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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Lansiran dari website UMN bahwa Universitas Multimedia Nusantara 

didirikan pada tanggal 25 November 2005 berdasarakan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 169/D/O/2005 yang operasionalnya secara resmi 

dikelola oleh Yayasan Multimedia Nusantara. Yayasan ini didirikan oleh Kompas 

Gramedia, sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media 

massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel dan jasa pendidikan. 

Lansiran dari website UMN, UMN merupakan sebuah lembaga perguruan 

tinggi dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar dalam setiap 

proses belajar mengajar di tiap mata kuliah yang diselenggarakannya. Didukung 

oleh keberadaan para tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman di 

bidang pendidikan serta penyelenggaraan program mata kuliah yang terarah dan 

terintegrasi akan menghantar UMN menjadi universitas unggulan di tingkat 

nasional maupun internasional. UMN disasarkan menjadi inspirasi bagi hadirnya 

paradigma pendidikan baru bagi kaum muda Indonesia sehingga mampu 

menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi dan berjiwa wirausaha berbasis 

teknologi (technopreneurship). 
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Lansiran dari website UMN, Universitas Multimedia Nusantara didirikan 

atas prakarsa Dr. (HC) Jakob Oetama, perintis Kompas-Gramedia Group. Dr. 

(HC) Jakob Oetama telah dianugerahi penghargaan Enterpreneur of The Year 

2006 tingkat internasional di Monaco City, oleh Enrst & Young International. Dr. 

(HC) Jakob Oetama dikenal sebagai tokoh nasional, yang memikirkan persatuan 

dan kesatuan bangsa, selalu mengambil posisi netral, tidak memihak kepada 

golongan manapun, dan senantiasa menyuarakan kebenaran dan pencerahan bagi 

bangsa Indonesia khususnya, dan kemanusiaan pada umumnya. 

Gambar 2.1 Foto UMN 

 

2.2 Visi, Misi dan Logo UMN 

A. Visi: 

Universitas Multimedia Nusantara menjadi perguruan tinggi unggulan di 

bidang ICT, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang 

menghasilkan lulusan berwawasan internasional dan berkompetensi tinggi di 

bidangnya yang disertai jiwa wirausaha serta berbudi pekerti luhur (Buku 

panduan mahasiswa, 2010). 
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B. Misi: 

Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan 

bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan 

melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian pada masyarakat), untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia (Buku panduan mahasiswa, 2010). 

C. Logo UMN 

Logo UMN dibuat berdasarkan visi dan misi yang dicanangkan. Makna yang 

terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut (Buku panduan mahasiswa, 

2010): 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo UMN 

 

1. Bola dunia melambangkan: 

a. Eksistensi UMN yang dicita-citakan, yakni UMN yang memiliki 

eksistensi sebagai universitas yang memiliki kredibilitas internasional. 

b. UMN adalah universitas global yang tidak berorientasi pada golongan, 

agama, ideologi, atau kelompok-kelompok tertentu. 

c. Peserta didik UMN adalah semua generasi muda dunia, dari semua 

latar belakang apapun 
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2. Kotak-kotak putih melambangkan kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi (ICT) yang mampu berperan dalam: 

a. Konvergensi berbagai bidang kehidupan di dunia yang kesemuanya 

saling terkoneksi secara canggih. 

b. Menyatukan keberagaman komunitas yang saling terhubung dengan 

komunikasi yang baik, sehingga membentuk sebuah komunitas dunia 

yang harmonis. 

3. Kotak putih terbuka, melambangkan bahwa UMN, setiap manusia, dan 

semua aspek kehidupan, idealnya memiliki keterbukaan untuk terus 

mengembangkan dan selalu melampaui dirinya menuju cita-cita yang tak 

terbatas di luar sana. ICT harus bisa membantu untuk menghantarnya. 

4. Warna biru melambangkan teknologi, khususnya teknologi komunikasi 

dan informasi (ICT). 
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2.3 Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur divisi marketing UMN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: HRD UMN 

Gambar 2.3 Struktur Divisi Marketing UMN 

 

Marketing & Business Department Universitas Multimedia Nusantara 

dipimpin oleh Bapak Arief Setyadi selaku General Manager yang berkoordinasi 

dengan Deputy Rector for Supporting. Marketing & Business Department 

memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 

1. Menerjemahkan strategi-strategi pengembangan bisnis. 

2. Melakukan pengembangan bisnis baru di UMN dengan tujuan menghasilkan 

profit bagi UMN melalui kegiatan akademik dan non-akademik. 

3. Mengelola dan mencari teknik promosi untuk meningkatkan brand image di 

masyarakat. 
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Marketing & Business Development Department membawahi 4 

Departemen sebagai berikut: 

a. Student Recruitment & Admission Department 

b. Promotion & Public Relations Department 

c. Continuous Learning Department 

d. Business Incubator Department 

Student Recruitment & Admission Department yang dipimpin oleh Student 

Recruitment & Admission Manager memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 

1. Membuat strategi untuk mencapai sasaran mahasiswa yang telah ditentukan. 

2. Memberikan penjelasan mengenai program-program beasiswa, proses 

penerimaan mahasiswa, menjelaskan program akademik dan fasilitas kampus 

secara umum kepada calon orang tua dan calon mahasiswa. 

3. Mengelola database calon mahasiswa baru. 

4. Melakukan ujian saringan masuk dan proses pendaftaran. 

5. Membina relasi dengan orang tua, calon mahasiswa, sekolah-sekolah, dan 

lembaga terkait. 

Promotion & Public Department yang dipimpin oleh Promotion and 

Public Relation Manager. Promotion & Public Relation Department memiliki 

peran dan fungsi sebagai berikut: 

1. Membuat strategi promosi guna meningkatkan brand awareness UMN di 

masyarakat. 

2. Melakukan kegiatan promosi atau branding yang bertujuan untuk 

memantapkan positioning UMN sebagai universitas unggulan di bidang ICT. 
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3. Membina hubungan dengan pihak eksternal, misalnya media, perusahaan, 

universitas dan lain sebagainya. 

Continuous Learning Department dipimpin oleh Continuous Learning 

Manager. Continuous Learning Department memiliki peran dan fungsi 

merencanakan dan membuat serta menjalankan pelatihan eksekutif dan 

bersertifikat untuk pihak eksternal maupun internal. 

Business Incubator Department dipimpin oleh Business Incubator 

Manager yang dibantu oleh Business Incubator Assistant Manager. Business 

Incubator Department memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: 

1. Melakukan riset dan pengembangan bisnis potensial di luar bisnis reguler. 

2. Memfasilitasi mahasiswa melalui inkubator bisnis di universitas dengan 

harapan bisnis para mahasiswa tersebut dapat menjadi start-up company. 

3. Melakukan kegiatan promosi dengan pengenalan inkubator bisnis. 

4. Menjalin relasi dengan perusahaan-perusahaan terkait pengembangan 

inkubator bisnis hingga menjadi start-up company. 

 

2.4 Landasan Teori 

2.4.1 Pemasaran (Marketing) 

Kotler dan Armstrong (2012:29) pemasaran adalah suatu proses di mana 

perusahaan menciptakan nilai kepada konsumen dan membangun suatu hubungan 

konsumen yang kuat sehingga akan mendapatkan suatu nilai pengembalian dari 

konsumen. Menurut Ferrell, Hirt dan Ferrell (2008:64) sekelompok kegiatan yang 
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dirancang untuk memperlancar transaksi dengan menciptakan, mendistribusikan, 

harga, dan mempromosikan barang, jasa, dan ide-ide. Marketing adalah proses 

sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan 

nilai dengan pihak lain (Kotler dan Armstrong, 1997:4). 

Kurtz dan Boone (2010:7) pemasaran adalah fungsi organisasi dan 

seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingan. Konsep ini juga 

mengidentifikasi variabel pemasaran yang dijelaskan oleh Kurtz dan Boone 

(2010:7) ada produk (rangkaian dari fisik, layanan, dan atribut simbol yang 

dirancang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen), harga (nilai 

pertukaran barang dan jasa), promosi (hubungan komunikasi antara pembeli dan 

penjual di mana fungsinya menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen) dan distribusi (pergerakan barang dan jasa dari 

produsen kepada pelanggan) di mana jika digabungkan maka akan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. 

Sedangkan menurut Goh dan Hor (2005:4) pemasaran adalah proses yang 

bersifat strategis dan sosial dalam menciptakan pelanggan dan menyediakan nilai 

yang menguntungkan untuk pelanggan dengan cara berkompetisi. Tujuan 

pemasaran itu specific (spesifik), measurable (bisa diukur), achievable (bisa 

diraih), realistic (realistis) dan timely (tepat waktu) atau bisa disingkat SMART 

(Goh dan Hor, 2005:30-31). 
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2.4.2 Service Marketing 

Lovelock dan Wirtz (2011:37) mengidentifikasikan service adalah 

kegiatan ekonomi (menghasilkan uang) berupa tindakan yang ditawarkan oleh 

satu pihak ke pihak lain dengan prinsip intangible dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan. 

Tabel 2.1 Empat Kategori Service Berdasarkan Proses 

Nature of the Service 

Act 

Who or What Is the Direct Recipient of the 

Service? 

People Possessions 

Tangible Actions People-processing Possession-processing 

Intangible Actions 
Mental stimulus 

processing 
Information processing 

Sumber: (Lovelock dan Wirtz, 2011:41) 

Penjelasan mengenai tabel 2.1 empat kategori service berdasarkan proses 

(Lovelock dan Wirtz, 2011:40-43): 

1. People processing (pelayanan mengarahkan kepada badan perseorangan) 

contohnya: rumah sakit, salon, tempat olahraga, restoran, transportasi 

penumpang, dan penginapan, 

2. Possessions processing (pelayanan diarahkan kepemilikan fisik) 

contohnya: pergudangan, pencucian pakaian, biro pelayanan kebersihan, 

pedagang eceran,  transportasi kargo atau pengangkutan, perbaikan dan 

perawatan, 

3. Mental stimulus processing (pelayanan diarahkan pada pemikiran orang) 

contohnya: periklanan, agama, pendidikan, konser musik, pengobatan 

penyakit dengan cara kebatinan, 
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4. Information processing (pelayanan diarahkan pada asset tidak berwujud) 

contohnya: akuntansi, perbankan, asuransi, memprogram dan layanan 

hukum. 

Berdasarkan teori di atas maka service dari Continuous Learning 

Department termasuk kategori mental stimulus processing karena pelayanan 

diarahkan pada pemikiran orang mengenai pendidikan non-formal seperti program 

IELTS preparation. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:260-262) sebuah perusahaan ketika 

merancang program pemasaran ada 4 karakteristik khusus layanan yaitu: 

1. Intangibility 

Service intangibility berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, merasakan, 

mendengar, atau berbau sebelum mereka membeli. 

2. Inseparability 

Service inseparability berarti jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedia 

mereka (orang-orang atau mesin). 

3. Variabilitas  

Service variabilitas berarti bahwa kualitas layanan dapat bervariasi 

tergantung pada siapa yang memberikan mereka serta kapan, di mana, dan 

bagaimana mereka disediakan. 

4. Perishability 

Service perishability berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk 

kemudian dijual atau digunakan. 
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2.4.3 Integrated Marketing Communications (IMC) 

Menurut Chitty, Barker dan Shimp (2008:5) IMC adalah proses 

komunikasi yang memerlukan perencanaan, penciptaan, integrasi dan pelaksanaan 

beragam bentuk komunikasi pemasaran, seperti iklan (advertisements), promosi 

penjualan (sales promotions),  personal selling, sponsor (sponsorships) dan 

publisitas (publicity) yang disampaikan ke sebuah merek pelanggan yang 

ditargetkan dan prospek dari waktu ke waktu. 

Salah satu tools promosi IMC yaitu pemasaran langsung (direct 

marketing) terdiri dari hubungan langsung dengan konsumen individual yang 

ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon segera dan mencapai hubungan 

pelanggan yang tetap selamanya (Kotler dan Armstrong, 2008:221). Pemasaran 

langsung yang efektif dimulai dengan database pelanggan yang baik. Database 

pelanggan adalah kumpulan data komprehensif terorganisasi tentang pelanggan 

individual atau prospek, meliputi data geografis, demografis, psikografis, dan 

perilaku (Kotler dan Armstrong, 2008:225). 

Bentuk-bentuk pemasaran langsung meliputi penjualan personal, 

pemasaran melalui pesan langsung, pemasaran katalog, pemasaran telepon, 

pemasaran televisi respons langsung, pemasaran kios, teknologi pemasaran 

langsung digital baru, dan pemasaran online. Pemasaran melalui pesan langsung 

(direct-mail marketing) melibatkan pengiriman penawaran, pengumuman, 

pengingat, atau barang lain kepada seseorang di alamat tertentu. Dengan 

menggunakan daftar pengiriman yang diseleksi secara ketat, pemasar langsung 

mengirimkan jutaan pesan setiap tahun seperti surat, katalog, iklan, brosur, 

Promosi program ielts..., Dewi Andriyani, FB UMN, 2014



18 
 

sampel, CD dan DVD. E-mail berkembang pesat sebagai sarana pemasaran 

langsung. Pemasar yang cerdik menargetkan surat langsung mereka secara cermat 

sehingga uang mereka dan waktu penerima tidak terbuang percuma. Mereka 

merancang program berdasarkan izin, yang hanya mengirimkan e-mail kepada 

orang yang mau menerima mereka (Kotler et al., 2004:322). 

Pemasaran katalog yaitu pemasaran langsung melalui media cetak, video, 

atau katalog elektronik yang dikirimkan kepada pelanggan terpilih, tersedia di 

toko-toko, atau dihadirkan secara online. Pemasaran telepon (telephone 

marketing) melibatkan penggunaan telepon untuk menjual secara langsung kepada 

konsumen dan pelanggan bisnis. Pemasaran televisi respon langsung yaitu 

pemasaran langsung melalui televisi, termasuk iklan televisi respon langsung 

(infokomersial) dan saluran belanja rumah (Kotler et al., 2004:323). 

Jika telah mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus 

mengevaluasi berbagai segmen dan menentukan berapa banyak dan mana yang 

menjadi sasaran. Dalam mengevaluasi segmen, mereka harus melihat pada 

indikator daya tarik segmen dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Dalam 

menentukan segmen mana yang menjadi sasaran, perusahaan bisa memilih untuk 

berfokus pada sebuah segmen tunggal, beberapa segmen, produk tertentu, pasar 

tertentu, atau keseluruhan pasar. Jika memutuskan untuk melayani seluruh pasar, 

mereka harus memilih antara pemasaran dengan diferensiasi atau tanpa 

diferensiasi (Kotler et al., 2004:324). 

Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari insentif jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Tujuan promosi 

yaitu mendapatkan lebih banyak dukungan tenaga penjualan bagi produk lama 
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atau baru atau mendorong wiraniaga mendapatkan pelanggan baru. Promosi 

penjualan harus memperkuat posisi produk dan membangun hubungan pelanggan 

jangka panjang (Kotler dan Armstrong, 2008:204). 

Alat promosi konsumen adalah sarana promosi penjualan yang digunakan 

untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan 

hubungan jangka panjang pelanggan. Alat promosi konsumen (consumer 

promotion tools) utama meliputi sampel produk, kupon, pengembalian tunai, 

harga khusus, premi, barang khusus iklan, penghargaan dukungan, pajangan dan 

demonstrasi di titik pembelian, dan kontes, undian serta permainan (Kotler dan 

Armstrong, 2008:206). 

 

2.4.4 Analisis STPD dan SWOT 

4 langkah utama dalam mendorong rancangan pemasaran pelanggan 

(Kotler dan Armstrong, 2012:214): 

1. Market segmentation: membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih 

kecil dengan kebutuhan yang berbeda, karakteristik, atau perilaku yang 

mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah atau campuran. 

2. Market targeting (targeting): proses mengevaluasi daya tarik setiap 

segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk masuk.  

3. Positioning: perusahaan memberikan penawaran nilai untuk menempati 

tempat yang jelas, unik, dan diinginkan dibandingkan produk bersaing 

dalam sasaran benak konsumen. 
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4. Differentiation: Perusahaan melakukan berbagai cara untuk menciptakan 

perbedaan diantara pesaing dengan tujuan memberikan nilai yang terbaik 

untuk konsumen.  

Segmentasi variabel utama untuk pasar konsumen (Kotler dan Armstrong, 

2012:215-221):  

1. Segmentasi geografis: membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang 

berbeda, seperti bangsa, negara, daerah, kota, atau bahkan lingkungan. 

2. Segmentasi demografi: membagi pasar menjadi segmen-segmen 

berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, keluarga, ukuran, siklus 

hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi 

dan kebangsaan. 

3. Segmentasi psikografis: membagi pasar menjadi segmen-segmen yang 

berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau 

kepribadian. 

4. Segmentasi perilaku: membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan 

pengetahuan konsumen, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu 

produk. 

Definisi analisis SWOT (Pearce dan Robinson, 2013:149) adalah akronim 

untuk kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan internal dan peluang 

lingkungan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT adalah 

teknik di mana manajer menciptakan gambaran singkat dari situasi strategis 

perusahaan. 
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Penjelasan analisis Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O), Threat 

(T) atau disebut juga dengan SWOT (Pearce dan Robinson, 2013:150-151): 

 Strength (Kekuatan) 

Sumber atau kemampuan yang dikendalikan atau yang disediakan oleh 

sebuah perusahaan yang memberikan sebuah keuntungan dalam bersaing 

untuk melayani pelanggan. 

 Weakness (Kelemahan) 

Keterbatasan atau kekurangan dalam sebuah sumber dan kemampuan 

perusahaan dalam bersaing dan menyebabkan kerugian terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 Opportunity (Peluang atau Kesempatan) 

Peluang dalam perusahaan yang bisa dikembangkan guna memenangkan 

persaingan atau juga peluang dalam industri yang dapat dimaksimalkan 

oleh perusahaan untuk berkompetisi. 

 Threat (Ancaman atau Kendala) 

Ancaman dan kendala yang dihadapi perusahaan baik dalam perusahaan 

itu sendiri maupun dari luar perusahaan seperti aspek hukum, 

ketidakstabilan ekonomi dan sebagainya yang memberikan efek 

menghambat perusahaan untuk mengembangkan pasar. 
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