
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

 Eksitensi Public Relations bagi perusahaan  kini menjadi  semakin esensial 

bagi kelangsungan hidup perusahaan dewasa ini. Digambarkan oleh Ruslan 

(2001), bahwa praktisi Public Relations  kini mengemban peranan layaknya 

“mata”,”telinga”, dan “tangan kanan” dari organisasi tempatnya bernaung. 

Sebagai “indera” yang vital, seorang praktisi Public Relations tentu saja 

diharapkan dapat menjalankan peranannya secara maksimal, yakni  dalam  rangka 

menciptakan hubungan-hubungan yang saling bermanfaat dengan publiknya. 

Seiring dengan peranannya tersebut, seorang praktisi Public Relations 

mengemban tugas yang bersifat dua arah  yakni membina hubungan ke luar 

(publik eksternal) dan  membina hubungan  ke  dalam ( publik internal). Menurut 

Ruslan  (2001),  definisi dari publik eksternal adalah masyarakat, sementara 

publik internal didefinisikan sebagai publik yang merupakan bagian dari 

organisasi yang dapat mengidentifikasi kebijakan organisasi apakah dapat 

menimbulkan persepsi negatif di masyarakat sebelum kebijakan tersebut 

dilaksanakan. 

Persaingan  dewasa ini menjadi semakin ketat dan  hal ini menandakan 

perlunya sebuah usaha tertentu guna memenangkan persaingan dan 
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mempertahankan eksistensi perusahaan. Salah satu  usaha yang dapat dilakukan 

adalah melalui efisiensi sumber daya manusia atau karyawan. 

Efisiensi karyawan penting dilakukan karena karyawan merupakan salah 

satu indikator terpenting dalam pengukuran kualifikasi dan kinerja perusahaan.  

Ini karena melalui karyawan, input-input dari perusahaan dapat dikelola secara 

maksimal guna mencapai tujuan akhir dari perusahaan. Hal ini ditegaskan oleh 

Rosenbluth & Peters (dalam  Rais, 2003) : 

People are truly the powerful asset an organization can have. Without them, everything 

comes to a halt. Without their loyalty, motivation, and best effort, the most that can be expected 

is mediocrity. 

Tentu saja selain sebagai salah satu faktor produksi, karyawan pada 

kenyataannya juga merupakan salah satu publik internal dari perusahaan. Oleh 

karena itu, pihak perusahaan perlu untuk membina hubungan baik dengan 

karyawan yang dalam hal ini tentu saja Public Relations memainkan peranan yang 

penting guna mewujudkannya. Selanjutnya, salah satu upaya pemberdayaan 

karyawan yang dilakukan oleh Public Relations adalah melalui upaya 

mempertahankan loyalitas karyawannya. 

Loyalitas karyawan adalah hal yang dicapai karyawan ketika dirinya 

merasakan kepuasan dalam bekerja, dan merupakan perasaan akumulatif yang 

didapatkan oleh karyawan atas pengalaman–pengalaman positif yang didapatnya 

dari waktu ke waktu. Loyalitas karyawan merupakan hal yang penting untuk 

dibina karena mendatangkan banyak hal yang positif, seperti karyawan yang 

merasa dihargai, diperhatikan, menciptakan sense of belonging,  motivasi, 

kreativitas, menciptakan keinginan karyawan mencapai prestasi kerja, serta 
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mengurangi dampak negatif terhadap manajemen karena mengurangi non-

produktifitas karyawan.  

Bila melihat hal-hal positif tersebut di atas, pastilah loyalitas karyawan 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan khususnya dalam memenangkan 

persaingan, khususnya dalam hal ini dalam bidang industri jasa konstruksi. 

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu  industri yang memerankan peranan 

esensial dalam  mendukung perkembangan dan pertumbuhan di berbagai bidang. 

Hal ini tidak terlepas dari kontribusi industri jasa konstruksi dalam  menghasilkan 

produk akhir seperti bangunan maupun bentuk fisik lainnya. 

 Perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia semakin menggeliat 

dari masa ke masa, yang diramaikan baik oleh pelaku jasa konstruksi dari 

pemerintah, asing, maupun swasta. 

Tabel 1.1  Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Provinsi, 2004 - 2009  

         

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

               

1 Nanggroe Aceh 

Darussalam 3710 3866 4071 4026 6069 7227  

2 Sumatera Utara 3890 3807 3936 3889 7169 7818  

3 Sumatera Barat 2837 2435 2664 2247 4477 4711  

4 Riau 1973 1652 1773 1795 5,678 6,027  

5 Jambi 1807 1931 2302 2454 3059 3286  

6 Sumatera Selatan 2548 2629 2394 2862 3668 3952  

7 Bengkulu 657 804 693 660 1132 1176  
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8 Lampung 3857 3636 4033 5146 2542 2704  

9 Kep. Bangka Belitung 325 294 388 358 905 935  

10 Kepulauan Riau - 332 502 411 1701 1971  

           

11 DKI Jakarta 4417 5015 4690 5372 6809 7643  

12 Jawa Barat 6268 6500 6438 6194 10755 11745  

13 Jawa Tengah 7619 7203 5535 4191 11050 11642  

14 DI Yogyakarta 1239 1155 1081 1048 1183 1234  

15 Jawa Timur 8356 7958 7303 7202 16902 17740  

16 Banten 1285 1749 1182 1419 2380 2745  

           

17 Bali 1731 1615 1571 1575 2221 2348  

18 Nusa Tenggara Barat 1213 1253 1198 1217 2316 2426  

19 Nusa Tenggara Timur 1780 1660 1553 1607 4056 4237  

           

20 Kalimantan Barat 2994 2171 2023 1997 5135 5657  

21 Kalimantan Tengah 178 202 218 216 3366 3596  

22 Kalimantan Selatan 4613 4783 4101 4558 3689 3945  

23 Kalimantan Timur 1454 1671 1678 1757 6493 7280  

           

24 Sulawesi Utara 191 214 242 218 2296 2411  

25 Sulawesi Tengah 2217 2554 2128 2623 2521 2722  

26 Sulawesi Selatan 5728 4965 4960 4963 7921 8669  

27 Sulawesi Tenggara 1026 1056 1246 1207 2451 2700  

28 Gorontalo 1132 1288 1612 1540 1301 1408  

29 Sulawesi Barat - 576 655 621 1427 1485  
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30 Maluku 1197 1028 1136 1124 2266 2343  

31 Maluku Utara 989 1149 1132 1053 1603 1831  

32 Papua Barat 2191 1246 1503 1424 1564 2020  

33 Papua - 994 926 927 3218 3903  

           

TOTAL 79422 79391 76867 77901 139322 151537  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (http://www.bps.go.id) 

 

 Melalui tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 saja, 

jumlah industri jasa konstruksi di wilayah Jakarta telah sebanyak 7.643 

perusahaan , dan total di seluruh  provinsi sebanyak 151.537 perusahaan. Hampir 

dapat dipastikan bahwa  hingga saat ini terus  jumlah tersebut terus  mengalami 

peningkatan signifikan. Tentu saja ini menyiratkan bahwa lapangan pekerjaan di 

bidang jasa konstruksi tersedia sangat banyak, dan ditambah dengan semakin 

dipermudahnya sarana bagi seseorang untuk memilih jenis pekerjaan maupun 

perusahaan semakin  membuat loyalitas seseorang terhadap perusahaan menjadi 

suatu  hal yang sangat dipertanyakan apakah dapat dipertahankan eksistensinya. 

Dalam hal inilah peranan Public Relations menjadi penting, khususnya dalam 

memformulasikan strategi guna menjaga loyalitas karyawannya. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa loyalitas adalah hal yang 

sangat sulit dipertahankan dewasa ini akibat faktor keragaman dan kesempatan  

kerja yang terbuka secara lebar bagi para pencari kerja. Loyalitas karyawan adalah 
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salah satu aset yang sangat penting bagi perusahaan guna memenangkan  

persaingan. Selain karena karyawan adalah pihak yang mengelola sumber daya 

yang dimiliki perusahaan, namun lebih jauh lagi seperti yang dijelaskan oleh  

Reichheld (1996, 2) dalam bukunya yang berjudul  Loyalty Effect: The Hidden 

Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, bahwa sesungguhnya loyalitas 

karyawan adalah kunci utama dari terciptanya loyalitas pada pelanggan – yang 

tentu saja merupakan sasaran akhir dari setiap kegiatan perusahaan. 

  ...We found we could not progress beyond  a superficial treatment of customer loyalty 

without delving into employee loyalty. We found that there was a cause-and-effect relationship 

between the two; that it was impossible to maintain a loyal consumer base without a base of 

loyal employees... 

 CV. Anugerah Berkat Cemerlang merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa konstruksi di Jakarta. Natur dari perusahaan CV. 

Anugerah Berkat Cemerlang yang adalah perusahaan penyedia jasa di bidang 

konstruksi membuat  kinerja dan kepercayaan menjadi tolak ukur dari perusahaan. 

Karenanya isu loyalitas karyawan menjadi hal yang sangat penting. Selama 

hampir 15 tahun  beroperasi, CV Anugerah Berkat Cemerlang merupakan 

perusahaan yang memiliki tingkat persentase voluntary turnover karyawan yang 

sangat kecil, sejumlah  0,5 – 1 % pertahunnya dari total karyawannya yang saat 

ini berjumlah 50 orang. Bahkan, di dalam  jajaran  top managers  yang dimiliki 

perusahaan ini, hampir seluruhnya  telah  mengabdi dan memangku jabatan yang 

lamanya setara dengan usia dari perusahaan.  

Tentu saja hal tersebut menarik minat penulis, yakni tentang bagaimana 

strategi internal Public Relations dari CV. Anugerah Berkat Cemerlang dalam 

mempertahankan loyalitas karyawannya. 
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I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas,  maka penulis dapat 

merumuskan masalah tersebut, yaitu : Bagaimanakah strategi internal Public 

Relations dalam mempertahankan loyalitas karyawan CV. Anugerah Berkat 

Cemerlang? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui strategi internal Public 

Relations dalam mempertahankan loyalitas karyawan CV. Anugerah Berkat 

Cemerlang.  

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi 

bidang akademis,  praktis, dan sosial.  

1) Kegunaan akademis : meningkatkan gambaran tentang penerapan 

profesi Public Relations dalam organisasi swasta dan memberikan 

pemahaman atas strategi yang dilakukan oleh Public Relations  dalam 

rangka mempertahankan loyalitas karyawannya. 
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2)  Kegunaan praktis : menjadi masukan kepada pihak CV. Anugerah 

Berkat Cemerlang, khususnya dalam perumusan strategi 

mempertahankan loyalitas karyawan, sehingga diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan guna memperbaiki kinerja Public 

Relations di masa mendatang. 

3)  Kegunaan sosial : sebagai  bahan informasi kepada pembaca tentang 

pentingnya menjaga loyalitas karyawan sebagai salah satu aset 

perusahaan dalam memenangkan persaingan. 

 

I.6. Sistematika Penelitian  

BAB I    :  PENDAHULUAN 

Dalam  bab ini dibahas mengenai latar belakang  masalah,  identifikasi 

masalah yang menjelaskan tentang indikasi-indikasi mengapa penulis 

meneliti topik ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II   : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas  deskripsi tentang  CV. Anugerah Berkat Cemerlang 

yang terdiri dari sejarah singkat, visi, misi, motto perusahaan, lokasi, 

struktur organisasi, target market, karyawan,  ragam  produk dan jasa 

yang ditawarkan, aktifitas internal, SWOT Analysis, hingga logo 

perusahaan. 
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang konsep-konsep yang digunakan oleh penulis 

dalam menunjang penelitian, yakni  meliputi definisi komunikasi, 

model-model komunikasi,definisi Public Relations menurut para ahli, 

kelembagaan Public Relations, peranan Public Relations, fungsi Public 

Relations, publik dalam Public Relations,   pengertian strategi  internal 

Public Relations, pengertian employee relations, kepuasan kerja 

karyawan, loyalitas karyawan, serta  kerangka pemikiran . 

BAB IV :  METODOLOGI PENELITAN  

Pada bab ini diuraikan  mengenai metode penelitian yang digunakan, 

pendekatan  penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, unit 

analisis, keabsahan data, serta rencana analisis data. 

BAB V  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini  berisi tentang perolehan data yang didapat dari lapangan 

beserta hasil analisa yang dilakukan.  Data yang diperoleh akan disusun 

sedemikian rupa dengan menggunakan konsep-konsep yang ada. 

BAB VI : PENUTUP  

Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang 

dilaksanakan, serta saran-saran bagi perusahaan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 




