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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Universitas Internasional Semen Indonesia yang biasa disebut UISI berdiri 

sejak tahun 2015 setelah sebelumnya bernama Sekolah Tinggi selama dua tahun. 

Pada awal berdirinya, Sekolah tinggi Manajemen Semen Indonesia (STIMSI) 

mempunyai dua jurusan atau program studi, yaitu Manajemen dan Manajemen 

Rekayasa. Dikarenakan peminat semakin meningkat dan kebijakan penggantian status 

menjadi universitas, pada tahun 2015 STIMSI bertransformasi menjadi UISI dan 

untuk pertama kalinya melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan membuka 

sepuluh jurusan, diantaranya adalah dua jurusan terdahulu. Transformasi UISI 

dibarengi dengan dibukanya delapan jurusan baru yaitu Ekonomi Syariah, Akuntansi, 

Teknik Logistik, Teknik Kimia, Teknologi Industri Pertanian, Sistem Informasi, 

Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Sepuluh jurusan UISI digolongkan 

menjadi tiga fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Industri 

dan Agroindustri dan Fakultas Teknologi Ilmu Kreatif.  

Kampus UISI berlokasi di bekas pabrik PT Semen Gresik di jalan Veteran 

Kota Gresik. Pendirian fasilitas kampus tidak dengan membuat bangunan dari awal, 

melainkan hanya merenovasi gedung bekas pabrik dengan menyesuaikan kebutuhan 

yang diinginkan. Fasilitas kampus mulai dari ruang kelas hingga laboraturium pun 

berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah jurusan dan jumlah mahasiswa. 

Sampai tahun 2017 jumlah mahasiswa UISI sebanyak 1.739 mahasiswa dengan 

persebaran asal daerah mahasiswa tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dari 

total jumlah mahasiswa, sebanyak 72% mahasiswa berasal dari Provinsi Jawa Timur. 

Peminat terbesar berasal dari Kabupaten Gresik, yaitu sebanyak 877 mahasiswa. 

Fenomena yang terjadi adalah jumlah mahasiswa yang berasal dari kota-kota di 
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sekitar Gresik cukup kecil, misalnya dari Lamongan hanya sebesar 174 mahasiswa 

saja. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah UISI belum dapat menjawab 

kebutuhan konsumen dari wilayah lain dalam hal ketersediaan program studi. Apabila 

dilihat dari latar belakangnya, mahasiswa UISI berasal dari jenjang sekolah 

menengah atas, dan kejuruan maupun dari Madrasah Aliyah.   

 Dengan terbukanya peluang menjadi universitas ternama di Kota Gresik dan 

dengan dukungan dari PT Semen Indonesia, tidak menutup kemungkinan UISI akan 

memperluas jaringan dan membuka jurusan baru sesuai dengan permintaan pasar. 

Komunikasi pemasaran adalah aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu 

kegiatan pemasaran dari sebuah kegiatan pengembangan suatu produk baru dalam hal 

ini adalah instirusi pendidikan. Hubungan antara kegiatan pengembangan suatu 

produk dan komunikasi pemasaran dapat disebut bauran komunikasi pemasaran 

(marketing communication mix) (Kristiyono, 2016)  

Bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pemasaran di pasar sasaran yang meliputi item pemasaran yaitu Product, 

Price, Place, and Promotion,  yang mana dapat digunakan sebagai senjata perusahaan 

dalam memasarkan produknya dalam rangka melayani konsumen. Proses pemasaran 

adalah proses bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi konsumen agar tahu, dan 

menjadi senang lalu membeli produk yang ditawarkan sehingga kepuasan pelanggan 

terpenuhi oleh produk dari perusahaan. Product adalah item pemasaran yang bersifat 

fisik maupun non fisi yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi 

kebutuhannya. Product biasanya terdiri dari keragaman produk, kualitas, desain, ciri, 

nama atau merek, pelayanan dan garansi atau jaminan. Price merupakan unsur bauran 

pemasaran yang paling fleksibel yang artinya dapat diubah dengan cepat. Price terdiri 

dari daftar harga, potongan harga khusus, periode pembayaran dan syarat kresit. 

Place sebagai fungsi distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan dalam 

saluran distribusi, dan mengembangkan sistem distribusi yang menangani 

pengangkutan produk dengan sistem tertentu. Place terdiri dari saluran pemasaran, 

cakupan pemasaran, pengelompokan, lokasi, persediaan dan transportasi. Promotion 
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merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan informasi dan 

mempengaruhi pasar  bagi produk perusahaan. Promotion terdiri dari promosi 

penjualan, periklanan, tenaga penjualan, public relation dan pemasaran langsung 

(Irsad, 2010).  

Dengan mengacu pada strategi 4P (Product, Price, Place, and Promotion), 

diharapkan UISI mendapatkan data yang akurat dalam penentuan program studi 

(Product), harga (UKT atau SPP) sesuai dengan pasar (Price), lokasi atau distribusi 

(Place), dan promosi atau publikasi (Promotion). Fokus yang diambil dalam 

penelitian ini adalah pengembangan produk, dalam hal ini adalah penambahan  

program studi atau jurusan baru yang sesuai. Penambahan program studi baru 

diharapkan dapat menghasilkan tenaga-tenaga professional yang mengutamakan 

peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, 

konteks Gresik merupakan wilayah industri yang semakin mengglobal memberikan 

peluang sepert terbukanya lapangan pekerjaan baru dengan jenis, jumlah, dan 

kualifikasi tertentu. 

Untuk itu diperlukan riset khusus dalam meneliti dan menganalisa pendirian 

program studi baru di UISI agar program studi yang baru nantinya tepat dan berguna 

sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan harapan dapat berguna untuk layanan 

pendidikan program studi dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai 

dengan kualifikasi perusahaan (pengguna lulusan). Dari banyak pilihan jurusan yang 

dapat dikembangkan di UISI, dapat ditentukan pilihan yang tepat dengan 

menggunakan metode survei. Metode survei adalah kuesioner terstruktur yang 

diberikan kepada responden yang dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik. 

Informasi yang diperoleh adalah berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan 

yang diajukan (Maholtra, 2009).  

Pada penelitian ini, pengambilan data dari konsumen dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Pemilihan 

lokasi berdasarkan asal mahasiswa UISI dan lokasi yang dekat dengan kampus UISI. 

Pengambilan data dengan target utama Gresik dan Lamongan ini diharapkan dapat 
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mewakili kota-kota terdekat dari lokasi perguruan tinggi. Sedangkan pengambilan 

data kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan pengguna lulusan dapat dilakukan 

dengan melihat dari info lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan di 

Indonesia dan dapat juga dengan penyebaran kuesioner ke perusahaan di wilayah 

Gresik dan sekitarnya. Data hasil survei menggunakan kuesioner akan menghasilkan 

sampel yang bersifat kualitatif. Karena sampel bersifat kualitatif maka sulit 

mendapatkan data dengan distribusi normal. Oleh karena itu digunakan uji statistik 

nonparametrik dalam proses penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian yang dilakukan (Rizki, 2013) menggunakan alat uji tabulasi 

silang dengan uji kebebasan (chi square) yang bertujuan untuk menguji signifikansi 

statistik dari asosiasi karakteristik dan persepsi konsumen untuk menentukan konsep 

strategi pemasaran yang tepat untuk beras analog. Dalam pengambilan datanya, 

dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 73 responden dengan kriteria orang 

yang pernah mengkonsumsi produk beras analog. Metode yang digunakan untuk 

menguji keterkaitan antara karakteristik konsumen, minat konsumen, dan tipe 

konsumen dengan kesan terhadap beras analog. Hasilnya adalah terdapat hubungan 

antara usia dengan kesan, status pernikahan dengan kesan, pendidikan dengan kesan, 

pendapatan dengan kesan, pengeluaran dengan kesan, kesan dengan minat konsumen, 

kesan dengan tipe konsumsi. Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kesan 

yang baik untuk beras analog dan minat yang  tinggi untuk mengonsumsi kembali 

beras analog.  

Pada studi kelayakan pada pembukaan program studi baru di UNDIKSHA 

Singaraja dapat dilihat seberapa besar potensi lulusan SMA atau SMK untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi khususnya di program Teknologi Informasi. 

Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner kepada instansi-instansi 

pemerintah maupun swasta yang memanfaatkan teknologi dan kepada siswa-siswi 

SMA atau SMK untuk mengetahui seberapa besar keinginannya untuk melanjutkan 

studi pada Program Teknologi Informasi. Hasil dari penelitian ini adalah pembukaan 
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program Diploma III Teknologi Informasi dinyatakan layak untuk dilakukan 

(Setemen, 2009).  

1.2 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji pasar UISI berkaitan 

dengan rencana penambahan program studi baru yang tepat.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui minat Siswa SMA Sederajat terhadap program studi di 

UISI. 

2. Untuk mengetahui minat Siswa SMA Sederajat terhadap program studi baru 

lainnya.  

3. Untuk mengetahui kebutuhan perusahaan pengguna lulusan program studi 

tertentu. 

1.4 Ruang Lingkup  

1. Batasan Masalah: 

- Data diambil di wilayah Gresik dan Lomongan  

- Riset dan pengembangan program studi baru dengan pengambilan data 

dari penyeberan kuisioner dan sampling data menggunakan kaidah urban 

center. 

- Dalam penentuan ukuran sampel digunakan derajat kepercayaan 95% dan 

margin of error sebesar 5%. 

- Responden terdiri dari siswa SMA sederajat, orang tua, dan mahasiswa.   

 

2. Asumsi: 

- Jumlah konsumen dari wilayah kota lebih besar dari konsumen dari 

kabupaten, sehingga sampel diambil lebih besar pada wilayah pusat kota. 
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- Target utama pengambilan data untuk menjawab permasalahan adalah 

menggunakan data dari wilayah Gresik dan Lamongan. 

- Lowongan pekerjaan rumpun Teknik masuk dalam kategori program studi 

Manajemen Rekayasa, Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknik Logistik.  


