
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman maka tingkat pendidikan pada masyarakat 

mengalami peningkatan. Oleh sebab itu pendidikan pada tingkat perguruan tinggi 

dipandang sangat penting bagi masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi saat ini 

sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu semakin besar. Ini terbukti dari 

semakin banyaknya minat calon mahasiswa atau lulusan SMA yang mau 

melanjutkan di perguruan tinggi. Sebagian besar lulusan SMA mendaftarkan diri 

di perguruan tinggi negeri terlebih dahulu dengan harapan mereka dapat diterima 

di perguruan tinggi tersebut. Namun demikian sebagian kecil yang diterima di 

perguruan tinggi negeri, setelah mereka tidak diterima di perguruan tinggi negeri 

baru mereka mendaftarkan diri di perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi 

swasta saat ini berjumlah semakin banyak dan saling bersaing merebut calon 

mahasiswa. Setiap perguruan tinggi swasta akan menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan kompleks. Kondisi ini yang menuntut setiap perguruan tinggi 

untuk selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

potensialnya yaitu calon mahasiswa dan atau orang tuanya secara lebih 

memuaskan dibanding perguruan tinggi lain (para pesaing).  

Perguruan tinggi swasta sekarang dihadapkan pada keputusan yang sulit 

selain mereka harus tetap bersaing dengan perguruan tinggi negeri ia juga harus 

bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya yang sekarang saling berlomba 
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menawarkan produk-produk pendidikan yang semakin kompetitif. Hal ini akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah mahasiswa pada suatu lembaga perguruan 

tinggi swasta tertentu. Adanya perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang tidak 

memperoleh mahasiswa dalam rekruitmen mahasiswa baru akhir-akhir ini, 

mengindikasikan bahwa perguruan tinggi tersebut tidak mampu bersaing dalam 

pasar perguruan tinggi secara luas baik negeri maupun swasta.  

Pendidikan merupakan suatu hal yang mempunyai prioritas penting saat 

ini. Pendidikan yang baik bisa dijadikan modal investasi masa depan, hal ini 

berdasarkan manfaat dari pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sangat 

bermanfaat bagi kehidupan seseorang, pendidikan yang baik dapat menentukan 

karir seseorang dalam dunia kerja sehingga menjadi lebih professional. Begitu 

juga bagi mereka yang belum bekerja, pendidikan bisa menjadi basic untuk 

mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. 

Jumlah perguruan tinggi yang banyak jika dilihat dari perspektif perguruan 

tinggi akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat dalam mendapatkan 

calon mahasiswa. Berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki perguruan 

tinggi akan dikerahkan semaksimal mungkin dan menjadi nilai jual yang positif 

tetapi sebaliknya perguruan tinggi yang tidak mampu dan tidak memiliki daya 

saing akan merasakan dampak dari persaingan ini berupa kurangnya jumlah 

mahasiswa.  

Jumlah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah saat ini sudah semakin 

banyak. Berdasarkan data kopertis VI wilayah Jawa Tengah, di Jawa Tengah saat 

ini ada sebanyak  261 perguruan tinggi. Sedangkan perguruan tinggi di Kota 
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Semarang sebanyak  63 perguruan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan semua 

perguruan tinggi berusaha memberikan layanan yang memadai, promosi yang 

gencar dengan tujuan mendapatkan mahasiswa dalam jumlah banyak.  Universitas 

tentu memiliki pilihan-pilihan fakultas sesuai dengan jurusan basic ilmu masing-

masing yang diinginkan mahasiswa, selain itu spesifikasi program studi pun juga 

telah dipaparkan mulai dari program Diploma III, S1, atau Pasca Sarjana.  

Adanya beberapa perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang tidak 

memperoleh mahasiswa dalam  rekrutmen mahasiswa baru akhir-akhir ini, 

mengindikasikan bahwa perguruan tinggi tersebut tidak mampu bersaing dalam 

pasar perguruan tinggi secara luas baik negeri maupun swasta (Kusdiyanto: 2010). 

Tabel 1.1 
Jumlah Lulusan SMA di Kota Semarang 

 
TAHUN LULUSAN SMA LULUSAN SMK 

2010 9819 9507 
2011 11257 10946 
2012 11303 10952 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2013 

Banyaknya perguruan tinggi membuat para calon mahasiswa memiliki 

banyak alternatif dalam memilih sebuah perguruan tinggi. Animo masyarakat 

untuk kuliah di perguruan tinggi swasta Semarang sangat sedikit sekali jika 

dibandingkan dengan jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Semarang.  

Tabel 1.2 
Animo Masyarakat kuliah di PTN 

 
TAHUN  LULUSAN SMA MINAT DI PTN MINAT DI PTS 

2010 9819 8837 982 
2011 11257 10131 1126 
2012 11303 10173 1130 

Sumber: Kopertis VI Jawa Tengah, 2013 
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Dari data yang ada menunjukan jumlah calon mahasiswa dari tahun ke 

tahun yang mendaftar di perguruan tinggi swasta sebarannya menjadi sangat 

timpang antara satu perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi swasta 

lainnya. Sedangkan animo masyarakat untuk kuliah di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan perguruan tinggi 

negeri.  

Tabel 1.3 
Jumlah Calon Mahasiswa Unissula 

 
TAHUN CALON MAHASISWA 

IKUT SELEKSI LULUS 
SELEKSI 

REGISTRASI 

2010 2057 1966 1845 
2011 3235 3041 2921 
2012 3721 3511 3394 

Sumber: Kepala Biro Administrasi dan Kurikulum Unissula, 2013 
 

Berdasarkan tabel 1.2 dan 1.3 menunjukan suatu fakta bahwa minat 

masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi swasta khususnya Unissula sangat 

sedikit memenuhi target yang diharapkan. Padahal Universitas Islam Sultan 

Agung (Unissula) merupakan perguruan tinggi Islam pertama di kota Semarang. 

Unissula mempunyai 13 fakultas dan 33 program studi yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas dan didukung dengan budaya akademik islami. Unissula 

merupakan universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khaira 

ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai 

Islam dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang 

dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil ‘alamin. 

 

 
4 

 



Tabel 1.4 
Jumlah Mahasiswa Baru Unissula Tahun Akademik 2010/2011 sampai 

2012/2013 

FAKULTAS TAHUN 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Kedokteran 245 303 338 
Teknik 69 203 231 
Hukum 121 258 315 
Ekonomi 480 677 737 
Agama Islam 263 252 243 
Teknologi Industri 142 326 386 
Psikologi 37 110 136 
Bahasa 86 119 77 
Ilmu Keperawatan 347 459 468 
Ilmu Komunikasi 28 46 50 
Kedokteran Gigi 65 68 72 
Keguruan Ilmu Pendidikan 0 72 346 
JUMLAH 1842 2921 3394 

Sumber: Kepala Biro Administrasi dan Kurikulum Unissula Semarang, 2013 

Berdasarkan data di atas jumlah mahasiswa baru Unissula selama tahun 

akademik 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013 Unissula belum mencapai target 

atau daya tampung yang diinginkan. Data tersebut menunjukan terdapat suatu 

masalah dalam hal jumlah peminat untuk kuliah di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Berdasarkan konsep yang ada suatu masalah timbul apabila 

keadaan ideal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Masalah menurunnya minat calon mahasiswa di beberapa perguruan tinggi 

tidak hanya karena persaingan yang cukup ketat antar sesama perguruan tinggi 

tetapi juga pengaruh perubahan yang besar dalam perekonomian, demografi, 

keinginan agar cepat dapat pekerjaan, kesesuaian antara pendidikan dan 

ketrampilan dengan pasar kebutuhan tenaga kerja dan bidang-bidang lain di luar 

kontrol pimpinan perguruan tinggi.  
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Setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mempunyai target 

dalam penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan daya tampung mahasiswa. 

Begitu juga dengan Unissula, setiap tahun dalam penerimaan mahasiswa baru 

memiliki target tertentu sesuai dengan daya tampung yang disediakan. Untuk 

mencapai target yang diinginkan Unissula melakukan strategi-strategi yang sesuai. 

Selama tiga tahun terakhir Unissula dalam menerima mahasiswa baru tidak 

pernah mencapai target yang diharapkan untuk daerah Kota Semarang. Target 

penerimaan mahasiswa baru untuk daerah Semarang sebesar 25% dari daya 

tampung yang disediakan tetapi pada kenyataanya jumlah mahasiswa baru dari 

Kota Semarang tidak sesuai dengan harapan (hasil wawancara dengan Wakil 

Rektor I). Berikut tabel dan grafik target penerimaan mahasiswa baru Kota 

Semarang: 

Tabel 1.5 
Jumlah Calon Mahasiswa Unissula dari Kota Semarang 

 
TAHUN CALON MAHASISWA 

JUMLAH 
MAHASISWA 

BARU 
UNISSULA 

KESELURUHAN 

TARGET 25% 
MAHASISWA 
BARU KOTA 
SEMARANG 

JUMLAH 
MAHASISWA 
BARU KOTA 
SEMARANG 

TARGET 
TERPENUHI 

DARI 
KUOTA 25%  

PROSENTASI JUMLAH 
MAHASISWA KOTA 
SEMARANG DARI 

JUMLAH MAHASISWA 
BARU KESELURUHAN 

2010 1845 461 221 48% 12% 
2011 2921 730 438 60% 15% 
2012 3394 845 577 68% 17% 

Sumber: Kepala Biro Administrasi dan Kurikulum Unissula, 2013 
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Grafik  1.1 
Jumlah Calon Mahasiswa dari Kota Semarang Unissula 

 

 
Sumber: Biro Administrasi dan Akademik Unissula, 2013 

Berdasarkan tabel 1.5 dan grafik 1.1 di atas, selama tiga tahun terakhir 

Unissula belum bisa mencapai target yang diinginkan untuk daerah Kota 

Semarang. Unissula sudah melakukan promosi baik melalui iklan maupun 

publisitas untuk membangun citra Unissula seharusnya Unissula dapat 

meningkatkan jumlah mahasiswa baru untuk setiap tahunnya. 

Pemberitaan Unissula dalam satu tahun terakhir cukup banyak di harian 

Suara Merdeka baik yang bersifat positif maupun negative. Pemberitaan baik yang 

berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan di Unissula seperti kuliah umum, 

seminar maupun pemberitaan yang berisi informasi-informasi lain seperti 

manipulasi ijasah saat penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan lain-

lain. Pemberitaan tersebut secara langsung dapat mempengaruhi sikap masyarakat 

khususnya calon mahasiswa dan orang tua calon mahasiswa. 
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Fenomena pemberitaan Unissula yang dimuat di media cetak sangat 

beranekaragam baik yang bernilai positif ataupun negatif. Seperti pemberitaan 

tentang Pemalsuan Ijazah dan Manipulasi Nilai (SM, 30 Mei 2012), Pemanggilan 

rektor Unissula terkait pemalsuan ijazah dan manipulasi nilai (SM, 05 Juni 2012), 

Unissula akan menjadi kampus berdaya saing global (Republika, 16 Nopember 

2012), Home Coming Day Unissula 2012 (Kompas, 04 Oktober 2012),  Project 

CIMSA Unissula dipresentasikan di AS (SM, 12 Maret 2013). 

Calon mahasiswa dalam hal ini adalah siswa kelas XII SMA yang ada di 

Semarang dalam memilih tempat kuliah dipengaruhi oleh persepsi calon 

mahasiswa. Persepsi berawal dari citra yang dibangun oleh Unissula, citra 

Unissula merupakan bentukan dari iklan dan publisitas yang dibuat oleh Unissula. 

Publisitas merupakan alat penting dalam bauran promosi (promotion mix) 

karena publisitas merupakan salah satu relasi komponen yang cukup berperan 

dalam menunjang keberhasilan dalam promosi dan publisitas. Pengertian 

publisitas merupakan salah satu alat promosi yang penting dan ditujukan untuk 

membangun opini masyarakat dalam rangka memelihara, meningkatkan dan 

melindungi citra perusahaan dan produknya (Ruslan, 2000: 147).  

Publisitas merupakan bagian dari konsep yang lebih besar yaitu hubungan 

masyarakat. Publisitas dapat menciptakan pengaruh hebat terhadap masyarakat 

hanya dengan biaya yang diambil dari sebagian anggaran iklan. Tujuan publisitas 

dapat dikemukakan sebagai berikut (Saladin, 2002: 148): 

1) Pantas diberitakan yaitu produk dengan cerita-cerita menarik merupakan 

calon terbaik untuk publisitas, 
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2) Rangsangan bagi wiraniaga dan penyalur, dimana publisitas sangat 

membantu kerja wiraniaga dan meningkatkan semangat para penyalur. 

Misalnya cerita-cerita produk baru yang diperdagangkan akan membantu 

penyalur menjual produk tersebut kepada pengecer, 

3) Kebutuhan kredibilitas yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dengan 

mengkomunikasikan melalui kontek editorial, 

4) Anggaran kecil yaitu dengan menggunakan biaya lebih sedikit 

dibandingkan dengan pos langsung (direct mail). 

Publisitas ialah informasi yang pemberitaannya/penyiarannya tidak 

memerlukan pembayaran terhadap ruang dan waktu pada media namun di saat 

yang sama sebaran informasi ini tidak dapat dikontrol oleh individu/perusahaan 

yang memberikan informasi, akibtanya informasi dapat mengakibatkan 

terbentuknya citra atau yang dapat mempengaruhi orang banyak sehingga dapat 

berakibat aksi yang dapat menguntungkan atau merugikan di saat informasi 

dipublikasikan (Lawrence & Dennis L. Wilcox dalam Liliweri, 2011: 459). 

Publisitas ini dapat untuk kepentingan perorangan ataupun lembaga sesuai dengan 

kebutuhan atau tujuan masing-masing. 

Publisitas memiliki beberapa unsur, yaitu: 

1. Sumber publisitas ialah orang atau lembaga yang merancang/menyusun 

seluruh aktifitas organisasi sebagai sumber informasi. 

2. Pesan/informasi ialah sesuatu yang dipromosikan. Pesan dapat bersifat 

informatif, persuasive, konstruksi bahkan dapat bersifat destruktif tentang 

sesuatu baik orang, kegiatan, barang atau jasa. 
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3. Media ialah saran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

mempromosikan sesuatu. Media dapat berupa ruang public, media massa, 

gedung dan lain-lain. 

4. Manajemen kegiatan yang meliputi perencanaan pesan, pengorganisasian 

pesan, anggaran, pengawasan dan evaluasi. 

5. Audiens/public ialah masyarakat yang menjadi target publisitas. 

6. Tujuan ialah tujuan publisitas pada umumnya ialah menyampaikan 

informasi tertentu kepada masyarakat agar dapat mengubah sikap 

masyarakat tentang sesuatu yang disampaikan sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan dari masyarakat tersebut. 

Menurut Liliweri (2011: 461) bentuk-bentuk publisitas sebagai berikut: 

1. Publisitas murni ialah cara mempublikasikan diri kepada publik melalui 

kegiatan kemanusiaan sebagai wujud dari interaksi sosial dan kultural secara 

murni. Dalam arti kegiatan publisitas atas dorongan motivasi dasar 

seseorang  bahwa interaksi social manusia itu bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun citra positif dari 

masyarakat. 

2. Publisitas bebas ialah publisitas yang dilakukan seseorang secara bebas 

tanpa mengeluarkan uang untuk membeli media. Hal ini mungkin 

disebabkan karena banyak media yang menyediakan ruang dan waktu bagi 

masyarakat yang ingin mempublikasikan diri pribadi. 

3. Tie – In Publicity. Tie – In Publicity diperkenalkan oleh Edward Bernays 

dalam hal ini Bernays memperkenalkan dua konsep pemasaran yaitu tie up 
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dan tie in.Artinya “dimana ada tempat, di sana ada peluang bagi siapa saja 

untuk mempromosikan produknya kepada konsumen”. 

4. Paid Publicity ialah publisitas dengan cara membeli ruang media untuk 

memperkenalkan produk yang dimilikinya. 

Prinsip-prinsip publisitas: 

1. Kreativitas  

Publisitas harus mempunyai nilai kreativitas karena semua orang memiliki 

pemikiran dan cara berpikir yang berbeda-beda sehingga seorang pembuat 

publisitaspun harus mempertimbangkan tingkat kreativitas tertentu. 

2. Varietas 

Varietas dalam hal ini adalah berhubungan dengan media. Semakin banyak 

media saat ini maka publisitas juga harus dibuat dan disampaikan ke 

berbagai jenis media. 

3. Kuantitas 

Suatu pesan yang dicetak berulang-ulang bertujuan untuk menekankan 

betapa pentingnya makna pesan itu. Begitu juga dengan publisitas yang 

diulang-ulang berarti bahwa pesan tersebut mengandung mana yang 

penting. 

4. Visibilitas 

5. Keterbacaan 

Publisitas harus memperhatikan prinsip keterbacaan yaitu berkaitan dengan 

jenis huruf yang digunakan untuk memperkenalkan produk, ruang media 

yang digunakan dan lain-lain. 
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6. Understandability 

Pesan yang ada dipubisitas sebaiknya: 

a. Singkat, padat dan jelas 

b. Hindari kata-kata yang berlebihan 

c. Perhatikan bahasa yang digunakan oleh audiens. 

7. Advance Dahulu 

Perlu adanya pengawasan/nasehat dari beberapa orang yang memahami 

publikasi dan produk yang akan diperkenalkan agar sesuai dengan 

kebutuhan dan target audiens. 

Tipe-tipe publisitas  

Publisitas akan membuat seseorang atau lembaga lebih terkenal. Untuk 

melakukan publisitas diperlukan adanya media untuk menampilkan fakta dan 

pendapat atau testimony yang dimiliki seseorang atau lembaga. Dalam hal ini 

(Liliweri, 2011: 469) publisitas memiliki beberapa tipe, yaitu: 

1. Publisitas bebas 

Publisitas bebas yaitu kebebasan bagi setiap orang atau lembaga untuk 

melakukan publisitas tentang apa saja, dimana saja dan kapan saja. Kebebasn 

ini berkaitan dengan kebebasn berpendapat dan berkumpul bagi setiap warga 

Negara. Publisitas bebas dalam hal ini yaitu publisitas yang dilakukan oleh 

setiap orang atau lembaga tanpa mengeluarkan biaya. Pada dasarnya tidak ada 

publisistas yang benar-benar bebas tanpa biaya. Pada kenyataannya publisitas 

bebas adalah publisitas yang dihasilkan dari kerjasama yang saling 
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menguntungkan antara beberapa pihak berdasarkan prinsip take and give untuk 

menyelenggarakan publisitas bersama. 

2. Publisitas Biaya Rendah 

Publisitas biaya rendah ialah publisitas yang sederhana, umumnya semua 

informasi yang berkaitan dengan suatu acara ditampilkan hanya pada selembar 

kertas yang dicetak dan dibagikan. Contoh: poster, banner, WOM. 

3. Publisitas Biaya tinggi 

Publisitas biaya tinggi yaitu publisitas yang dalam penyampaiannya 

mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar media. Contoh: 

billboard. 

Efektifitas publisitas 

Promosi ialah komunikasi yang dirancang untuk menangkap kepentingan 

umum dan untuk memperoleh pengakuan, pengertian dan dukungan bagi 

perusahaan dan organisasi, layanan atau suatu tujuan lain. Yang diperlu 

diperhatikan dalam publisitas yaitu: 

1. Tentukan kapan waktu publisitas 

2. Di mana tempat publisitas 

3. Membarui desain publisitas 

Tujuan komunikasi pemasaran adalah meningkatkan ekuitas merek-merek 

suatu perusahaan. Ketika periklanan dan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran 

lainnya menciptakan pesan-pesan yang positif dan unik, suatu merek menjadi 

berbeda dari berbagai penawaran saingannya serta terisolasi dari kompetesi harga 

di masa depan. 
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Periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan oleh 

perusahaan yang pada umumnya bermaksud untuk mengarahkan komunikasi 

persuatif pada pembeli sasaran dan masyarakat. Menurut Jefkins (1996: 5) 

periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasive yang 

diarahkan kepada calon konsumen yang paling potensial atas produk barang atau 

jasa tertentu dengan biaya yang paling ekonomis. 

Menurut Kotler (2000: 578) periklanan adalah bentuk dari penyajian 

nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang 

melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Simamora 

(2003: 305) yaitu iklan terdiri dari segala kegiatan yang dilibatkan dalam 

mempresentasikan sesuatu kepada audiens secara nonpersonal dengan sponsor 

yang jelas dan biaya suatu pesan tentang produk atau organisasi. 

Periklanan pada dasarnya merupakan salah satu tahap dari pemasaran yang 

tiap-tiap tahap bagaikan mata rantai yang saling berhubungan dan jaringannya 

akan terputus jika salah satu mata rantai itu lemah. Periklanan menjadi tahap yang 

sama pentingnya dengan tahap-tahap lain dalam proses pemasaran. 

Fungsi-fungsi periklanan 

Periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi 

komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya. Fungsi 

periklanan (Shimp, 2003: ) meliputi: 

1. Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik 

masyarakat tentang berbagai fitur dan manfaat merek serta memfasilitasi 
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penciptaan citra merek yang positif. Periklanan merupakan bentuk 

komunikasi efektif sehingga mampu menjangkau khalayak luas dengan harga 

relatif rendah, periklanan mampu memfasilitasi pengenalan merek-merek 

baru, meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan puncak kesadaran 

dalam benak konsumen. Periklanan menampilkan peran informasi lainnya 

baik untuk merek yang diiklankan maupun konsumen. 

2. Persuading (mempersuasi) 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba 

produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk 

mempengaruhi permintaan primer yaitu menciptakan permintaan baru bagi 

keseluruhan kategori produk. 

3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan konsumen. 

Periklanan yang efektif juga dapat meningkatkan minat konsumen terhadap 

merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang tidak ada 

pilihannya.  

4. Adding Value (memberikan nilai tambah) 

Periklanan member nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai 

lebig elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi dan lebih unggul dari tawaran 

pesaing. 
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5. Assisting (mendampingi) 

Periklanan ialah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain 

dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. 

Promosi perguruan tinggi perlu dilakukan agar perguruan tinggi dapat 

mengenalkan produknya ke masyarakat. Pengertian promosi menurut Basu (1997: 

234) adalah arus informasi atau persuasi satu arah dan hanya dilakukan oleh satu 

organisasi atau individu tertentu. Promosi merupakan aspek penting dalam 

manajemen karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya 

dari perguruan tinggi. 

Menurut Pujiyanto (2003: 99) iklan merupakan media komunikasi 

persuasif yang dirancang sesuai dengan karakter media, segmen pasar dan 

kebutuhan masyarakat untuk mendapat tanggapan positif mengkonsumsi produk 

untuk membantu tercapainya tujuan pemrakarsa yaitu keuntungan. Produsen 

sebagai pemrakarsa mewujudkan ilan untuk mengkomunikasikan produknya 

merupakan salah satu bentuk dalam strategi pemasaran. Maksud produsen 

terhadap tampilan produk yang dipublikasikan melalui periklanan, antara lain: 

1. Memperkenalkan identitas produk yang diinformasikan dan menjelaskan 

perbedaan produk dengan yang lain 

2. Mengkomunikasikan konsep produk yaitu manfaat dan kelebihannya dari segi 

fungsional, psikologis atau nilai pasar sasaran 

3. Mengarahkan pemakaian produk baik yang lama atau yang baru kepada pasar 

sasaran 
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4. Memberitahukan tempat penjualan atau pembelian untuk merangsang 

distribusi yang lebih luas 

5. Meningkatkan penjualan yang berarti pula produk meningkat 

6. Membangun citra produk dan menjaga kemampuan posisi produk dalam 

pandangan pasar sasaran 

7. Menghadapi dan mengatasi masalah saingan antar produk. 

Perencanaan periklanan menyediakan kerangka kerja bagi eksekusi 

sistematik strategi periklanan. Strategi periklanan ialah formulasi suatu pesan 

periklanan yang mengkomunikasikan keuntungan utama dari merek atau 

bagaimana merek tersbut bias memecahkan masalah konsumen. Langkah-langkah 

dalam strategi periklanan (Shimp, 2003: ) yaitu: 

1. Menspesifikasikan fakta kunci 

Fakta kunci dalam strategi periklanan ialah pernyataan tunggal dari sudut 

pandang konsumen yang mengidentifikasi mengapa para konsumen membeli 

atau tidak membeli produk/jasa atau mempertimbangkan produk itu sebagai 

produk yang layak. 

2. Menyatakan masalah pemasaran utama 

Masalah pemasaran utama ialah masalah dari sudut pandang pemasar yaitu 

masalah citra, masalah persepsi produk atau masalah dalam persaingan. 

3. Menyatakan tujuan komunikasi 

Tujuan komunikasi merupakan pernyataan langsung tentang efek periklanan 

dari pasar sasaran dan bagaimana iklan tersebut seharusnya mempersuasi para 

konsumen. 
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4. Mengimplementasi strategi pesan yang kreatif 

Inti dari keseluruhan strategi periklanan ialah strategi pesan yang kreatif. 

Kerangka kerja kreatif terletak pada pernyataan (positioning). Positioning 

ialah gagasan kunci yang menyatukan apa yang diharapkan akan mengerti 

dari suatu merek didalam benak konsumen serta dengan mempertimbangkan 

tentang bagaimana para pesaing memposisikan merek-merek mereka. 

5. Membangun arus perintah korporat 

Langkah ini memformulasikan suatu strategi periklanan melibatkan 

persyaratan-persyaratan wajib yang disertakan dalam suatu iklan. 

Mengembangkan ringkasan kreatif (Creative Brief) 

Ringkasan kreatif ialah suatu dokumen yang didesain untuk member 

inspirasi kepada para copywriter untuk menyalurkan upaya-upaya kreatif dalam 

melayani kepentingan klien.  

Oleh karena itu kreatifitas dalam pembuatan iklan sangat diperlukan untuk 

menciptakan keterkaitan antara iklan dengan faktor emosi. Pemasang iklan harus 

lebih memusatkan perhatian kepada pengukuran kemampuan iklan untuk 

mempengaruhi sikap daripada pengukuran kemampuan konsumen untuk 

mengingat kembali iklan tertentu. Memahami sikap masyarakat saat ini adalah 

suatu langkah awal yang baik dalam melakukan kegiatan periklanan yang lebih 

baik. 

Media periklanan merupakan metode komunikasi umum yang membawa 

pesan periklanan yaitu televisi, majalah, surat kabar dan lain-lain. Sarana 

periklanan ialah program khuusus atau pilihan posisi cetak dimana iklan dipasang. 
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Media-media periklanan: 

1. Periklanan di luar ruang 

Periklanan di luar ruang yaitu bentuk periklanan yang dilakukan di luar 

ruangan. Adapun kelebihan dari media ini adalah jangkauan luas dan 

frekuensi tinggi, fleksibel secara geografis, biaya murah, identifikasi merek 

yang tetap, pengingat sebelum membeli produk. Sedangkan kekurangan dari 

media ini ialah tidak selektif, waktu terpa yang singkat, susah untuk 

mengukur jumlah khalayak, masalah lingkungan. 

2. Surat kabar 

Periklanan melalui surat kabar ialah iklan yang ditampilkan di surat kabar 

dengan cara membeli ruang di surat kabar. Adapun kekuatan dari surat kabar 

ialah khalayak berada pada kerangka mental yang tepat untuk merespon 

pesan, jangkauan khalayak yang luas, fleksibel, mampu menyajikan pesan 

yang rinci, tidak terbatas oleh waktu. Sedangkan kelemahan dari media ini 

ialah tidak beraturan, bukan media yang selektif, harga mahal, mutu 

reproduksi menengah, pembelian yang rumit bagi pengiklan nasional, 

komposisi para pembaca bisa berubah. 

3. Majalah 

Periklanan melalui majalh ialah iklan yang ditampilkan di majalah dengan 

cara membeli ruang di majalah. Kelebihan yang diperoleh dari media ini 

meliputi: beberapa majalah menjangkau khalayak yang luas, selektif, daya 

tahan lama, mutu reproduksi tinggi, kemampuan menyajikan informasi lebih 

rinci, penyampaian informasi bersifat otoriter, potensi keterlibatan tinggi. 
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Sedangkan kelemahannya meliputi: tidak mengganggu, tenggang waktu yang 

lama, ketidakberaturan, pilihan geografis terbatas, keanekaragaman pola 

sirkulasi oleh pasar. 

4. Radio 

Periklanan radio ialah iklan yang ditampilkan melalui radio dengan membeli 

waktu di radio. Kelebihan iklan ini adalah mencapai khalayak yang 

tersegmentasi, mencapai calon pelanggan pada tingkat perorangan dan akrab, 

murah, tenggang waktu pendek. Sedangkan kelemahan sebagai berikut tidak 

teratur, tidak dapat menggunakan visualisasi, perpecahan khalayak, kesulitan 

membeli waktu radio. 

5. Televisi 

Periklanan melalui televise ialah iklan yang ditampilkan melalui televisi 

dengan cara membeli waktu tayang di televisi. Kelebihlahan iklan melalui 

televisi adalah mendemonstrasikan penggunaan produk, muncul tanpa 

diharapkan, mampu memberikan kegembiraan, dapat menggunakan humor, 

efektif dengan tenaga penjualan perusahaan dan perdagangan, kemampuan 

mencapai dampak yang diinginkan. Sedangkan kelemahan dari iklan televisi 

ialah biaya mahal, erosi penonton televisi, fraksionalisasi penonton, tidak 

teratur. 

6. Media periklanan interaktif 

Media periklanan interaktif ialah semua media yang memungkinkan pemakai 

untuk mengendalikan jumlah atau tingkat informasi yang ingin diperolehnya 
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dari suatu pesan iklan. Yang termasuk dalam media periklanan interaktif 

ialah: 

a. CD ROM 

b. Alam maya 

c. Internet 

Kontek iklan biasanya memiliki beberapa sisi negatif dan positif yang 

dapat memicu rekasi yang berpengaruh. Sikap terhadap suatu iklan merupakan 

kerangka efektif yang menunjukan perasaan mendukung atau tidak terhadap iklan 

itu sendiri. Begitu juga dengan Mowen (1995: 322) yang menjelaskan bahwa 

tanggapan terhadap model iklan dapat ditujukan konsumen dengan sikap suka 

atau tidak suka terhadap rangsangan iklan yang ditayangkan. Iklan favorit 

biasanya dapat mempengaruhi konsumen untuk segera mencoba produk yang 

diiklankan.  

Namun secara umum sikap konsumen berbeda terhadap iklan yang 

ditayangkan di televisi, beberapa konsumen memiliki sikap negatif dan beberapa 

positif mengenai iklan. Karena alasan tersebut maka produsen harus mengetahui 

target pasar yang dituju dalam memasang iklan.  

Jefkins (1997: 71) mengatakan bahwa pada dasarnya tujuan periklanan 

adalah mengubah atau mempengaruhi sikap khalayak dalam hal ini tentunya 

adalah sikap konsumen. Ada beberapa faktor yang tentunya sangat berpengaruh 

sekali dalam membentuk sikap konsumen antara lain mood yang dihasilkan oleh 

program yang ditayangkan atau materi tajuk rencana. Karena  mood muncul untuk 

memiliki pengaruh substansional pada sikap seseorang terhadap objek dari proses 
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yang meyakinkan hal tersebut juga diharapkan untuk mempengaruhi sikap 

seseorang terhadap pesan yang meyakinkan itu sendiri. Bagi orang yang melihat 

televisi, reaksi yang dihasilkan oleh program mungkin sangat nyata dan dengan 

demikian mungkin secara khusus digunakan sebagai isyarat yang membujuk, 

ketika pemirsa memberikan penilaian tentang iklan yang melekat pada program. 

Cara lainnya termotivasi oleh iklan adalah dengan mempengaruhi tingkat dimana 

seseorang terfokus dalam periklanan. Ketika terfokus untuk memproses penerima 

pesan secara aktif berpikir tentang iklan dan mencoba untuk memahaminya.  

Russel dan Lanse  (1996) mengatakan bahwa iklan yang ditayangkan pada 

media televisi sangat ampuh karena dapat menggabungkan penglihatan, suara, 

gerakan. Karena televisi sudah dianggap mampu mencakup banyak penonton dan 

iklan di televisi  lebih mampu utnuk memperoleh perhatian dan berdampak kuat 

karena berhubungan langsung dengan indra konsumen yang dapat menyebabkan 

reaksi atau sikap konsumen.  

Dalam rangka mendapatkan jumlah calon mahasiswa yang dapat 

memenuhi target maka Unissula melakukan promosi khususnya melalui iklan baik 

di media cetak maupun media elektronik. Iklan tersebut ditampilkan dengan 

menggunakan endoser maupun tanpa endoser. Berikut contoh-contoh desain iklan 

yang disampaikan oleh Unissula. 
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Gambar 1.1 

Iklan Unissula di Media 

Baliho
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Gambar 1.2 

Iklan Unissula di Media Banner 
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Pencitraan menurut (Ruslan, 1998:78) ialah sesuatu yang abstrak dan tidak 

dapat diukur secara matematis tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian 

baik atau buruk. Citra dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

persepsi pelanggan terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi citra akan 

mempengaruhi perilaku pelanggan dalam hal ini menyangkut minat. Sikap dan 

tindakan seseorang terhadap suatu obyek sangat ditentukan oleh pencitraan obyek 

tersebut, pada industri jasa dan bussiness to bussiness, merek atau jasa sering 

dikaitkan dengan pencitraan suatu perusahaan.dapat disimpulkan bahwa 

pencitraan merupakan keseluruhan persepsi yang terbentuk dari obyek 

berdasarkan informasi dan pengalaman masa lalu konsumen. 

(Alma, 2002 dalam Suwandi, 2005) memberikan pandangan bahwa 

pencitraan adalah kesan yang di peroleh sesuai dengan pengetahuan dan 

pengalaman seseorang tentang sesuatu obyek. (Kasali, 2003 dalam Suwandi, 

2005) menjelaskan pencitraan sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan 

suatu kenyataan. Citra bisa terbentuk melalui dua faktor, yaitu faktor komunikasi 

dan pengalaman calon mahasiswa selama mengikuti pendidikan di SMU atau 

yang sederajat. Komunikasi antara suatu organisasi dengan publik bias 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap organisasi tersebut. Komunikasi 

dapat berupa promosi yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. 

Perguruan tinggi merupakan sebagai suatu lembaga kepercayaan bagi 

masyarakat maka citra menjadi lebih penting dalam situasi  pendidikan dewasa 

ini. Suatu institusi pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi selalu berusaha 

untuk menjaga citra yang dimiliki agar masyarakat pengguna institusi pendidikan 
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ini tetap memiliki kepercayaan terhadap institusi/perguruan tinggi tersebut. Tugas 

dari PTS dalam rangka membentuk citra adalah dengan mengidentifikasikan citra 

seperti apa yang ingin dibentuk di mata masyarakat. Proses pembentukan citra 

pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku 

tertentu tehadap PTS tersebut. 

Untuk menjaga image positif lembaga pendidikan dibutuhkan 

profesionalisasi para praktisi Humas di lembaga pendidikan tersebut, karena peran 

dan fungsi Humas (public Realtions) tidak dapat dipisahkan dari opini publik. 

Sebab fungsi Humas diantaranya mengelola opini publik untuk menumbuhkan 

kemauan baik partisipasi dan keterlibatan dari publik dalam rangka menciptakan 

opini publik yang baik. Opini publik merupakan pendapat masyarakat mengenai 

sesuatu. 

Selain dipengaruhi oleh promosi dan komunikasi melalui media, persepsi 

konsumen satu dengan konsumen yang lain, atau yang biasa dikenal dengan word 

of mouth communication. Pengaruh komunikasi jenis ini sangat besar efeknya 

terutama terhadap persepsi konsumen yang belum mempunyai pengalaman dalam 

berhubungan dengan organisasi. Faktor kedua yang mempengaruhi citra adalah 

pengalaman konsumen baik secara langsung atau tidak dalam berhubungan 

dengan penyediaan produk atau jasa. Pengaruh dari pengalaman berhubungan 

dengan suatu Universitas ini sangat besar dalam membentuk persepsi konsumen 

terhadap suatu Universitas. Jika mahasiswa mendapatkan jasa pendidikan, tingkat 

biaya pendidikan dan kualitas yang memuaskan maka mahasiswa cenderung 

mempunyai persepsi yang positif terhadap universitas tersebut dan begitu pula 
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sebaliknya. Pengalaman dari pemberian pelayanan yang buruk akan 

mempengaruhi citra universitas sehingga mempengaruhi aktivitas universitas 

secara menyeluruh. 

Image masyarakat yang menganggap bahwa Perguruan Tinggi Swasta 

merupakan perguruan tinggi kelas dua juga merupakan citra negatif yang 

mempengaruhi kurang bermintanya calon mahasiswa menempuh pendidikan di 

PTS (Handayani, 2004; Kompas, 2007 dalam Kusdiyanto, 2010: 151). Namun 

demikian hal ini bukan persoalan krusial yang tidak bisa diatasi sepanjang 

perguruan tinggi swasta mampu menciptakan citra positif kepada konsumen 

potensialnya (calon mahasiswa). 

Citra atau  image menjadi satu hal yang sangat penting untuk dijual kepada 

calon konsumen. Seperti yang dikatakan Kotler (1997: 208), citra adalah 

seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu 

objek. Keyakinan terhadap suatu objek ini dapat dimiliki oleh seseorang apabila 

ada penyebaran informasi yang tepat. Dengan kata lain cara mengkomunikasikan 

suatu pesan tentang suatu objek akan menghasilkan efek yang positif dan 

menimbulkan citra yang positif pada calon konsumen apabila penyampaian 

informasi itu menggunakan kemasan yang tepat. 

Pada tataran ini, pendekatan terhadap khalayak tidak bisa dilakukan 

melalui pendekatan yang sifatnya massive tetapi dibutuhkan satu cara 

berkomunikasi yang lebih personal. Membangun image bukan dengan pendekatan 

massa tetepi dengan pendekatan yang lebih personal.  
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Menurut Kusdiyanto (2008: 158) dari hasil penelitian menyebutkan bahwa 

Unissula di wilayah PEMKOT Surakarta kurang dikenal dengan baik namun 

calon mahasiswa di PEMKOT Surakarta tertarik untuk studi di Unissula. Hal 

tersebut juga dimuat dalam media elektronik Republika (22 April 2012). 

Minat menurut As’ad (1995:9) adalah sikap yang membuat orang senang 

terhadap objek, situasi atau ide-ide tertentu. Menurut Dewa Ketut Sukardi minat 

ialah suatu kesukaan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Minat adalah 

kesadaran seseorang bahwa suatu objek, soal atau situasi yang mengandung 

sangkut paut dengan dirinya. Minat sangat penting dalam pengambilan keputusan 

atau pilihan terhadap jabatan tertentu (Ketut, 1998:16).  

Minat merupakan suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan 

secara aktif dengan objek yang menarik baginya. Oleh karena itu minat diartikan 

sebagai dorongan untuk berhubungan dengan lingkungannya, kecenderungan 

untuk memeriksa, menyelidiki atau mengerjakan suatu aktivitas yang menarik 

baginya. Apabila individu menaruh minat terhadap sesuatu hal ini disebabkan 

objek itu berguna untuk memenuhi kebutuhannya. 

Minat merupakan suatu sikap kesiapan berbuat bila ada stimulus khusus 

sesuai dengan keadaan tersebut. Minat itu merupakan salah satu unsure 

kepribadian individu yang memegang peran penting dalam perbuatan keputusan 

karir masa depan. Minat akan mengarahkan tindakan individu terhadap suatu 

objek atas dasar rasa senang atau tidak senang merupakan dasar dari suatu minat. 

Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang 

terhadap suatu objek tertentu.  
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Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk.  

Sikap ialah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk 

bertindak atau berbuat dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu didalam 

menanggapi objek sesuatu atau kondisi di lingkungan sekitar (Sarwono, 2009: ). 

Sikap ialah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen kognitif, afektif dan 

perilaku. Sikap dibentuk melalui proses belajar social yaitu proses dimana 

individu memperoleh informasi tingkah laku atau sikap baru dari orang lain.  

Sikap mengarahkan orang-orang berperilaku secara konsisten terhadap 

objek yang serupa. Orang tidak menginterpretasikan atau bereaksi terhadap setiap 

objek dengan cara yang sama sekali baru. Sikap seseorang membentuk suatu pola 

yang konsisten dan untuk mengubah suatu sikap mungkin mengharuskan 

penyesuaian besar dalam sikap-sikap lain. 

Sikap konsumen terhadap suatu produk atau jasa bersifat positif atau 

negative. Sikap positif tidak selalu mengarah pada pembelian. Sikap konsuen akan 

berkembang melalui pengalaman yang dirasakannya. Tindak lanjut dari sikap ini 

baik dari sikap ini, baik dari orang lain maupun diri sendiri dapat membentuk 

minat konsumen untuk melakukan pembelian.  

Keputusan membeli seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang 

saling mempengaruhi antara faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi. 

Banyak dari factor ini tidak banyak dipengaruhi oleh pemasar. Namun factor-

29 

 



faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pembeli-pembeli yang mungkin 

memiliki minat terbesar terhadap suatu produk. Faktor-faktor dapat dipengaruhi 

oleh pemasar dan dapat mengisyaratkan pada pemasar mengenai bagaimana 

mengembangkan produk, harga, distribusi dan promosi. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Publisitas, Iklan dan Citra 

terhadap Minat Kuliah Siswa SMA di Kota Semarang dengan Sikap sebagai 

variabel intervening: Studi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas dengan sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

2) Apakah ada pengaruh desain iklan terhadap sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

3) Apakah ada pengaruh citra Unissula terhadap sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

4) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas dan desain iklan terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

5) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan sikap siswa 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 
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6) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas dan citra Unissula terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

7) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas, citra Unissula dan sikap siswa 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

8) Apakah ada pengaruh desain iklan dan citra Unissula terhadap minat kuliah 

siswa SMA di Kota Semarang? 

9) Apakah ada pengaruh desain iklan, citra Unissula dan sikap terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

10) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas terhadap minat kuliah siswa SMA di 

Kota Semarang? 

11) Apakah ada pengaruh desain iklan terhadap minat kuliah SMA di Kota 

Semarang? 

12) Apakah ada pengaruh citra Unissula terhadap minat kuliah siswa SMA di 

Kota Semarang? 

13) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula 

terhadap sikap siswa di Kota Semarang? 

14) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

15) Apakah ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan, citra Unissula dan 

sikap siswa terhadap minat mendaftar kuliah di Unissula? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut untuk: 
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1) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas dengan sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

2) Menganalisis pengaruh desain iklan terhadap sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

3) Menganalisis pengaruh citra Unissula terhadap sikap siswa SMA di Kota 

Semarang? 

4) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas dan desain iklan terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

5) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan sikap siswa 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

6) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas dan citra Unissula terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

7) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas, citra Unissula dan sikap siswa 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

8) Menganlisis pengaruh desain iklan dan citra Unissula terhadap minta kuliah 

siswa SMA di Kota Semarang? 

9) Menganlisis pengaruh desain iklan, citra Unissula dan sikap siswa terhadap 

minta kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

10) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas terhadap minat kuliah siswa SMA 

di Kota Semarang? 

11) Menganalisis pengaruh desain iklan terhadap minat kuliah SMA di Kota 

Semarang? 
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12) Menganalisis pengaruh citra Unissula terhadap minat kuliah siswa SMA di 

Kota Semarang? 

13) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula 

terhadap sikap siswa di Kota Semarang? 

14) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula 

terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

15) Menganalisis pengaruh terpaan publisitas, desain iklan, citra Unissula dan 

sikap siswa terhadap minat mendaftar kuliah di Unissula? 

 

1.4. Signifikasi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang digunakan 

untuk menguatkan Teori Respon Kognitif yang menerangkan tentang publisitas, 

iklan dan citra serta perilaku konsumen khususnya sikap siswa SMA di Kota 

Semarang. 

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada lembaga pendidikan khususnya dalam 

mengambil kebijakan dan keputusan agar produk pendidikan yang dihasilkan 

dapat diterima masyarakat. 

1.4.3. Signifikansi Sosial  

Hasil penelitian secara sosial akan bermanfaat sebagai masukan bagi siswa SMA 

di Kota Semarang dalam memilih tempat belajar yang baik dan tepat. 
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1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1. State of the Art 

1.5.1.1. Pengaruh Media Periklanan terhadap Pengambilan Keputusan 

Siswa SMU untuk Mendaftar di Universitas Maranatha. Kartika 

Sari dan Cen Lu. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. 2010. 

Dalam penelitian tersebut metode analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian adalah regresi melalui uji interaksi atau yang biasa disebut 

dengan Moderated Regression Analysisi (MRA) serta menggunakan bantuan 

program SPSS 11.5.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak ada pengaruh media periklanan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian siswa SMU di Bandung yang 

dimoderasi oleh sikap konsumen. 

 

1.5.1.2. Citra Perguruan Tinggi Swasta di Kopertis Wilayah VI Jawa 

Tengah. Kusdiyanto. Jurnal BENEFIT Jurnal Manajemen dan 

Bisnis. 2008. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan analisis familiarity scale dan favorability 

scale terhadap perguruan tinggi. Dalam riset ini juga memetakan posisi citra 

setiap perguruan tinggi. Calon mahasiswa memilih perguruan tinggi yang sudah 

dikenal sebelumnya dan memiliki citra yang baik. Data penelitian ini diperoleh 

dari hasil pengisisan kuisioner yang dikirimkan kepada para calon mahasiswa di 

UMS, Unissula dan UKSW.  
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Hasil perhitungan rata-rata dari jawaban para responden menunjukan bahwa UMS 

lebih dikenal dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan cara nonprobability sampling. Kemudian berdasar perhitungan 

rata-rata hitung dari jawaban responden dapat dilakukan pemeraan terhadap 

rendahnya posisi familiarity dan favorability masing-masing perguruan tinggi. 

 

1.5.1.3. Consumer’s wiliness to buy food through the internet: A. review of 

the literature and a model for future research. Klaus G. Grunert dan 

Kim Ramus. British Food Journal. 2005. 

Dalam artikel tersebut menjelaskan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli makanan melalui internet dan 

memberikan rancangan atau model penelitian yang bisa digunakan di masa akan 

datang. Pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut adalah faktor yang 

menentukan niat konsumen untuk membeli makanan melalui internet adalah 

sebagai berikut: produk, konsumen, perusahaan dan lingkungan.  

Berdasarkan literatur yang digunakan penulis bahwa hubungan antara 

kenyamanan dan promosi produk makanan yang intensif akan mempengaruhi niat 

konsumen untuk membeli dan juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang informatif. 

Model yang diusulkan untuk masa penelitian yang akan datang adalah 

menggabungkan perilaku konsumen dangan gaya hidup seseorang yang 

informatif.  
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1.5.1.4. Impactvertising, attitudes, lifestyles and health on the demand for 

US Pork: A. Micro Level Analysis. Oral Capps and Jaehong Park. 

Journal of Agriculture and Applied Economics. 2002. 

Dalam penelitian tersebut yang berdasarkan data dari CSFII/DHKS (1994-1995) 

bahwa faktor yang mempengaruhi dalam permintaan daging babi: (1) keputusan 

untuk mengkonsumsi daging babi atau tidak (2) jumlah asupan daging babi. Dari 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa iklan dan promosi, masalah kesehatan, 

sikap dan gaya hidup individu bersama dengan karakteristik sosio-demografi 

mempengaruhi potensi permintaan daging babi. 

Dari state of the art di atas dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kegiatan 

promosi dapat mempengaruhi sikap masyarakat hal ini disesuaikan dengan 

populasi dan kebutuhan dari masing-masing individu. 

 

1.5.2.   Paradigma 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan paradigma positivistik 

(August Comte) yang bersifat eksplanatory atau penjelasan yaitu penelitian yang 

mengamati hubungan atau pengaruh antara variable-variabel penelitian menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Singarimbun dan Effendi, 1995: 3). 

Ontologi paradigma positivistik melihat realita sosial berada di luar 

peneliti. Keberadaan yang berada di luar peneliti menyatakan epistimologi 

paradigma ini bahwa peneliti tidak berhubungan atau terlibat dalam objek 

penelitian. Peneliti tidak berinteraksi dengan objek penelitian sehingga terdapat 

jarak antara peneliti dan objek penelitian. Keberadaan objek penelitian benar 
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berada di luar diri peneliti. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penelitian 

paradigma positivist merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menjaga nilai-nilai 

yang ada dalam dirinya untuk tidak dimasukkan pada penelitian sebagai 

aksiologinya. Hal ini juga menjelaskan bahwa paradigma ini menjaga objektivitas 

penelitian. Peneliti benar-benar menggambarkan realita yang ada pada masyatakat 

secara objektif dengan tujuan keakuratan pengukurn dalam penelitian. Penelitian 

dengan paradigma positivist menggunakan metode yang empiris untuk dapat 

menggambarkan sebuah fakta sosial sebagai realita atau objek penelitian. 

 

1.5.3. Cognitive Respons Theory (Teori Respon Kognitif) 

Cognitive Respon Theory ialah sebuah teori untuk mengenali proses 

kognisi pada iklan melalui tahap pengolahan informasi (kognisi), perubahan sikap 

terhadap merek (afeksi) yang pada akhirnya menuju pada keputusan pembelian 

(konasi) (Belch & Belch dalam Dewi, 2009: 11). 

Pencetus Teori Respon Kognitif adalah Anthony G. Gerald yang berasal 

dari penelitiannya yang dimulai pada tahun 1930 tentang perubahan sikap. Teori 

respon kognitif berusaha memahami hubungan antara respon awal terhadap 

komunikasi dengan perubahan sikap yang dihasilkan. Teori ini mengatakan bahwa 

respon kognitif mempengaruhi sikap akhir dan sehingga dapat mempengaruhi 

perilaku individu. 
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Gambar 1.3 
Teori Kognitif Respon 

 
 Cognitive responses        Attitude                      Purchase Intent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Belch & Belch, 2001:160) 

Proses kognitif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana informasi 

eksternal diberi pemaknaan menjadi sebuah pemikiran dan penilaian. Sebuah 

pemikiran adalah sebagai hasil dari proses kognitif atau sebagai respons yang 

berasal dari pengalaman masalah lalu dan membentuk penolakan atau penerimaan 

dari pesan yang diterima. Terpaan publisitas dan desain iklan Unissula terkait 

dengan informasi eksternal dari pengalaman dari konsumen akan membentuk 

sikap negatif dan positif terhada publisitas dan iklan. Sikap komsumen yang 

positif atau negatif akan mempengaruhi minat kuliah siswa SMA di Kota 

Semarang.  

Para peneliti membedakan respon kognitif menjadi tiga bagian yaitu 

product/message thought (pemikiran soal produk/pesan), pemikiran ini berasal 

dari pesan iklan yang diterima oleh konsumen. Pesan iklan yang diterima 

Exposure to 
advertisement 
(Terpaan pada 
iklan) 

Product/message 
thought (Pemikiran 
produk/pesan) 

Purchase 
intentions 
(Keputusan 
pembelian) 

Attitude toward 
the advertisement 
(Sikap pada iklan) 

Attitude toward 
the brand (Sikap 
pada merek) 

Source oriented 
thought (Pemikiran 
soal sumber) 

Advertising 
execution thought 
(pemikiran soal 
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komsumen belum tentu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh 

produsen. Source oriented thought (pemikiran soal sumber) respon kognitif dari 

sumber informasi atau produsen (Unissula). Advertisement execution thought 

(pemikiran soal iklan) konsep ini berkaitan dengan pemahaman yang dirasakan 

oleh individu setelah melihat iklan. Ketiga proses kognitif ini terkadang melebur 

menjadi satu tidak terpisahkan bahkan sering kali tidak terlihat hubungan 

ketiganya (Belch & Belch dalam Dewi, 2009: 13). 

Tiga tahap proses kognitif akan berkembang menjadi proses afeksi yaitu 

attitude toward the advertisement (sikap konsumen pada iklan) dan attitude 

toward the brand (sikap konsumen terhadap merek). Attitude toward the 

advertisement menggambarkan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap iklan. 

Sebuah iklan bisa dinilai efektif bila diterima atau disukai oleh konsumen. 

Attitude toward the brand menggambarkan sikap menerima atau menolak 

terhadap merek. Sikap terhadap merek ini berkaitan dengan unsur-unsur tangible 

dan intangible yang disampaikan melalui iklan/ (Belch & Belch dalam Dewi, 

2009:13) 

Dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh terpaan publisitas dan desain 

iklan terhadap sikap siswa. Hal ini dilakukan karena ingin membuktikan bahwa 

sikap siswa pada Unissula adalah salah satu alasan kuat yang mendasari 

pembelian. Reaksi dari proses afeksi siswa terhadap iklan dapat beralih menjadi 

kesukaan atau ketidaksukaan terhadap merek, reaksi ini langsung  mempengaruhi 

keputusan pembelian (Purchase intention). Purchase Intention adalah 

kecenderungan untuk membeli produk dengan merek tertentu. Dorongan ini 
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dipengaruhi oleh adanya kecocokan dengan atriut atau karakteristik merek tertentu 

dengan keputusan pembelian (Belch & Belch dalam Dewi, 2009: 13). 

Pesan publisitas dan pesan iklan dapat berhubungan terhadap perubahan 

sikap khalayak jika terlebih dahulu pesan tersebut memasuki pemikiran seseorang. 

Asumsi tersebut mendasari penggunaan cognitive response theory dalam 

penelitian ini.  

Teori ini menjelaskan bahwa khalayak terlibat aktif dalam proses 

penerimaan informasi dalam konteks pengaruh dan sikap yang telah dimiliki 

sebelumnya sehingga terjadi proses perubahan sikap atau terjadi pembentukan 

sikap setalah penerimaan informasi (Aaker dan Myres, 1987: 225). 

Berdasarkan hubungan terpaan publisitas dan desain iklan terhadap sikap 

maka teori yang digunakan adalah Teori Cognitive Response (Respon Kognitif).  

Teori tersebut berasumsi bahwa khalayak yang diterpa publisitas dan melihat 

desain iklan terlibat secara aktif dalam pengolahan informasi dengan 

menyesuaikan informasi baru tersebut dan sikap yang sebelumnya mereka miliki 

sehingga terjadi perubahan sikap. Apabila terpaan publisitas dan desain iklan 

sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman khalayak maka khalayakpun akan 

memberikan respon kognitif berupa argument-argumen yang mendukung. Respon 

mendukung atau menolak (suka tidak suka) inilah yang dinamakan perubahan 

sikap. Bila hal ini terjadi maka tercapailah tujuan komunikasi yang dilaksanakan. 

Menurut Aaker dan Myers dalam bukunya Advertising Management 

(1987: 225-257) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah kesetujuan pada 

gagasan atau produk dalam iklan (support argument) yang muncul sebagai 
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dampak dari teori respon kognitif dapat menjadi suatu hal yang mendukung bagi 

perubahan kepercayaan, sikap dan pada akhirnya perilaku dari komunikan / 

audiens. Tetapi dapat pula terjadi kemungkinan lain bahwa khalayak akan 

memberikan respon negative (counter argument). Counter Argument ialah 

kebalikan dari Support Argument yaitu respon yang menentang kebenaran 

publisitas dan iklan (Aaker & Myres, 1987: 255-257). 

 

1.5.3.1. Terpaan Publisitas 

Publisitas merupakan salah satu alat promosi yang penting dan ditujukan 

untuk membangun opini masyarakat dalam rangka memelihara, meningkatkan dan 

melindungi citra perusahaan dan produknya (Ruslan, 2000: 147). Terpaan 

publisitas ialah kondisi dimana khalayak terpapar pesan dalam bentuk 

pemberitaan pada media cetak (surat kabar). 

Sikap ialah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak 

menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan 

bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. 

Media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai suatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. 

Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh media massa apabila cukup kuat akan 

memberikan dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah 

sikap tertentu.  
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1.5.3.2. Desain Iklan 

Iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasive yang 

diarahkan kepada para calon konsumen yang paling potensial atas produk barang 

atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Desain iklan merupakan 

desain atau tampilan dalam membuat iklan yang dapat menarik perhatian 

masyarakat. 

Seperti halnya publisitas, iklan di media massa dapat mempangaruhi atau 

membentuk sikap individu. Hal ini sesuai dengan tujuan iklan menurut Surachman 

(2008: 194), yaitu (1) iklan informatif yaitu iklan yang ditujukan pada tahap 

pengenalan produk yang bertujuan membangun permintaan, iklan ini dapat berisi 

informasi harga, keunggulan produk dan lain-lain. (2) iklan persuasive yaitu iklan 

yang digunakan khususnya pada tahap persaingan dimana perusahaan berusaha 

membangun permintaan selektif dan berusaha mengajak konsumen untuk memilih 

produk atau merek yang ditawarkan. (3) iklan pengingat yaitu iklan yang 

mengingatkan konsumen terhadap produk atau merek yang diproduksi perusahaan 

dan meyakinkan konsumen telah melakukan pilihan yang benar terhadap produk 

atau merek yang ditawarkan. 

 

1.5.3.3. Citra 

Citra dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat dari adanya 

pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu sendiri 

terhadap perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan 
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layanan yang disampaikan karyawan kepada konsumen dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap citra.  

Dengan demikian citra merupakan salah satu aset terpenting dari 

perusahaan atau organisasi yang selayaknya terus menerus dibangun dan 

dipelihara. Citra yang baik merupakan perangkat kuat, bukan hanya untuk 

menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat 

memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan.  

Model pembentukan citra merupakan suatu model yang mengarahkan atau 

menjelaskan proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian system komunikasi. Proses pembentukan citra tersebut erat kaitannya 

dengan penyampaian berbagai informasi dalam rangka memberi pengertian-

pengertian yang dapat memperoleh manfaat dan keuntungan bersama sehingga 

dapat menimbulkan dan menumbuhkan kepercayaan dan dukungan khalayak. 

Model pembentukan citra dijelaskan oleh John S. Nimpoeno yang dikutip 

Danasaputra (Soemirat, 2002: 115) sebagai berikut: 

 
Gambar 1.4 

Model Pembentukan Citra 
   

   

Stimulus                 Respon  

   

Rangsangan                 Perilaku 

    

(sumber: Soemirat, 2002:114) 

 

        Kognisi  

 

Persepsi           sikap 

        

                                                         
Motivasi  
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Keterangan: 

Informasi digambarkan sebagai input-output. Proses interen dalam model 

ini adalah pembentukan citra. Sedangkan input disini ialah stimulus yang 

diberikan sedangkan outputnya adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu 

sendiri digambarkan melalui persepsi-kognisi-motivasi dan sikap. Dalam hal ini 

informasi sebagai input atau stimulus yaitu informasi yang berhubungan dengan 

Unissula yang diterima oleh masyarakat.  

Apabila stimulus mendapat perhatian, seseorang akan berusaha untuk 

mengerti tentang informasi tersebut. Kemudian informasi tersebut akan dipersepsi 

atau dipahami oleh individu. Dalam arti individu akan memberikan makna 

terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan 

mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi 

atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang diberikan oleh 

rangsang dapat memenuhi kognisi individu. 

Kognisi ialah suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti stimulus sehingga  

individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup sehingga dapat 

mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang 

diinginkan oleh pemberi stimulus. Motif ialah keadaan dalam seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan. Sikap ialah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir 

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap bukan perilaku 
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tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Setelah individu memahami, meyakini suatu informasi maka individu tersebut 

cenderung untuk melakukan tindakan. 

 

1.5.3.4. Sikap 

Sikap dapat ditumbulkan dan dipelajari sepanjang perkembangan orang 

yang bersangkutan dalam keterkaitannya dengan objek tertentu. Sikap merupakan 

hasil belajar manusia sehingga sikap dapat ditumbuhkan dan dikembangkan 

melalui proses belajar. Sikap dapat berhubungan dengan satu objek tetapi dapat 

pula berhubungan dengan sederet objek sejenis. Sikap memiliki hubungan dengan 

aspek motivasi dan perasaan serta emosi. 

Sikap dapat merespon langsung stimuli dengan segera. Sistem afektif 

seseorang secara otmatis memproduksi afektif (termasuk didalamnya adalah 

emosi, perasaan dan mood). Respon-respon afektif ini tercipta tanpa sadar pada 

pemrosesan kognitif tentang informasi produk. Melalui proses pembentukan 

secara klasik, evaluasi ini menjadi terasosiasi dengan produk atau merek yang lalu 

menghasilkan sikap. 

Dalam konteks perilaku konsumen, sikap adalah predisposisi yang 

dipelajari untuk bersikap suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek. 

Untuk membangun suatu sikap diperlukan waktu. Sikap memiliki karakter yang 

konsisten, stabil dan tahan lama. Sikap khalayak adalah responsive yaitu khalayak 

akan bersikap dan menilai suatu produk sesuai dengan pengalamannya lalu akan 

mencari informasi lebih lanjut atau bahkan memilih satu dari berbagai alternatif 
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produk yang ditawarkan. Sikap harus didasari fakta dari apa yang konsumen 

katakan atau lalukan walau pendapat mereka mungkin akan ambigú. 

 

1.5.3.5. Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas suasana tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Minat 

merupakan kecenderungan hati untuk memperhatikan suatu hal atau aktivitas 

dimana aktifitas tersebut secara terus menerus diperhatikan dan dilakukan tanpa 

adanya paksaan dari orang lain sebaiknya dengan disertai rasa senang. 

Teori yang digunakan dalam hubungannya sikap dengan minat ialah teori 

AIDDA. Teori AIDDA disebut A-A Procedure atau form attention of action 

procedure yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Menurut Effendy 

(2003:305) AIDDA ialah akronim dari kata-kata: 

a) Attention (perhatian) ialah keinginan seseorang untuk mencari dan 

melihat sesuatu 

b) Interest (minat) ialah perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang 

suatu hal yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen 

c) Desire (hasrat) ialah kemauan yang ditimbul dari hati tentang sesuatu 

yang menarik perhatian 

d) Decision (keputusan) ialah kepercayaan untuk melakukan suatu hal 
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e) Action (tindakan) ialah suatu kegiatan untuk merealisasikan keyakinan 

dan ketertarikan terhadap sesuatu. 

 
 

Gambar 1.5 
Teori AIDDA 
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Sumber: Effendy (2003: 305) 

Konsep AIDDA adalah proses psikologis dari diri khalayak. Berdasarkan 

konsep AIDDA agar khalayak melakukan tindakan maka pertama-tama mereka 

harus dibangkitkan perhatian sebagai awal suksesnya komunikasi. Apabila 

perhatian komunikasi telah terbangkitkan hendaknya segera disusul dengan upaya 

menumbuhkan minat. Minat merupakan kelanjutan dari perhatian yang 

merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diharapkan penyampai informasi.  
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1.5.4.  Kerangka Pikir 

Kerangka teori dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.6 
Kerangka Teori Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang dihadapi tentang 

hubungan antara dua variable atau lebih maka hipotesis harus dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan yang singkat dan jelas. 

Hipotesis dari penelitian sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh terpaan publisitas dengan sikap siswa SMA di Kota Semarang? 

2) Ada pengaruh desain iklan terhadap sikap siswa SMA di Kota Semarang? 

3) Ada pengaruh citra Unissula terhadap sikap siswa SMA di Kota Semarang? 

4) Ada pengaruh terpaan publisitas dan desain iklan terhadap minat kuliah siswa 

SMA di Kota Semarang? 

5) Ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan sikap siswa terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

 
Terpaan Publisitas 
(X1) 

Minat (Y) Sikap (Z) Desain Iklan  (X2) 

Citra (X3) 
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6) Ada pengaruh terpaan publisitas dan citra Unissula terhadap minat kuliah 

siswa SMA di Kota Semarang? 

7) Ada pengaruh terpaan publisitas, citra Unissula dan sikap siswa terhadap 

minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

8) Ada pengaruh desain iklan dan citra Unissula terhadap minta kuliah siswa 

SMA di Kota Semarang? 

9) Ada pengaruh desain iklan, citra Unissula dan sikap siswa terhadap minat 

kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

10) Ada pengaruh terpaan publisitas terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota 

Semarang? 

11) Ada pengaruh desain iklan terhadap minat kuliah SMA di Kota Semarang? 

12) Ada pengaruh citra Unissula terhadap minat kuliah siswa SMA di Kota 

Semarang? 

13) Ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula terhadap 

sikap siswa di Kota Semarang? 

14) Ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan dan citra Unissula terhadap 

minat kuliah siswa SMA di Kota Semarang? 

15) Ada pengaruh terpaan publisitas, desain iklan, citra Unissula dan sikap siswa 

terhadap minat mendaftar kuliah di Unissula? 

 

1.6. Definisi Konseptual dan Operasional 

1.6.1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Terpaan Publisitas (X1) 

Publisitas publisitas merupakan salah satu alat promosi yang penting dan 

ditujukan untuk membangun opini masyarakat dalam rangka memelihara, 

meningkatkan dan melindungi citra perusahaan dan produknya (Ruslan, 2000: 

147).  

Terpaan publisitas ialah kondisi dimana khalayak terpapar pesan 

dalam bentuk pemberitaan pada media cetak (surat kabar). 

b. Desain Iklan (X2) 

Iklan ialah segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang 

atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembiayaan (Kotler, 

1997: 236). 

Desain Iklan Unissula ialah suatu desain atau tampilan iklan tentang 

Unissula baik yang ditampilkan baik di media massa maupun media cetak. 

c. Citra Unissula (X3) 

Citra ialah seperangkat keyakinan, ide dan pesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek (Kotler, 1997: 208). Keyakinan, ide dan kesan yang 

dimiliki oleh setiap orang dalam melihat suatu objek berbeda-beda. Hal ini 

dipertegas dengan pendapat Soemirat dan Ardianto (2004: 111). Yang 

mengatakan bahwa citra adalah kean, perasaan, gambaran diri publik terhadap 

perasaan. 

d. Sikap (Z) 

Sikap ialah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak 

atau berbuat dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu didalam 
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menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitar (Sarwono, 2009; 

212). Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. 

e. Minat (Y) 

Minat ialah suatu sikap kesiapan berbuat bila ada stimulus khusus 

sesuai dengan keadaan tertentu (Purnomo, 2009: 32). Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. 

 

1.6.2.   Definisi Operasional 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Terpaan Publisitas (X1) 

Pengukuran terpaan publisitas adalah dengan mengukur bobot penekanan artinya 

melihat sikap media dalam menyampaikan informasi atau pesan pemberitaan 

mengenai organisasi atau produk lembaga. Yaitu dengan cara: 

1) Intensitas publisitas 

Keseringan membaca pemberitaan Unissula di media cetak (surat kabar). 

2) Tingkat kesesuaian pemberitaan 

Tingkat kesesuaian isi pemberitaan tentang Unissula yang disampaikan 

oleh media massa Harian. 

b. Desain Iklan (X2) 

Desain iklan bertujuan untuk mengetahui apakah iklan suatu produk sesuai 

dengan keinginan atau dapat menarik perhatian masyarakat (Fajriani, 2009: 25). 

Desain iklan terdiri dari, yaitu: 
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1)  Ide Iklan 

Tingkat menarik tidaknya ide iklan yang disampaikan oleh Unissula 

menarik. 

2)  Pesan Iklan 

Tingkat pemahaman (mudah atau sulit dipahami) pesan iklan yang 

disampaikan Unissula. 

3) Gambar Iklan 

Tingkat bagus tidaknya gambar iklan yang ditampilkan Unissula. 

4) Warna Iklan 

Keserasian warna gambar yang terdapat dalam tampilan tayangan iklan. 

c. Citra (X3) 

1)  Popularitas  

Tingkat popularitas Unissula 

2) Kredibilitas  

Tingkat kredibilitas Unissula. 

3) Reputasi  

Tingkat reputasi Unissula 

d. Sikap  

Sikap ialah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau 

berbuat dalam kegiatan social dengan perasaan tertentu didalam menanggapi 

objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitar. Sikap ialah konsep yang dibentuk 

oleh tiga komponen kognitif, afektif dan perilaku. 

1) Kognitif  

52 

 



Tingkat kepercayaan siswa terhadap Unissula. 

2) Afektif 

Tingkat kesukaan terhadap Unissula. 

3)  Konatif  

Tingkat kecenderungan/keinginan terhadap Unissula.  

e. Minat  

Menurut Sumadi Suryabrata (2002: 68) definisi minat adalah “Suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atauaktivitas tanpa ada yang menyuruh”. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut 

semakin besar minatnya. Minat dapat diartikan sebagai “Kecenderungan yang 

tinggi terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat menurut John Killis (dalam 1988: 25) adalah sebagai 

berikut: 

1)  Ketertarikan  

Ketertarikan merupakan rasa suka atau senang setiap individu tetapi 

individu tersebut belum melakukan aktifitas atau sesuatu hal yang menarik 

baginya. Jadi Tingkat ketertarikan siswa terhadap Unissula 

 

 

2)  Perhatian  

Menurut Bimo Walgito (1997: 56) perhatian adalah pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu 
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atau sekumpulan objek. Bila individu mempunyai perhatian terhadap suatu 

objek maka timbul minat spontan dan secara otomatis terhadap objek 

tersebut. Tingkat perhatian siswa terhadap Unissula 

3) Keterlibatan/Aktifitas  

Keterlibatan atau aktifitas adalah banyak sedikitnya orang menyatakan 

diri, menjelmakan perasaan-perasaanya dan pikirannya dalam tindakan 

yang spontan (Suryabrata, 2004: 72). Tingkat keterlibatan siswa atau 

keinginan untuk mendaftar di Unissula 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksplanatif yaitu penelitian yang mengamati 

hubungan atau pengaruh antara variable-variabel penelitian dan menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan. 

 

1.7.2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini siswa SMA Kelas XII di Kota Semarang 

(SMA 8 Semarang, SMA Al Fattah Terboyo Semarang dan SMA Pancasila 

Semarang). 

 

1.7.3. Teknik pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti dengan harapan hasil 

yang diperoleh akan menggambarkan serta mewakili sifat dari populasi. Teknik 
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sampling yang digunakan yaitu teknik sampling secara proporsional random 

sampling. Dalam menentukan jumlah sampel dengan cara sebagai berikut: 

 

n =      N   × 100 

   ∑N 

n1 =  286 x 100 = 51,16 = 51 

    559 

n2 = 228 x 100 = 40,78 = 41 

   559 

n3 =  45  x 100 = 8,05   = 8 

   559 

Jumlah 100 responden. 

 

Tabel 1.6 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

 
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH 

SISWA KELAS 
XII 

SAMPEL  

1 SMA 08 Semarang 286 51 
2 SMA Al Fattah Semarang 228 41 
3 SMA Pancasila Semarang 45 8 
  559 100 
  

Sedangkan teknik pengambilan sampel responden dengan menggunakan 

accidental sampling yaitu responden yang kebetulan bertemu di sekolah yang 

telah dipilih dan bersedia untuk mengisi kuesioner. 

1.7.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan terdiri dari (a) data  primer yaitu data yang 

dikumpulkan dari suber daya utama yang diperoleh dari responden melalui 
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kuesioner; (b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung yaitu dari sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan topic 

penenlitian. 

Sumber data terdiri dari: (a) sumber data primer merupakan hasil jawaban 

responden melalui kuesioner; (b) Sumber data sekunder ialah suber tambahan 

yang berasal dari sumber-sumber tertulis data jumlah mahasiswa, jumlah lulusan 

SMA di Kota Semarang. 

 

1.7.5. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan dalam statistik 

adalah skala ordinal. Sedangkan yang terkait dengan sikap maka skala pengukuran 

yang digunakan yaitu Skala Likert. Dengan skala pengukuran sebagai berikut: 

a. Kriteria Sangat Setuju skore 5 

b. Kriteria Setuju skore 4 

c. Kriteria Netral skore 3 

d. Kriteria Tidak Setuju skore 2 

e. Kriteria Sangat Tidak Setuju skore 1 

 

 

 

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (a) kuesioner yaitu 

alat pengumpulan data yang berupa susunan atau daftar pertanyaan penelitian 
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yang diajukan kepada responden; (b) dokumen ialah literature yang berkaitan 

dengan bidang yang diteliti. 

 

1.7.7. Instrument Penelitian 

Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan 

berisi alternative jawaban terstruktur yang harus diisi oleh responden. 

 

1.8. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk 

membuktikan kebenaran penelitian. Analisis kuantitatif merupakan analisis 

pengolahan data yang berbentuk angka-angka. Proses analisis data dengan 

menggunakan regression linier dengan bantuan SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

Dengan hipotesisnya berbunyi sebagai berikut: 

H0: tidak ada hubungan linier antar variabel 

H1: ada hubungan linier antar variabel. 

Pengujian dapat dilakukan dengan: 

1) Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T, dengan kaidah:  

a) Jika sig penelitian > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

b) Jika sig penelitian < 0,05,maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

2) Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F, dengan kaidah: 

a) Jika F penelitian > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

b) Jika F penelitian < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. 
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Gambar 1.7 
Uji Hipotesa 

 

 

 

 D. penolakan       Daerah penerimaan    D. Penolakan 

 

3) Koefisien Determinan 

Dalam rangka megetahui pengaruh keseluruhan variable bebas terhadap 

variable terikat digunakan rumus koefisien determinasi. Dimana semakin 

mendekati angka 1 maka pengaruh semua variabel bebas terhadap variable 

terikat semakin dominan dan semakin mendekati angka 0 maka pengaruh 

semua variable bebas terhadap variable terikat menjadi tidak dominan. 

 

1.8.1. Uji Validitas dan Realibilitas 

1) Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

validnya tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 20 11: 52). Setelah perhitungan 

dilakukan dengan bantuan SPSS kemudian nilai r diperoleh dibandingkan dengan 

nilai r total sesuai dengan baris n dan taraf signifikan = 5%. Dalam pengujian 

dikatakan valid apabila r hitung > r total. 

2) Uji Realibilitas 
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Uji realibilitas untuk mengetahui apakah indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya. Kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2011: 47). Alat ukur yang digunakan adalah Cronbach Alpha. 

Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,6. 
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