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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah  

 Pusat perbelanjaan atau mall merupakan industri bisnis yang berkembang 

sangat cepat pada masa sekarang ini. Hal ini didukung dengan data yang 

mengatakan bahwa sudah ada 130 mall yang telah berdiri di Jakarta. Semakin 

banyak pembangunan pusat perbelanjaan atau Mall tentu saja akan membuat 

persaingan yang ada menjadi lebih ketat. Perang diskon seperti midnight sale 

tentu saja menjadi strategi yang biasa bagi sebuah Mall untuk terus meningkatkan 

eksistensinya di bidang pusat perbelanjaan. Tidak hanya itu, salah satu yang 

membuat sebuah mall dapat bertahan dan terus menunjukkan keeksistensiannya 

tidak lain adalah tenaga kerja yang memiliki sopan santun, mempunyai kualitas 

yang baik dan memiliki kinerja yang tinggi sehingga mereka dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada tamu. Untuk melakukan positioning corporate 

maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan kelebihan-kelebihan dari 

Summarecon Mall Serpong, bukan hanya faktor eksternal seperti promosi, 

lingkungan yang baik, keamanan, lokasi, akan tetapi juga faktor internal dari 

Summarecon Mall Serpong yang akan menentukan akan perusahaan dapat 

memenangkan persaingan. 

 Pelayanan yang memuaskan dari tenaga kerja merupakan salah satu kunci 

keberhasilan dari sebuah mall. Oleh karena itu, sebuah organisasi atau perusahaan 

pasti akan menuntut kinerja yang tinggi dari para karyawannya sehingga dapat 

mencapai tujuan dari perusahaan. Motivasi karyawan merupakan salah satu aspek 
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yang penting di dalam dunia bisnis mall sehingga karyawan dapat memberikan 

kinerja yang maksimal dan dapat memberikan produktivitas yang tinggi. Sebuah 

mall harus memiliki dasar yang kuat dari pihak internalnya.  

 Jika tidak ada motivasi, maka karyawan tidak akan sesuai dengan kinerja 

yang ada. Sehingga motivasi merupakan suatu hal yang penting bagi karyawan di 

sebuah perusahaan. Pengertian motivasi menurut George dan Jones (2005, 175) 

adalah sebagai berikut: 

      Motivasi kerja adalah suatu kekuatan psikologis di dalam diri seseorang yang 
 menentukan arah perilaku seseorang di dalam organisasi, tingkat usaha, dan kegigihan di 
 dalam menghadapi rintangan. 
 
 Dari pengertian tersebut ditekankan bahwa adanya dorongan motivasi yang 

dapat membuat seseorang memiliki kinerja untuk menghadapi rintangan serta 

memiliki tingkat usaha dalam produktivitas yang lebih maksimal dalam 

pekerjaannya di sebuah organisasi.  

 Persaingan yang semakin kuat antara satu dengan yang lain membuat dunia 

perbelanjaan atau mall harus memiliki karyawan yang termotivasi sehingga 

memiliki kinerja yang tinggi dan mencapai tujuannya. Jika dari pihak internalnya 

saja sudah tidak memiliki kinerja yang baik, tentu saja sebuah mall tidak akan 

berkembang dan hancur. Motivasi kerja karyawan harus mendapat perhatian 

khusus dari pihak manajemen mengingat karyawan adalah salah satu bagian 

terpenting dalam sebuah perusahaan. Semangat kerja atau kinerja yang sudah ada 

pada karyawan harus dipelihara agar semangat tersebut tidak padam sehingga 

karyawan dapat meningkatkan produktivitas, serta kedisiplinannya dalam bekerja.  

 Menurut McClelland (1987) ada ciri-ciri yang dapat menentukan seseorang 

yang termotivasi kinerjanya atau tidak yaitu; bertanggung jawab, memerlukan dan 
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menyukai adanya umpan balik (feedback), dan berinovatif dan berinisiatif. Jika 

adanya ciri-ciri tersebut dalam karyawan maka dapat dikatakan karyawan tersebut 

memiliki kinerja yang tinggi terhadap pekerjaan yang di milikinya.  

 Dilihat dari hal diatas, maka motivasi merupakan masalah yang perlu lebih 

diperhatikan di dalam sebuah perusahaan. Sehingga pihak manajemen harus lebih 

fokus untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Perusahaan dan karyawan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan jika 

karyawan memiliki motivasi yang tinggi maka kinerja karyawan akan tinggi 

sehingga dapat memberikan produktivitas yang baik. Namun jika karyawan yang 

merasa bosan dengan pekerjaan dan tidak diberikan motivasi, maka kinerja 

karyawan akan rendah sehingga memberikan hasil yang tidak memuaskan bagi 

perusahaan. 

 Komunikasi merupakan hal sangat penting dalam sebuah perusahaan, hal ini 

dikarenakan jika tidak adanya komunikasi yang baik maka manajemen dari 

perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu, jika tidak 

adanya komunikasi maka proses penyampaian pesan antara atasan dengan 

bawahan akan menjadi lambat sehingga dapat menghambat kemajuan dari 

perusahaan. Tidak hanya sebatas komunikasi, namun dibutuhkan komunikasi 

yang efektif sehingga adanya keterbukaan dari karyawan kepada pihak 

manajemen. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan oleh karyawan yaitu 

ketika karyawan mengerti apa yang harus dikerjakannya karena telah dijelaskan 

oleh atasannya ataupun ketika karyawan bebas berserikat untuk mengungkapkan 

pendapatnya agar menciptakan perusahaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi.  

 Aktivitas internal yang dilakukan oleh Public Relations merupakan kegiatan 

yang menghubungkan antara perusahaan dan karyawan. Target utama dari 

komunikasi internal yang dilakukan oleh Public Relations adalah karyawan 

dimana karyawan merupakan komponen yang paling penting di dalam sebuah 

perusahaan. Kendala yang sering kali ditemukan pada saat berusaha untuk 

membangun hubungan internal yaitu sifat individu manusia. Banyak dari 

karyawan yang hanya memikirkan dan mendahulukan kepentingan pribadi 

dibandingkan kepentingan perusahaan.  

 Maka itu untuk memotivasi karyawan dalam bekerja diperlukannya strategi 

komunikasi internal. Tugas Public Relations pada masalah ini adalah untuk 

membangun relasi atau hubungan yang baik dengan karyawan. Perlunya 

dilakukan aktivitas-aktivitas Public Relations untuk memotivasi kinerja 

karyawan. Tugas Public Relations lainnya yaitu untuk membangun citra atau 

image terhadap publik internalnya yaitu karyawan. Menurut Smith (2005, 4) 

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang memusatkan perhatian pada 

interaksi jangka panjang antara organisasi dengan public yang berkaitan dengan 

organisasi untuk memperoleh goodwill, pengertian yang saling menguntungkan. 

 Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan internal perusahaan yang dapat 

diberikan dalam usaha memotivasi dan membangun hubungan baik dengan publik 

internal seperti memberikan training-training kepada karyawan agar karyawan 

menjadi lebih ahli di bidangnya masing-masing, pengembangan sumber daya 

manusia, mengadakan family gathering agar menumbuhkan suasana kekeluargaan 
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sehingga dapat mempererat hubungan antara pihak atasan dengan karyawannya 

dan membangun hubungan yang lebih dalam antara sesama karyawan, 

mengadakan employee of the month agar karyawan menjadi terpacu menjadi 

karyawan yang terbaik sehingga mereka berlomba-lomba secara positif untuk 

mendapatkan penghargaan menjadi karyawan terbaik dalam satu bulan, dan 

mengadakan seminar untuk menambah pengetahuan para karyawan sehingga 

dapat berdampak baik dalam pekerjaannya di perusahaan. 

 Dengan adanya hubungan yang baik serta mengedepankan hak-hak dari 

karyawan, maka mereka juga akan memberikan usaha yang maksimal bagi 

kepentingan perusahaan. Namun jika hak-hak dari karyawan saja tidak dipenuhi, 

maka karyawan pun akan melakukan hal yang dapat membahayakan perusahaan 

seperti pemogokan dan bekerja dengan lambat. Maka dari itu hubungan atasan 

dan bawahan harus sesuai dengan mekanisme kerja yang saling menguntungkan 

bagi kedua pihak dimana karyawan ditempatkan sebagai mitra kerja bukan seperti 

pesuruh yang dapat diperlakukan semena-mena. Hal tersebut akan memunculkan 

profesionalisme karyawan dalam menjalankan tugas sehingga akan mempercepat 

tercapainya sasaran kerja dan tujuan organisasi. Beberapa karyawan yang telah 

memiliki jaminan kebutuhan fisiologis, rasa aman serta dapat bersosialisasi maka 

imbalan intrinsik yang akan mereka lakukan adalah guna meningkatkan harga 

dirinya menjadi motivasi utama dalam bekerja (Hersey & Blanchard, 1995). 

 Berdasarkan kutipan diatas diperlukan motivasi yang didasari oleh 

jaminan kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Jika kebutuhan fisiologis dari para 

karyawan saja tidak dapat dipenuhi, maka karyawan pun tidak akan termotivasi 
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untuk memberikan yang terbaik bagi sebuah perusahaan. Rasa aman dan bebas 

bersosialisasi adalah salah satu kebutuhan dasar yang dapat menjadi motivasi bagi 

karyawan untuk memaksimalkan kinerja mereka sehingga dapat bekerja maksimal 

bagi perusahaan. Namun, strategi yang dapat menjadi motivasi seseorang untuk 

memberikan yang terbaik bagi pekerjaannya tidak hanya sekedar kebutuhan 

fisiologis dan rasa aman saja tetapi kebutuhan untuk diberi penghargaan dll 

seperti yang ada di dalam teori hierarchy of needs juga sangat diprioritaskan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

strategi antara aktivitas-aktivitas Employee Relations terhadap motivasi kerja 

karyawan di Summarecon Mall Serpong. Alasan peneliti memilih Summarecon 

Mall Serpong sebagai tempat penelitian karena Summarecon Mall Serpong 

merupakan salah satu perusahaan yang cukup besar namun memiliki karyawan 

yang sangat teratur. Summarecon Mall Serpong juga terlihat memiliki karyawan 

yang memiliki kinerja tinggi terhadap pekerjaan mereka masing-masing. Di lihat 

dari pembangunan dan perkembangan yang sangat baik dari tahun ke tahun yang 

dilakukan oleh Summarecon Mall Serpong, sehingga peneliti ingin mengetahui 

strategi atau aktivitas-aktivitas Employee Relations dalam memotivasi kinerja 

karyawan di Summarecon Mall Serpong. 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Setiap perusahaan pasti terbagi menjadi dua publik yaitu publik internal 

dan publik eksternal. Untuk membangun sebuah perusahaan yang sukses 

dibutuhkan adanya komunikasi yang baik terhadap kedua publik. Sehingga 

perlunya dilakukan komunikasi agar perusahaan dapat membangun hubungan 
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baik terhadap publik internal maupun publik eksternal. Adanya hubungan yang 

baik dengan publik internal dan eksternal tentu saja akan membawa dampak yang 

baik bagi perusahaan. 

 Banyak perusahaan yang lebih cenderung peduli terhadap publik eksternal 

dan tidak terlalu mementingkan publik internal. Perusahaan lebih mementingkan 

bagaimana mereka di mata masyarakat luar. Memang hal tersebut penting, namun 

jika tidak didorong dengan publik internal yang baik hal tersebut tidak akan 

terjadi. Perlunya memahami aktivitas-aktivitas yang seharusnya diberikan kepada 

publik internal agar mereka tidak menjadi bosan dan mengalami penurunan dalam 

kinerja. Peranan Public Relations dalam memberikan motivasi kepada pihak 

internal merupakan sebuah hal yang sangat penting, karena jika adanya motivasi 

maka karyawan juga akan bekerja sesuai dengan standart yang ada bahkan dapat 

melebihi standart yang ada.  

 Agar karyawan menjadi termotivasi diperlukan strategi yang tepat seperti 

pemenuhan kebutuhan yaitu seperti kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri, 

serta kebutuhan aktualisasi diri. Strategi merupakan salah satu cara atau usaha 

yang dilakukan agar tercipta suatu hasil. Strategi Employee Relations sangat 

beragam, sehingga banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadi strategi 

Employee Relations. Salah satunya adalah pelaksanaan outing yang membuat para 

karyawan merasakan adanya sense of participation, sehingga karyawan merasa 

senang dapat berpartisipasi dalam sebuah kegitan sosial yang ada. Tidak hanya 

itu, ada pula pujian yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya, dari strategi 
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ini tentu saja membuat para karyawan menjadi merasa diterima dan dihargai atas 

segala usaha dan upaya yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai: 

 “Bagaimana strategi Employee Relations dalam memotivasi kinerja 

karyawan Summarecon Mall Serpong?” 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas, peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana strategi Employee Relations dalam memotivasi kinerja karyawan 

Summarecon Mall Serpong? 

 I.4. Tujuan Penelitian  

 Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti adalah: 

Untuk mengetahui strategi Employee Relations dalam memotivasi kinerja 

karyawan Summarecon Mall Serpong. 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan pada penelitian di atas, maka penelitian sekurang-kurangnya 

dapat memberikan dua kegunaan, yakni: 

1. Kegunaan Akademis 

a. Menjelaskan strategi Employee Relations yang digunakan dalam 

memotivasi kinerja karyawan Summarecon Mall Serpong. 
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b. Untuk bahan penelitian selanjutnya, misalnya kelanjutan sesudah 

karyawan memiliki kinerja yang tinggi apakah produktivitas akan naik. 

c. Memperkaya wawasan bagi pihak-pihak akademis (peneliti, dosen, 

mahasiswa) mengenai Employee Relations di dalam organisasi 

memotivasi karyawan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai acuan bagi Summarecon Mall Serpong untuk dapat 

meningkatkan motivasi kepada karyawan melalui aktivitas-aktivitas 

Employee Relations, sehingga tercapai kinerja yang tinggi. 

b. Sebagai masukan bagi Summarecon Mall Serpong untuk dapat 

mengetahui serta menjalin hubungan yang baik dengan karyawan 

dengan menggunakan strategi pemenuhan kebutuhan karyawan 

sehingga dapat memotivasi karyawan untuk menciptakan kinerja yang 

tinggi. 

3. Kegunaan Sosial 

a. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya 

penelitian ini, menunjukkan adanya ilmu-ilmu yang saling 

interdisipliner (sejajar). 

b. Penelitian ini tidak hanya didasari oleh ilmu komunikasi, namun 

didasari juga oleh ilmu manajemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya hubungan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. 

c. Dengan penelitian ini, peneliti mengharapkan agar masyarakat 

menyadari betapa pentingnya perhatian dan perlakuan yang baik 
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kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi kinerja 

karyawan. 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, 

sistematika penelitian dibuat agar dapat memberi gambaran singkat mengenai isi 

dari setiap bab yang ada. Peneliti mengelompokkan dalam 6 (enam) bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian yang 

menguraikan secara singkat mengenai isi dari penelitian. 

Bab II. Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai data perusahaan Summarecon Mall Serpong seperti 

deskripsi perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan job desk pada 

perusahaan. 

Bab III. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai konsep dan teori-teori yang mendasari penelitian 

dan kerangka pemikiran. 

Bab IV. Metodologi 

Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian apa yang digunakan pada 

penelitian, sumber data (populasi dan sampling), teknik pengumpulan data, serta 

validitas dan realibilitas. 
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Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan mengenai perolehan data yang berdasarkan temuan 

penelitian dan pembahasannya. 

Bab VI. Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijalankan oleh 

peneliti, dan saran-saran yang kiranya dapat berguna bagi perusahaan. 

 

 

 




