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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut laporan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) 

Jatim (Jawa Jimur) yang menyebutkan ada lima perguruan tinggi swasta (PTS) 

di kota Malang nyaris gulung tikar. Problema kelima perguruan tinggi itu, 

rata-rata adalah masalah ketidakmampuan menjaring mahasiswa baru (Haris, 

2012:04). Perguruan tinggi yang tidak meningkatkan kualitas semakin hari 

akan terus tergerus zaman yang semakin berkembang, sehingga perguruan 

tinggi mulai ditinggalkan, kekurangan jumlah mahasiswa dan bahkan 

mengakibatkan perguruan tinggi tersebut ditutup. 

Pencitraan perguruan tinggi penting untuk dilakukan agar dapat eksis dan 

berkembang menjadi suatu institusi serta mendapat dukungan dari masyarakat 

(Haris, 2012:24). Citra antara perguruan tinggi negeri dan swasta, pada masa 

kini sudah tidak jauh berbeda sehingga menimbulkan ketatnya persaingan 

dalam merebut animo calon mahasiswa baru, al ini menjadi alasan mendasar 

bagi HUMAS (hubungan masyarakat) dalam melakukan pencitraan perguruan 

tinggi. 

Citra perguruan tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan mengingat citra positif maupun negatif dapat mempengaruhi 

kualitas hubungan perguruan tinggi dengan para stakeholder internal dan 

eksternal. Dengan citra perguruan tinggi yang positif dapat menghasilkan 

kualitas hubungan yang baik dengan para stakeholder maka dapat dipastikan 
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perguruan tinggi tidak mempunyai halangan yang berarti untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, namun sebaliknya apabila kualitas hubungan 

yang buruk di sebabkan citra yang buruk maka tujuan yang telah ditetapkan 

akan susah untuk terwujud. 

Citra organisasi bisa dibentuk melalui berbagai macam cara. Dengan cara 

menggunakan berbagai media yaitu dengan press relase, website, aplikasi, 

custom social responility dan video company profile. Pihak organisasi dapat 

menggunakan semua media tersebut atau memilih salah satunya yang paling 

efektif dalam menyampikan infomrasi dan membentuk citra perusahaan. 

Perkembangan teknologi semakin canggih dan bergerak sangat cepat. 

Dapat dilihat, yang dahulunya perguruan tinggi memperkenalkan melalui 

media cetak, radio atau sosialisasi langsung ke publik, namuns sekarang 

terasa lebih mudah karena dengan munculnya teknologi video digital yang 

dapat merekam berbagai informasi dengan kualitas yang sangat bagus, 

memudahkan menghasilkan karya audio visual dengan kualitas yang bagus 

sehingga nyaman dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi diikuti dengan 

perkembangan software editing yang dilengkapi berbagai fiture dapat 

menambah keindahan karya audio visual. 

Tidak dapat dipungkiri semakin berkembanganya teknologi maka 

kreatifitas semakin berkembang dan semakin variatif. Ini menjadi peluang 

perguruan tinggi untuk mencitrakan organisasinya dengan kreatifitas-

kreatifitas yang ada, salah satu kreatifitas tersebut adalah videography, di 

dalam unsur-unsur videography seperti teknik mengambil gambar, alur cerita 
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dan komposisi di dalam seni videography dapat dimasukan pesan 

tersembunyi yang diharapkan dapat membentuk citra yang positif dibenak 

masyarakat. 

Video company profile adalah karya bentuk videography yang menjadi 

senjata ampuh untuk memperkenalkan suatu perguruan tinggi. Dikarenakan 

kemudahannya hanya dengan durasi 5-15 menit sudah bisa memberikan 

informasi dan memperkenalkan perguruan tinggi, tak perlu lagi menjelaskan 

satu persatu kepada para stakeholder, sehingga dapat menghemat waktu, 

biaya, SDM (sumber daya manusia) dan masih banyak yang lain. 

Video company profile merupakan media komunikasi suatu organisasi 

yang berupa audio dan visual. Bahasa yang digunakan adalah irama 

background music, angel kamera, ilustrasi cerita, lokasi, properti, setiap 

bahasa akan menghasilkan pesan yang dikirimkan belum tentu diterima 

bahkan bisa sebaliknya pesan yang dikirim dimaknain berbeda oleh setiap 

penonton. 

Pemaknaan citra perguruan tinggi dalam video company profile oleh 

penonton terutama mahasiswa, selama ini belum terlalu diperhatikan pihak 

perguruan tinggi, terutama di  Universitas Muhammadiyah Malang riset studi 

resepsi tentang pemaknaan belum pernah diilakukan, padahal Universitas 

Muhammadiyah Malang memperoduksi Video company profile setiap 

tahunnya, karena tidak adanya riset, pihak kampus tidak mengetahui 

pemaknaan yang dihasilkan mahasiswa positif atau negatif. 

Universitas Muhammadiyah Malang, salah satu universitas terbaik di 
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Indonesia, dibuktikan dengan Anugrah kampsus unggul dari kopertis Jawa 

Timur, Akreditasi A dari BAN-PT, untuk itu pihak kampus perlu 

mempertahankan citra yang positif dibenak khalayak, dari sumber di akun 

youtube UMMTv  usaha-usaha pihak kampus salah satunya mulai angkatan 

2009 Universitas Muhammadiyah Malang memproduksi video company 

profile hingga tahun 2015. 

 Citra yang didapatkan dari sebuah video company profile selama ini 

hanya menduga-duga. Pihak kampus belum mengetahui secara pasti dan 

mendalam apa pemaknaan citra yang ditangkap oleh mahasiswa setelah 

menonton menonton video company profile Universitas Muhammadiyah 

Malang, dari informasi bagian Hubungan Masyarakat, memang selama ini 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai video company profile yang 

telah diproduksi. 

       Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi memiliki karaktristik demografis 

dan psikografis yang beragam, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan 

subyek penelitian pada mahasiswa ilmu komunikasi. 

Untuk alasan pemilihan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2015 

yang menjadi subjek penelitian, itu didasarkan atas obyek penelitian adalah 

video company profile untuk tahun 2015 maka yang paling cocok menjadi 

subyek penelitan angkatan 2015, selain hal tersebut peneliti 

mempertimbangkan kegunaan dari hasil penelitian, karena diharpkan dari 

hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan pihak kampus 

menyempurnakan video company profile selanjutnya yang akan diproduksi 
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selain itu keberagaman budaya yang dimiliki mahasiswa Ilmu Komunikasi 

2015 menjadi daya alasan yang kuat menjadi subyek penelitian. 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka, 

peneliti menetapkan rumusan masalahnya Bagaimana pemaknaan 

mahasiswa pada content video company profile Universitas 

Muhammadiyah Malang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui makna citra Universitas Muhammadiyah Malang 

di dalam video company profile 2015 dari sudut pandang Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian 

   1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang 

ilmu komunikasi, khusunya untuk kajian tentang pemaknaan citra kampus 

di dalam sebuah video company profile. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijaduikan tambahan informasi bagi penelitian selajutnya terutama 

yang berhubungan dengan studi video company profile. 

    1.4.2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah para praktisi 

Public Relation/Hubungan Masyarakat untuk menjadi pertimbangan 

dalam pembuatan konsep video company profile perguruan tinggi untuk 

membentuk citra yang positif. 



6 

 

 


