengan media cetak yang berukuran kecil, yang 

biasanya diberikan langsung kepada masing-masing tiap orang yang menjadi 

target promosi. Printed media juga merupakan bagian dari promosi media cetak. 

Pameran perguruan tinggi saat ini juga banyak dimanfaatkan oleh perguruan 

tinggi – perguruan tinggi untuk melakukan promosi. Pameran perguruan tinggi 

dirasa kian efektif, karena banyaknya animo dari calon konsumen perguruan 

tinggi untuk datang dan mendapatkan informasi-informasi pada setiap perguruan 

tinggi yang mengikuti pameran tersebut. Pameran perguruan tinggi juga bisa 

dibilang memanjakan calon konsumen, karena dalam satu tempat pameran, calon 
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konsumen bisa mendapatkan banyak informasi dari tiap-tiap perguruan tinggi 

yang mengikuti pameran tersebut.  

Dilain pihak, peserta perguruan tinggi harus dapat bersaing sebaik mungkin 

untuk dapat menarik minat calon konsumen yang ada. Media-media promosi yang 

digunakan untuk dapat memberikan informasi kepada calon konsumen perguruan 

tinggi, harus dibuat sebaik mungkin baik agar dari media promosi tersebut bisa 

menyampaikan informasi mengenai perguruan tinggi tersebut. Salah satu media 

yang cukup banyak digunakan dalam pameran perguruan tinggi adalah printed 

media advertising, dimana media ini bisa dibilang efisien. Beberapa printed media 

yang banyak digunakan dalam pameran perguruan tinggi ini, seperti : brosur, 

leaflet, booklet, banner, poster dan lainnya. 

Berikut ini, daftar perguruan tinggi lokal yang mengikuti pameran-pameran 

perguruan tinggi di Semarang sekitar bulan September sampai bulan November 

2011 dibeberapa sekolah di Semarang : 
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tabel 1.1  

Data perguruan tinggi lokal yang mengikuti pameran perguruan tinggi di 

semarang beserta printed media yang dapat dibawa pulang 

NO  PERGURUAN TINGGI MEDIA 
1 Universitas Kristen Petra Booklet, Brosur 
2 UNIKA Soegijapranata Booklet 
3 Universitas Kristen 

Maranatha 
Brosur, Booklet 

4 Udinus Leaflet, Brosur 
5 UNIKA Widyamandala Booklet, Brosur 
6 Universitas Sanata Darma Brosur  
7 UKSW Booklet, Leaflet, Brosur, Majalah 
8 UPH Booklet, Brosur 
9 UBAYA Booklet, Brosur 
10 TRISTAR Brosur 
11 BINUS Leaflet, Booklet 
12 ISTTS Leaflet, Brosur 
13 Universitas Atma Jaya 

Jogjakarta  
Booklet 

14 Unika Atmajaya Jakarta Brosur, Booklet 
15 Universitas Indonesia Booklet 
16 IBMT Brosur 
17 Prasetya Mulya Brosur, booklet 
18 STIKS Tarakanita Brosur, Leaflet 
19 Akademi Terang Bangsa Brosur 
20 Universitas Widya Kartika Leaflet 
21 UBM Leaflet 
22 Undip Leaflet, Selipan Buku 
23 UNIKA Parahyangan Brosur  

Sumber : data primer dokumen 2012 

Penelitian terhadap printed media advertising kali ini hanya difokuskan pada 3 

printed media advertising saja, yaitu brosur, leaflet dan booklet. Hal ini 

dikarenakan ketiga media advertising ini yang paling banyak diberikan oleh 

perguruan tinggi kepada masing – masing  pengunjung. Dengan begitu tentunya 

media ini yang paling banyak digunakan oleh calon konsumen perguruan tinggi 
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pada saat sudah kembali dari pameran untuk membaca informasi – informasi 

mengenai perguruan tinggi tersebut. Dan juga bisa digunakan sebagai 

perbandingan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. 

Penelitian disini menitikberatkan bagaimana muatan infromasi dan 

karakteristik media – media cetak yang digunakan oleh Perguruan tinggi peserta 

pameran tersebut. Berdasarkan uraian diatas,  penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul : “ CONTENT ANALYSIS TERHADAP PRINTED MEDIA 

ADVERTISING ( BROSUR, LEAFLET, BOOKLET) PADA PERGURUAN 

TINGGI LOKAL PESERTA  PAMERAN PERGURUAN TINGGI DI 

SEMARANG BULAN SEPTEMBER – NOVEMBER 2011”.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bagaimana isi (muatan informasi dari setiap printed media advertising pada 

masing- masing perguruan tinggi) maupun karakteristik (tipologi, layout, dan 

decorative) dalam printed media tersebut pada masing – masing perguruan 

tinggi? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

Isi (muatan informasi dari setiap printed media advertising pada masing- 

masing perguruan tinggi) maupun karakteristik (tipologi, layout, dan 
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decorative) dalam printed media tersebut pada masing – masing perguruan 

tinggi. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi : 

1. Peneliti Sendiri 

Bagi peneliti sendiri, dengan melakukan penelitian ini nantinya peneliti sendiri 

akan mengetahui karakter printed media advertising masing – masing perguruan 

tinggi yang mengikuti pameran perguruan tinggi, yang diperoleh melalui proses 

menganalisa konten dari media advertising tersebut. 

2. Perguruan Tinggi Lokal 

Bagi perguruan tingi lokal sendiri, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, sebagai masukan 

dalam pembuatan printed media advertising bagi perguruan tinggi tersebut. Agar 

kedepannya media promosi ini bisa lebih efektif mendukung proses promosi dari 

tiap-tiap perguruan tinggi. 
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