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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa jika tidak 

berkomunikasi. Begitu pula dengan sebuah perusahaan. Perusahaan tidak akan 

bisa bertahan hidup tanpa melakukan komunikasi dengan publiknya. Publik di 

perusahaan ada dua, yakni internal publik dan eksternal publik. 

Dalam buku Kepemimpinan dan Organisasi dijelaskan bahwa internal 

merupakan anggota-anggota yang terdapat di dalam organisasi, seperti 

pegawai-pegawai yang bekerja dalam beberapa divisi yang ada dalam 

perusahaan tersebut maupun anggota keluarga dari para pegawai itu sendiri, 

dimana mereka semua berada dalam struktur organisasi. Sedangkan eksternal 

publik adalah anggota-anggota yang berada di luar organisasi, seperti 

masyarakat yang memiliki keterlibatan dengan suatu organisasi maupun tidak. 

Eksternal publik adalah orang-orang yang akan membentuk image dari suatu 

perusahaan.  

Kesuksesan suatu perusahaan juga akan sulit tercapai bila tidak adanya 

komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Keduanya harus saling 

memberikan umpan balik dalam melakukan komunikasi agar tidak terjadi 
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kesalahpahaman. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi pastinya juga 

harus disalurkan kepada publik, dimana di sini peran Public Relation yang 

bekerja, yakni membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

publiknya. Itulah sebabnya melakukan komunikasi eksternal dan internal 

sangatlah penting dalam mempertahankan keberadaan suatu perusahaan.  

Persaingan antar perusahaan di zaman sekarang juga semakin ketat, 

terutama dalam bidang teknologi. Perkembangan teknologi di zaman sekarang 

sangatlah cepat. Hal ini didasari pada tingginya kebutuhan akan informasi di 

dunia. Itulah sebabnya mulai muncul perkembangan mengenai produk 

hardware (seperti Dekstop, Laptop, Server, Ipad, usb, dll) dan software.  

PT Berca Hardayaperkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang ICT, yang difokuskan dalam penjualan software seperti Microsoft, 

Symantec, VMware, People Soft, Oracle, dll. Dalam Koran Kompas, Jumat 20 

Januari 2012, Didik Purwanto menuliskan bahwa: 

Hingga saat ini, belum ada data akurat tentang jumlah perusahaan di industri 

software tanah air. Tapi perkiraan saya, jumlahnya bisa lebih dari 200 perusahaan baik 

kecil maupun besar.  

Ada berberapa daftar nama perusahaan ICT di Indonesia, yang menjadi 

pesaing ‘berat’ PT. Berca Hardayaperkasa, dimana penulis mendapatkan data 

dari daftar direktori perusahaan Information and Communication Technology  

Indonesia, diantaranya adalah 
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Gambar 1.1 Pesaing PT. Berca Hardayaperkasa, 2013 

                              Sumber: PT. Berca Hardayaperkasa, 2013 

 

Data di atas menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan pegawai yang 

mampu bekerja efektif dan efisien. Itulah sebabnya pegawai di dalam 

perusahaan harus bekerja secara efisien agar suatu perusahaan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. Bekerja secara efisien adalah ketika biaya 

yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang lebih murah dari 

perkiraan. Dengan murahnya biasa tersebut, maka ongkos produksi pun akan 

murah dan membuat harga jual pun menjadi lebih murah. Harga jual murah 

inilah yang akan membuat suatu perusahaan menang dari persaingan pasar. 

Selain itu bahan baku juga harus diperhatikan, dimana kualitas barang pun 

juga harus baik. Jadi perusahaan tidak hanya menang dalam harga, namun 

juga memiliki kualitas barang yang baik pula. 

No Perusahaan 

1 PT Mitra Integrasi Informatika 

2 PT Astra Graphia, Tbk 

3 PT. Anabatic Teknologi 

4 PT Asaba 

5 PT Multipolar 

6 PT Nusantara Compnet Integrator 

7 PT. Harrisma Global Technologies 

8 PT. Solusi Informatika Semesta 

9 PT Infinys System Indonesia  

10 PT. Sigma Cipta Caraka 

http://www.compnet.co.id/
http://www.jobstreet.co.id/jobs/2013/3/default/40/769296.htm?fr=J
http://www.isi.co.id/id/about/pt-infinys-system-indonesia
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Menurut Shirley Harrison (2000, 80), untuk memenangkan persaingan di 

pasar, suatu organisasi harus memperhatikan 4 hal. Pertama adalah 

personality, yakni suatu pandangan yang dinilai oleh orang luar mengenai 

produk kita. Jadi jika produk kita dinilai bagus, maka produk kita akan laku 

terjual. Kedua adalah reputation suatu perusahaan harus baik. Jika suatu 

perusahaan selalu menepati janji, memberikan produk dan layanan yang 

terbaik kepada customer, maka reputation perusahaan akan meningkat. Ketiga 

adalah value, yakni nilai atau culture yang ditanamkan dalam organisasi harus 

baik dan tidak egosentris. Keempat adalah identity, yakni identitas suatu 

perusahaan dapat dilihat dari logo, simbol, warna dari suatu perusahaan. Jika 

keempat ini dipenuhi oleh suatu perusahaan, maka produk yang mereka jual 

akan menang di pasar. 

Dalam memenangkan suatu kompetisi di antara perusahaan, ada berberapa 

cara untuk membuat para pegawai bekerja secara efisien, yakni dengan dengan 

memberikan motivasi kepada para pegawai, dimana motivasi yang tinggi akan 

memicu kinerja yang maksimal dari para pegawainya untuk mencapai tujuan 

dari suatu perusahaan. Pemberian motivasi bisa dilakukan melalui hubungan 

manusiawi (Human Relation). Dalam buku “Human Relations Approaches”, 

yang dikutip oleh James (1982, 30) menyatakan bahwa: 

Maslow proposes that humans are motivated by a number of basic needs. 

Pernyataan ini menyiratkan bahwa dalam kehidupan manusia, mereka 

memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi selama 
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hidupnya. Kebutuhan adalah motivasi dari seseorang untuk bekerja. Dimana 

menurut Maslow (James, 1982, 31), kebutuhan yang harus dipenuhi adalah 

physiological needs, safety needs, affiliation needs, esteem needs, and need for 

self-actualization. Jika pihak perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka pegawai pun akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih 

baik. Motivasi ini lah yang akan meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja. 

Dengan adanya peningkatan kinerja maka keuntungan yang ingin dicapai oleh 

suatu perusahaan akan lebih mudah terpenuhi. Terlebih lagi jika seorang 

pegawai mendapatkan penghargaan, ia pasti akan lebih termotivasi dan lebih 

percaya diri dalam bekerja, terutama untuk meraih profit perusahaan dan 

kembali termotivasi untuk mendapatkan penghargaan di tahun selanjutnya. 

Jadi need akan memotivasi seseorang untuk bekerja, dimana jika sudah 

termotivasi maka kinerja seseorang akan meningkat. Peningkatan kinerja akan 

menghasilkan hasil kerja yang lebih banyak lagi, dimana dengan begitu goal 

(profit) dari suatu perusahaan akan lebih mudah untuk diraih. 

Dalam buku Human Relation Approach, Mayo mengutip bahwa human 

relation sangat penting untuk meningkatkan motivasi yang mengarahkan pada 

peningkatan kinerja pegawai (1982, 29). Itulah sebabnya hubungan 

interpersonal di dalam perusahaan sangat penting dalam meningkatkan 

motivasi dan kinerja pegawai.  Kutipan diatas menunjukan bahwa dengan 

adanya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, hal ini akan 

memicu terjalinnya kerjasama dan hubungan yang baik antara kedua belah 

pihak. Hubungan manusiawi yang baik inilah yang akan menjadi salah satu 
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faktor dalam memotivasi pegawai untuk mencapai target dari suatu 

perusahaan.  

Bentuk komunikasi juga memiliki beberapa macam, yakni komunikasi 

intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa. Komunikasi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan 

termasuk dalam komunikasi organisasi. Sesuai dengan judul penulis, Aktivitas 

Komunikasi Internal Publik Dalam Memotivasi Pegawai PT. Berca 

Hardyaperkasa, maka penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada 

komunikasi organisasi.  

Dalam buku Effective Public Relation, Cutlip (2006:9) menyatakan 

bahwa: 

“Internal relation is the specialized part of public relation that builds and maintains 

mutually beneficial relationships between managers and the employees on whom an 

organization's success depends.” 

Dari pernyataan di atas, komunikasi dalam organisasi sangatlah penting 

untuk membantu meraih kesuksesan suatu perusahaan. Hubungan internal bisa 

dilakukan melalui berbagai macam aktivitas, seperti mengadakan meeting 

bersama untuk memecahkan suatu masalah, membentuk beberapa small team 

untuk memfokuskan beberapa tujuan yang ada dalam perusahaan, melakukan 

ibadah bersama setiap minggunya, memberikan penghargaan bagi pegawai 

yang mencapai target perusahaan, mengadakan training untuk karyawan, 
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maupun bisa juga dengan mengadakan seminar untuk memberikan 

pengetahuan lebih mengenai apa yang harus pegawai capai.  

Perusahaan juga bisa melakukan aktivitas komunikasi di luar jam kerja, 

dimana hal ini dapat membentuk suasana yang lebih santai. Seperti melakukan 

perayaan ulang tahun perusahaan, perjalanan ke luar kota untuk mengadakan 

meeting bersama ataupun untuk berlibur sejenak. Hal ini diharapkan bisa 

membuat karyawan merasa nyaman ketika bekerja dalam sebuah perusahaan. 

Melakukan hal-hal baru tersebut, juga akan membuat pegawai menjadi tidak 

merasa jenuh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Hal di atas 

menunjukan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan tidak hanya 

dapat terjadi di dalam kantor secara formal saja, melainkan bisa terbentuk 

secara informal.  

Publik merupakan salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa 

pegawai, perusahaan tidak akan bisa bekerja dan mencapai target yang 

diinginkan. Begitu pula dengan eksternal publik, tanpa dukungan mereka 

perusahaan juga tidak akan bisa berdiri lama. Namun di zaman sekarang, 

hanya sedikit perusahaan yang menyadari pentingnya komunikasi internal 

dalam membangun motivasi para pegawainya. Padahal motivasi karyawan ini 

akan mempengaruhi kinerja mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Banyak pegawai yang melakukan mogok kerja, demo buruh, maupun resign 

hanya dikarenakan kurangnya perhatian, penghargaan, atau sesuatu yang 

seharusnya ia dapatkan dalam bekerja. Tanpa disadari, dengan adanya demo 

pegawai atau pemogokan kerja di dalam suatu perusahaan, publik eksternal 
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akan membentuk opini yang negatif terhadap suatu perusahaan. Itulah 

sebabnya sebagai atasan, seharusnya mereka dapat lebih memperhatikan 

dalam pemenuhan kebutuhan para pegawainya.  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi bidang kajian penelitian, yakni 

pembatasan pada aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan internal 

publik. Dimana aktivitas komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat 

dilakukan secara formal maupun informal. Selain itu penulis juga melakukan 

pembatasan kajian penelitian untuk teori kebutuhan Maslow, yakni 

memfokuskan pemenuhan kebutuhan secara fisik, keamanan, sosial, 

penghargaan, dan aktualisasi diri. 

Alasan penulis memilih PT. Berca Hardayaperkasa sebagai objek 

penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki 

kredibilitas yang tinggi, namun memiliki persaingan dalam bidang IT yang 

cukup tinggi. Itulah sebabnya penulis ingin mengetahui apakah melalui 

aktivitas public relations internal yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan 

motivasi para karyawan dalam memenangkan persaingan dalam penjualan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Efisiensi sangat diperlukan dalam memenangkan persaingan antar 

perusahaan. Namun untuk membuat para pegawai bekerja secara efisien 

tidaklah mudah. Mereka harus diberikan motivasi agar mampu meningkatkan 

kinerja mereka saat bekerja. Profit adalah tujuan akhir dari suatu perusahaan, 



9 
 

tetapi apabila pegawai tidak memiliki motivasi dalam bekerja, sangatlah sulit 

untuk mencapai goal dari suatu perusahaan.  

Hubungan internal (human relation) dalam suatu perusahaan juga sangat 

penting, dimana dengan adanya hubungan yang baik, pencapaian kesuksesan 

yang ingin diraih lebih mudah untuk dipenuhi. Hubungan internal bisa 

dilakukan melalui komunikasi secara vertikal dan horisontal. Komunikasi 

vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahan. 

Sedangkan komunikasi horisontal adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

sesama pegawai.  Dengan adanya hubungan internal, kerjasama dalam 

pencapaian target juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi selain 

mementingkan publik eksternal, perusahaan juga harus mementingkan publik 

internal.  

Memahami aktivitas internal perusahaan juga diperlukan. Aktivitas harus 

selalu diperbaharui agar para pegawai tidak merasa jenuh dengan 

pekerjaannya, seperti mengadakan sport competition atau outing. Aktivitas ini 

akan membuat para pegawai untuk bersosialisasi dengan aktivitas yang ada. 

Pemberian motivasi juga harus dikerahkan agar para pegawai dapat kembali 

bekerja dengan maksimal. Memotivasi karyawan bisa dilakukan dengan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Jika kebutuhan pegawai 

terpenuhi, maka pegawai akan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam pencapaian target perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai aktivitas public relations internal dalam 

memotivasi pegawai PT. Berca Hardayaperkasa. 

1.3.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah pokok sebagai berikut: 

“Bagaimana Aktivitas Public Relations Internal Dalam Memotivasi 

Pegawai PT. Berca Hardyaperkasa?”  

1.4 Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja aktivitas public relations internal 

yang dilakukan oleh PT. Berca Hardayaperkasa  

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aktivitas public 

relations internal publik dalam memotivasi pegawai PT. Berca 

Hardayaperkasa. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa kegunaan, yakni: 

1. Kegunaan Akademis  
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a. Untuk mengetahui apakah aktivitas komunikasi internal publik 

dapat memotivasi pegawai. 

b. Untuk mengetahui seberapa pentingnya aktivitas komunikasi 

dalam memotivasi pegawai. 

c. Memperluas pengetahuan komunikasi dan ilmu PR. 

2.  Kegunaan Praktis 

a. Untuk memberikan masukan bagi PT. Berca Hardayaperkasa 

mengenai pentingnya aktivitas komunikasi internal. 

b. Untuk memberikan masukan bagi PT. Berca Hardayaperkasa 

mengenai pentingnya hubungan manusiawi (Human Relations) 

dalam memotivasi pegawai yang akan memicu kinerja bagi 

para pegawai. 

c. Untuk memberikan masukan bagi PT. Berca Hardayaperkasa 

mengenai pentingnya peranan PR dalam organisasi. 

3. Kegunaan Sosial  

a. Untuk menunjukan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

membangkitkan motivasi melalui aktivitas komunikasi internal.  

b. Untuk menunjukan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

memperhatikan peran PR dalam sebuah perusahaan. 

4. Kegunaan Teknis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat 

membantu memahami penelitian, dimana penelitian dapat 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
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menggunakan pendekatan kualitatif yang akan digunakan 

penulis dalam pembahasan penelitian ini.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Format 

sistematika penulisan ini juga telah ditentukan oleh Falkutas ilmu Sosial 

dan Politik, dimana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 

BAB I . PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan latar belakang perusahaan, yakni sejarah, visi, misi, nilai 

dan selogan perusahaan, struktur organisasi, job desk, keahlian, serta 

keberhasilaan yang pernah diraih.  

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang akan menunjang penelitian 

dan akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Dimana 

teori yang akan digunakan adalah teori Maslow dan akan ditunjang oleh 

teori lainnya. 



13 
 

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, yakni 

menggunakan motode penelitian deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dimana data akan didapatkan melalui depth 

interview dan observasi. Metode penelitian ini akan digunakan penulis 

untuk mendapatkan dan mengelolah hasil. 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisa hasil penelitian yang diambil dari data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan ataupun 

buku-buku.  

BAB VI. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian, 

keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna 

unuk penelitian selanjutnya. 

 

 




