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BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai salah satu Negara yang terkenal dengan

keindahan alamnya karena terdiri dari beribu-ribu pulau yang dikelilingi dengan

lautan dan masih banyak yang belum dieksplorasi. Hal ini dimanfaatkan oleh

rakyat Indonesia untuk memperoleh sumber pendapatan. Menurut data dari Badan

Pusat Statistik pada tahun 2012, pendapatan terbesar Indonesia diperoleh dari

industri kreatif dan sektor pariwisata. Kedua sektor tersebut memiliki potensi

yang sangat besar karena tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki

keunikannya masing-masing Setiap tahunnya banyak turis lokal dan mancanegara

yang melakukan perjalanan liburan di Indonesia. Peningkatan perjalanan liburan

terjadi karena para turis menyukai budaya dan keindahan Indonesia yang masih

alami.

Jika dilihat secara jeli, hal ini sangat baik untuk meningkatkan devisa

Negara dan membuka banyak lapangan kerja baru. Secara langsung yang akan

terkena dampaknya adalah pihak hotel, angkutan, dan industry kecil ( rumah

tangga ). Contohnya provinsi Lampung, provinsi ini merupakan provinsi yang

terletak di paling bawah pulau Sumatera. Keindahan alamnya yang masih banyak

belum terjamah menjadi nilai jual tersendiri, diantaranya pulau, gunung, laut /

pantai, dan masih banyak lagi. Setiap tahunnya pemerintah provinsi Lampung

mencanangkan kunjungan wisata, keunikan utama dari pariwisata di provinsi
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Lampung adalah banyaknya pantai indah dengan karakteristik pasir yang

berwarna putih. Jenis wisata yang dapat ditemui di Lampung antara lain jenis

wisata bahari di kawasan pesisir Lampung Selatan yaitu di Kalianda , Pesisir

Lampung Barat yaitu di Krui , Tanggamus yaitu di Teluk Kiluan , Pesawaran

yaitu di Pantai Mutun serta Kelapa Rapet, dan Bandar Lampung yaitu di Pantai

Pasir Putih. Sedangkan objek wisata berupa pegunungan yang asri dapat ditemui

di Lampung Barat contohnya Gunung Pesagi dan Hutan Taman Nasional Bukit

Barisan Selatan, di Lampung Timur contohnya Taman Nasional Waykambas, dan

di Lampung Selatan contohnya Gunung Krakatau . Di Lampung juga terdapat

beberapa wisata sejarah yang dapat ditemui pada Museum Lampung, dan wisata

budaya di beberapa kampung tua di Sukai, Liwa, Kembahang, dan Krui.

Objek – objek wisata tersebut bila dikembangkan secara maksimal dapat

berpengaruh pada peningkatan hotel di Lampung. Tentunya untuk mencapai titik

tersebut diperlukan kerjasama dan dukungan dari pemerintah dan para pengusaha

swasta. Hubungan antara pihak hotel dengan pihak pemerintah masuk ke dalam

hubungan eksternal. Selain hubungan dengan pemerintah, sangat penting juga

untuk menjaga hubungan dengan pihak eksternal lainnya, salah satunya adalah

customer. Sampai saat ini hotel yang ada di Lampung sudah cukup banyak mulai

dari hotel bintang I sampai dengan hotel bintang V.

Salah satu hotel yang terkenal di Lampung adalah Hotel Grand Anugerah.

Hotel ini memang belum lama berdiri, namun kian ramai oleh customer-nya.

Customer hotel adalah salah satu pihak yang mendukung keberhasilan suatu

perusahaan, maka akan lebih baik untuk mendapatkan loyalitas mereka. Semua
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hotel seakan berlomba lomba dengan para kompetitornya untuk menarik

customer. Cara yang mereka lakukan mulai dari memberikan pelayanan terbaik,

fasilitas lengkap dan penawaran ( promo ) yang menarik. Customer hotel biasanya

melakukan word of mouth kepada rekan maupun keluarganya, tetapi word of

mouth yang dilakukan bisa negatif dan positif. Jadi pihak hotel harus

mengusahakan untuk menjamin kepuasan mereka, sehingga dengan word of

mouth yang baik ( positif ) akan menarik customer lain dan menciptakan

kepercayaan kepada hotel tersebut.

Sama pentingnya dengan pihak eksternal, pihak internal juga memiliki

peranan penting bagi keberlangsungan sebuah hotel. Jika dilihat secara lebih

mendalam pihak internal adalah orang yang terkait secara langsung dalam setiap

tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Tidaklah mungkin bagi seorang

pemimpin ( manager ) suatu perusahaan untuk menjalankan semuanya sendiri.

Meskipun seorang pimpinan memiliki rencana bisnis yang hebat sekalipun, tetapi

eksekusinya di lapangan belum tentu bisa teraktualisasi karena hal ini sangat

bergantung dari bagaimana para karyawan menjalankannya. Ia tentunya

membutuhkan kerjasama dengan para karyawannya untuk mencapai goal / tujuan

perusahaan. Dalam suatu perusahaan, komunikasi dengan publik internal meliputi

hubungan-hubungan dengan karyawan (employee relations), pemegang saham

(stockholder relations), top executive, dan hubungan dengan keluarga karyawan.

Karyawan tersebut bisa terdiri dari CEO, manager, secretary, supervisor,

receptionist dan lain sebagainya (Cutlip & Center 1982, 290 ).
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Kerjasama yang baik bisa tercipta dari komunikasi yang baik. Maksudnya

cara penyampaian dari komunikasi itu jelas, sehingga tidak ada kesalahpahaman

dan para karyawan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Komunikasi

yang baik juga akan menimbulkan kepercayaan dan keterbukaan, sehingga setiap

masalah atau tugas yang diberikan dapat dibahas terlebih dahulu dan didapat jalan

yang terbaik. Komunikasi yang dilakukan antara karyawan di perusahaan / hotel

ini mengarah kepada komunikasi organisasi.

Manager Hotel Grand Anugerah Lampung memiliki peranan penting

dalam mengatur dan menciptakan lingkugan kerja yang kondusif. Hal ini

bertujuan untuk menciptakan profesionalitas dan rasa kepemilikan ( keanggotaan )

dari para karyawannya. Dampak yang akan muncul kemudian adalah loyalitas

dari mereka. Karyawan yang tidak setia tidak mungkin untuk membangun

inventarisasi pelanggan yang baik. Menurut Frederick F. Reichheld ( 1996, 91 )

terdapat beberapa alasan mengapa karyawan yang loyal sangat dibutuhkan, yang

pertama adalah dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun hubungan

personal yang erat dengan customer dan hal ini dapat dilakukan melalui loyal

customer. Alasan yang kedua adalah karyawan yang loyal memiliki kesempatan

yang lebih besar untuk belajar dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Alasan

ketiga adalah uang yang dihasilkan karyawan tersebut dapat membantu atasan /

majikan mereka dalam menghemat dan mengurangi biaya pelatihan yang

kemudian dapat diinvestasikan di tempat lain. Alasan yang terakhir adalah filosofi

bisnis dan peraturan operasional yang menghasilkan loyalitas karyawan dan

meningkatan moral mungkin juga dapat berhasil bagi customer.



5

Manager Hotel Grand Anugerah Lampung saling bekerjasama dalam

menentukan strategi employee relations yang tepat guna mendapatkan loyalitas

tersebut. Loyalitas bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan mudah, diperlukan

tahapan – tahapan dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Hal inilah yang

menjadi latar belakang bagi penulis untuk mengetahui bagaimana strategi

employee relations yang dilakukan oleh Hotel Grand Anugerah Lampung dalam

menciptakan loyalitas karyawannya. Alasan peneliti memilih Hotel Grand

Anugerah sebagai tempat penelitian adalah karena Hotel Grand Anugerah

Lampung adalah hotel berbintang yang belum lama berdiri, yang terletak tepat di

tengah kota. Sejak tahun pertama berdiri, system management hotel dan

karyawannya semakin berkembang, selain itu Hotel Grand Anugerah Lampung

juga menjadi salah satu kompetitor yang cukup dipertimbangkan bagi hotel –

hotel berbintang lainnya yang telah lama berdiri, sehingga peneliti ingin

mengetahui strategi employee relations yang dilakukan Hotel Grand Anugerah

Lampung dalam menciptakan loyalitas karyawannya.

I.2. Identifikasi Masalah

Di masa sekarang ini sangat banyak hal yang perlu diperhitungkan untuk

mencapai suatu kesuksesan / keberhasilan. Contohnya bagi sebuah hotel, baik

hotel berbintang maupun tidak, harus selalu diperhatikan pelayanan bagi para

tamunya, sehingga customer dapat merasa nyaman. Hal tersebut sangat penting

untuk diperhatikan mengingat ketatnya persaingan dan tawaran menarik yang

diberikan hotel lain ( competitor ). Belum lagi mengingat bahwa customer sebuah
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hotel bisa berpindah ke hotel lain dengan mudahnya jika tidak merasa puas

dengan pelayanan yang diberikan. Tidak hanya itu saja, pihak hotel sendiri juga

harus memberikan fasilitas dan penawaran menarik bagi customer. Beberapa

contoh tersebut termasuk ke dalam hal – hal eksternal di dalam suatu perusahaan.

Sama pentingnya dengan hal – hal eksternal, hal – hal internal juga

mendukung kesuksesan perusahaan. Tanpa keseimbangan diantara keduanya,

keberhasilan akan sulit dicapai dan dipertahankan. Hal internal yang harus

diperhatikan contohnya hubungan dengan para karyawan di dalam suatu

perusahaan. Hubungan yang baik bisa dimulai dengan menciptakan komunikasi

yang baik dengan atasan maupun rekan kerja yang lain. Pada akhirnya hasil yang

diharapkan dari membangun hubungan yang baik antar karyawan adalah

menciptakan loyalitas dari mereka.

Dengan terciptanya loyalitas dari para karyawan, mereka akan melakukan

pekerjaan dengan sepenuh hati dan mencapai hasil semaksimal mungkin. Hal

inilah yang menjadi pertimbangan bagi Hotel Grand Anugerah Lampung untuk

menciptakan loyalitas karyawannya.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah :

Bagaimana Strategi Employee Relations yang dilakukan Hotel Grand Anugerah

Lampung dalam menciptakan loyalitas karyawannya.
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I.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi employee relations yang dilakukan Hotel Grand

Anugerah Lampung dalam menciptakan loyalitas karyawannya.

I.5. Kegunaan penelitian

I.5.1. Kegunaan Akademisi

 Untuk memperkaya wawasan para mahasiswa dan mahasiswi khususnya

bidang komunikasi yang ingin meneliti mengenai strategi employee

relations yang tepat untuk menciptakan loyalitas pihak internal ( karyawan

) di dalam suatu perusahaan.

 Menjadi masukan bagi para pihak akademisi mengenai pentingnya

komunikasi dengan pihak internal dalam tujuan menciptakan loyalitas

pihak internal, khususnya para karyawan.

I.5.2. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan acuan dalam penentuan strategi employee relations

perusahaan yang efektif dan efisien dalam menciptakan loyalitas

karyawannya, yang dapat digunakan oleh Hotel Grand Anugerah

Lampung

I.5.3. Kegunaan Sosial

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan membuat mereka

menyadari pentingnya menjaga loyalitas pihak internal di suatu
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perusahaan dapat mendukung tercapainya kesuksesan perusahaan itu

sendiri.

I.6. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Pada bab II peneliti membahas mengenai data dan informasi yang terkait

dengan penelitian ini. Data dan informasi yang dimaksud yaitu berupa : sejarah

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas internal perusahaan.

Pada bab III peneliti menjabarkan mengenai konsep dan teori yang sesuai

dengan topik yang diajukan. Terdapat pula definisi – definisi yang berkaitan

dengan masalah pokok. Pada akhirnya tinjauan pustaka akan berisi kerangka

pemikiran yang dapat memudahkan kita untuk melihat masalah penelitian dari

aspek teoritis maupun konseptual.

Pada bab IV, peneliti membahas mengenai metode yang digunakan di

dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

kualitatif, metode studi kasus, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data.

Pada bab V, peneliti akan menjabarkan permasalahan pada penelitian ini

dengan data – data dan informasi yang didapat dari pe




