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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Citra  merupakan seperangkat persepsi terhadap suatu objek yang 

dalam memori masyarakat. Citra dari sebuah lembaga tidak bisa direkayasa. Citra 

akan terbentuk dengan sendirinya dari upaya yang ditempuh sehingga komunikasi 

dan keterbukaan lembaga merupakan salah satu kunci penting untuk mendapat 

citra yang positif. Citra yang baik tidak hanya berfungsi sebagai suatu alat untuk 

menarik minat khalayaknya melainkan juga memperbaiki dan memberi kepuasan 

yang berujung pada loyalitas. Lembaga yang sukses membangun citra tidak hanya 

akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari khalayak tetapi juga akan 

memberikan ciri atau karakter yang membedakan dengan para pesaingnya.  

Perguruan Tinggi bukan lagi sebagai lembaga non-profit yang hanya 

bergerak dalam bidang ilmu. Lebih dari pada itu, Perguruan Tinggi menjadi 

lembaga profit dengan kegiatan transfer ilmu yang menjadi produk jasa yang 

dijual kepada para mahasiswanya. Pada tataran inilah citra sebuah perguruan 

tinggi menjadi satu hal yang penting dan menjadi satu pertimbangan konsumen 

(mahasiswa) ketika mereka memutuskan Perguruan Tinggi mana yang akan 

mereka pilih. Hal tersebut akan berimbas pada upaya untuk saling berlomba-

lomba untuk menunjukkan eksistensi diri, kehebatan dan kelebihan yang dimiliki 

oleh masing-masing perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi swasta maupun 

negeri.  
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Memasuki bulan Oktober 2016 Program Studi Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang, resmi mengganti logonya. Pergantian logo 

ini, bertepatan dengan peringatan acara ulang tahun Jurusan Ilmu Komunikasi 

yang ke 30 tahun. Adapun logo terbaru tersebut dapat dilihat pada Gambar Logo 

Prodi Ilmu Komunikasi. 

Logo Terbaru Prodi Ilmu Komunikasi    

Gambar 1.1 

Logo Lama Logo Baru 

           

Pada logo sebelumnya terdapat gambar bentuk segitiga dengan pemberian 

warna, yakni biru, merah, dan hijau , yang disusun menyerupai huruf “K” dan 

juga terdapat tulisan “Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang”. Sedangkan pada logo yang baru, gambar bentuk tiga 

segitiga yang sebelumnya terlihat seperti “K”, kini disatukan dengan pemberian 

gradasi warna kuning dan biru muda. Sekilas kedua logo ini masih memiliki arti 

dan filosofi yang sama warna RGB (red, green, blue) yang mempresentasikan tiga 

peminatan atau konsentrasi Program Studi Ilmu Komunikasi. Warna merah 

mempresentasikan peminatan pada program studi Jurnalistik, warna hijau  

mempresentasikan peminatan pada program studi Komunikasi Audio dan Visual, 
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warna biru mempresentasikan peminatan pada program studi Public Relations. 

Penjelasan lebih mendalam tentang logo akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Salah satu alasan perubahan logo ini , menurut Sugeng Winarno selaku 

Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi adalah agar logo lebih terlihat lebih futuristik 

dan modern dibandingkan dengan logo lama yang dianggap sudah harus 

dilakukan pembaruan untuk mengikuti perkembangan jaman. 

Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana terus dilakukan tahun 

demi tahun oleh pihak manajemen Prodi Ilmu Komunikasi, baik itu mulai dari 

bentuk fisik seperti alat-alat laboratorium sebagai penunjang kegiatan praktikum, 

dan juga dari segi standarisasi kurikulum pembelajaran. Sarana pendidikan 

merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, serta alat-alat dan media pengajaran. Tujuan dari itu semua 

adalah sebagai penunjang proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perbaikan kualitas tersebut secara 

tidak langsung akan melahirkan sebuah citra positif pada institusi lembaga 

pendidikan. 

Fenomena ini membawa imbas yang sangat besar terhadap 

keberlangsungan hidup Perguruan Tinggi di Kota Malang. Kuota yang harus 

diperebutkan oleh Perguruan Tinggi Negeri menjadi semakin kecil karena 

eksistensi keberadaannya sudah diambil oleh Perguruan Tinggi yang lain. 

Menurut hasil survey PT BAN Universitas Muhammadiyah Malang dari 

keseluruhan perguruan tinggi yang berjumlah 62 di Kota Malang ini mampu 
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menempatkan Universitas Muhammadiyah Malang menjadi posisi citra yang 

paling atas dan tinggi di Kota Malang. Program studi Ilmu Komunikasi 

Muhammadiyah Malang juga mendapatkan akreditasi A dan menempati posisi ke-

3 dari 16 Universitas yang memiliki Prodi ilmu komunikasi seluruh Indonesia 

(http://www.ban-pt-universitas.co, diakses 14 februari 2017). Selama ini, institusi 

perguruan tinggi memang dicitrakan sebagai institusi pendidikan yang 

mengutamakan social obligation (kewajiban sosial), yang mengembangkan kajian 

keilmuan secara mendalam. Dalam upaya membangun dan mempertahankan citra 

tersebut perguruan tinggi melakukan berbagai upaya salah satunya dengan 

menggunakan atribut logo. 

Penggunaan logo bagi suatu lembaga atau organisasi adalah pencerminan 

dari hal-hal yang ideal, yaitu ruang lingkup kerja, visi dan misi, serta budaya 

perusahaan. Logo merupakan penterjemahan dari ide-ide abstrak yang dirubah 

menjadi sesuatu yang nyata, dan berperan sebagai identitas yang unik dari 

perusahaan tersebut. Menurut Brannan (1998) dalam Martiadi (2002) reposisi 

adalah usaha memposisikan ulang citra yang terbentuk pada suatu perusahaan 

setelah sekian waktu berjalan, berinteraksi dengan masyarakat. Positioning dan 

repositioning merupakan upaya yang dilakukan dari dalam organisasi, untuk 

membentuk citra tertentu dari perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan 

serta tujuan utama perusahaan dengan keadaan yang ada di luar organisasi. Dalam 

kaitannya dengan merubah citra sebuah lembaga, maka reposisi adalah salah satu 

usaha untuk memperbaiki citra lembaga itu sendiri diantaranya adalah merubah 
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tampilan wajah atau logo dari sebuah lembaga dan usaha perubahan yang 

dilakukan dari dalam untuk mendapatkan citra baru di mata publik. 

Dapat diartikan bahwa citra dari sebuah organisasi maupun sebuah 

lembaga, bukan hanya usaha yang di rencanakan dan dibentuk dari dalam 

organisasi tetapi utamanya adalah yang terbentuk di luar dan ketika organisasi 

tersebut berinteraksi dengan masyarakat. Faktor masyarakat dalam kaitan visual 

adalah sebagai pembaca teks dari kumpulan tanda-tanda yang diciptakan dari 

dalam organisasi atau perusahaan, dan juga sebagai penerima yang merasakan jasa 

yang diberikan oleh universitas. Logo menjadi sebuah pengakuan , kebanggan, 

inspirasi kepercayaan, kehormatan, kesuksesan, loyalitas dan keunggulan yang 

tersirat ke dalam suatu bentuk atau gambar. Logo juga merupakan bagian yang 

penting untuk menunjukkan keberadaan suatu pembeda produk dengan produk 

lainnya. Logo diyakini dapat memberikan efek pengakuan tertentu kepada setiap 

orang yang melihat atau memakai. Perusahaan banyak melakukan perubahan logo 

agar lebih menarik dengan istilah yang dinamakan rebranding.  

Muzellec (2003) dalam Febriansyah (2013) menyatakan bahwa 

rebranding dalam suatu organisasi dapat berlangsung pada tingkat korporasi, 

tingkat unit bisnis, dan tingkat produk, yang paling kritis yang merupakan tingkat 

perusahaan yang mewakili identitas perusahaan secara keseluruhan. Lebih khusus 

lagi, rebranding dikategorikan ke dalam jenis yang berbeda berdasarkan nama, 

logo dan slogan perubahan.  

Dalam kaitan menjaga citra positif dari suatu lembaga atau organisasi 

praktisi dari Public Relation (Hubungan Masyarakat) harus mampu dihadapkan 
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pada tantangan tersebut. Citra yang mampu menjaga citra positif akan mampu 

mendukung keberlangsungan suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Berbagai 

pertimbangan tentu saja perlu dipikirkan oleh seorang PR dalam membentuk 

identitas yang jelas dan mendapatkan persepsi yang baik untuk para khalayak. 

Sehingga jelas bahwa penciptaan identitas lembaga atau organisasi tidak hanya 

bersangkutan dengan bidang pemasaran atau bidang periklanan saja. Sebuah 

identitas sebuah lembaga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 

dilakukan kepada para anggotanya, para konsumen dan pihak – pihak lain yang 

mempunyai kepentingan dan berkaitan dengan organisasi. 

Perubahan logo baru Ilmu Komunikasi tentunya mendapat tanggapan 

yang berbeda – beda oleh para mahasiswa sebagai khalayak yang menempuh 

pendidikan di fakultas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana tanggapan para mahasiswa sebagai “konsumen”  atas adanya logo baru 

tersebut. Apabila mahasiswa menanggapi dengan tanggapan yang positif atas 

adanya logo baru tersebut, maka hal ini merupakan salah satu cara yang tepat 

dalam membentuk citra yang positif dikalangan mahasiswa. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok 

yang menjadi objek penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh Logo 

Terbaru Prodi Ilmu Komunikasi UMM terhadap citra Prodi di kalangan 

mahasiswa? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh Logo Terbaru Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang terhadap citra Prodi di kalangan mahasiswa. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan,

pengalaman, membuka wawasan baru, pengetahuan dan pengalaman baru

bagi institusi pendidikan dalam menentukan perubahan logo baru terhadap

citra jurusan ilmu komunikasi. Manfaat lainnya adalah sebagai

perencanaan serta pelaksanaan strategi yang akan digunakan dalam

melakukan rebranding yang nantinnya digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan masa yang mendatang.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah dan masukan

untuk semua pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian

kajian ilmu komunikasi, terutama dalam bidang rebranding.




