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Penelitian ini berangkat dari fenomena kehumasan internal yang berlangsung di 

Wisata Bahari Lamongan (WBL). WBL merupakan perusahaan baru yang bergerak di 

bidang jasa di sektor pariwisata. Sebagai perusahaan baru, WBL memiliki karyawan 

yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat variatif. Mengingat karyawan 

adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan jasa, maka untuk menciptakan iklim kerja 

yang produktif dalam perusahaan, diperlukan hubungan-hubungan internal (internal 

relations) yang efektif antara manajemen dengan karyawan. Internal relations dalam 

bentuk komunikasi internal antara manajemen dengan karyawan yang diciptakan secara 

dua arah (two way)juga berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi dan komunikasi 

yang efektif dalam rangka menumbuhkan motivasi kerja yang produktif dalam diri 

karyawan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul tentang “Pelaksanaan 

Internal Relations Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan (Studi PT. Bumi 

Lamongan Sejati, Wisata Bahari Lamongan). 

Penelitian ini didasarkan pada konsep internal relations yang dilaksanakan oleh 

manajemen WBL. Seperti yang dikemukakan oleh Kasali (1999: 72), bahwa karyawan 

adalah ujung tombak bagi perusahaan jasa. Hanya dengan memberi perhatian yang baik, 

perusahaan jasa dapat memperbaiki pelayanannya. Lebih lanjut Griswold menjelaskan 

tujuan dari internal relations (Internal Public Relations) itu sendiri adalah mencapai 

karyawan yang mempunyai kegairahan kerja (Abdurrachman, 2001: 34), dan yang 

dimaksud dengan kegairahan kerja disini adalah motivasi karyawan dalam bekerja. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sehingga data yang dikumpulkan akan merupakan sebuah bentuk naratif. 

Sedangkan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah Supervisor 

Personalia, Endang A. Shobirin, karyawan di lokasi wuisata Tony Siswoyo dan 

karyawan yang berlokasi di office Choiruddin. Wawancara mendalam, observasi dan 

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Lalu 

data yang terkumpul dianalisa dengan metode kualitatif kemudian dikategorisasikan dan 

diperiksa dengan pemeriksaan keabsahan data, triangulasi sumber data, debriefing dan 

member checking. 

Hasil dari penelitian ini merumuskan deskripsi dari pelaksanaan internal 

relations dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan oleh manajemen Wisata Bahari 

Lamongan sebagai berikut: 

xi 

Adalah segala aktivitas hubungan dengan kayawan yang dilaksanakan dalam 

bentuk komunikasi internal yang dilakukan dalam berbagai bentuk, baik yang 

bersifat formal dan informal, maupun komunikasi dengan menggunakan media 

lisan dan cetak, mempunyai tujuan untuk membina komunikasi dua arah yang 



efektif antara manajemen dengan karyawan dan meningkatkan kegairahan kerja 

serta motivasi karyawan dalam bekerja. 

Kemudian dalam pelaksanaan interal relations tersebut, manajemen WBL 

melakukannya dalam serangkaian aktifitas hubungan internal yang dilaksanakan dalam 

bentuk; komunikasi organisasi, komunikasi internal dan segala bentuk media-media 

komunikasi internal serta berbagai pendekatan human relations yang diterapkan oleh 

manajemen WBL. Adapun kelemahan dari pelaksanan internal relations di manajemen 

WBL ini adalah masih minimnya aktifitas internal relations yang terprogram secara 

terstruktur dengan target tertentu. Sehingga sebagian besar aktifitas internal relations 

dalam manajemen WBL berlangsung secara insidental sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Jadi tidak ada tolok ukur yang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan 

internal relations dalam perusahaan.  

 


