
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Malang, Provinsi Jawa Timur berada di dataran tinggi dan secara 

geografis dikelilingi beberapa pegunungan, yakni Gunung Arjuno Welirang, 

Gunung Kawi-Panderman, dan Gunung Bromo-Semeru membuat iklim di Kota 

Malang terasa lebih sejuk dan segar daripada daerah-daerah di sekitarnya. Kota 

terbesar kedua di Jawa Timur ini terus melakukan akselerasi hingga membawa 

perubahan struktur ruang menjadi kawasan metropolitan yang saat ini populer 

dengan istilah  ―Malang Raya―. Kawasan metropolitan Malang Raya mencakup 

tiga wilayah administrasi yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.  

Sejauh ini  Malang Raya sangat terkenal sebagai kota tujuan wisata dan 

pendidikan yang maju pesat dan kemudian menambah keragaman budaya dan 

etnis. Dari bermacam hal yang dimiliki Malang Raya, lahirlah berbagai predikat 

yang disandang, antara lain sebagai kota pelajar, kota pendidikan, kota kuliner, 

kota pesiar, kota apel, kota dingin, kota bunga, kota sejarah, kota militer, kota 

olahraga, kota susu, dan Paris of East Java.   

Sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia, Kota Malang memiliki 

potensi yang sangat prospektif. Mahasiswa menjadi salah satu penyumbang 

pendapatan dan pajak daerah terbesar di Kota Malang. Dari 800.000 jiwa jumlah 

penduduk  kota Malang saat ini, sekitar 300.000 jiwa adalah mahasiswa tanpa 

KTP Kota Malang. Setiap tahunnya diperkirakan tidak kurang dari Rp 300 miliar 

bergulir di Kota Malang hanya dari kantong mahasiswa. 
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Dituliskan bahwa potensi pendapatan dari mahasiswa ini 

menyokong pertumbuhan pendapatan per kapita warga Malang 

saat ini, yaitu Rp 38,9 juta. Jumlah tersebut dua kali lipat dari 

pertumbuhan pendapatan per kapita Jawa Timur (Jatim) senilai 

Rp 18,6 juta. Besarnya pendapatan dari mahasiswa itu juga 

menjadi potensi pajak cukup besar di Kota Malang. "Jika dari 

Rp 300 miliar tersebut dikenai PPN 10 persen, dalam sebulan 

sudah diperoleh pajak Rp 30 miliar," tutur Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III Ken 

Dwijugiasteadi. (regional.kompas.com, 20 November 2014, 

13.45) 

Banyaknya fasilitas pendidikan yang memadai, menjadikan Malang 

sebagai referensi tempat yang cocok untuk belajar atau menempuh pendidikan. 

Sedikitnya ada lima universitas negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas 

Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Politeknik Negeri Malang, Politeknik 

Negeri Kesehatan Malang dan puluhan Perguruan Tinggi Swasta yang dimiliki 

Malang. 

Untuk biaya hidup di Kota Malang masuk dalam kategori terjangkau mulai 

dari Rp 800.000,00 sampai dengan 2.000.000,00 per bulan. Biaya akomodasi di 

Malang mulai dari Rp 350.000,00 sampai Rp1.000.000,00 per kamar per bulan. 

Mahasiswa dapat menggunakan jasa laundry dengan biaya hanya Rp 20.000,00 

per 5 kg. Beberapa tempat kos mempersiapkan  dapur bersama, namun terdapat 

warung/depot/street food mulai dari Rp10.000,00 sampai dengan Rp20.000,00 

satu porsi makanan. (Polinema.ac.id, 28 November 2014, 20.55) 

Dengan sarana transportasi yang memadai dan biaya hidup yang relatif 

terjangkau tersebut membuat Malang banyak dilirik pelajar dari daerah manapun 

untuk menempuh pendidikan berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Hal 
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itulah yang menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota 

Malang selama ini, mulai dari usaha indekos, makanan, laundry, dan sebagainya. 

Baik buruknya citra yang ada di daerah Malang Raya akan berpengaruh 

pada minat pelajar asal daerah lain untuk menempuh pendidikan di Malang. 

Semakin baik citra Daerah Malang Raya semakin besar pula minat pelajar asal 

daerah lain untuk memilih studi di Malang. Terbentuknya citra positif maupun 

negatif tersebut bergantung pada opini publik yang merupakan ungkapan 

keyakinan dari individu-individu dalam suatu kelompok.  

Sebagai salah satu kota yang representatif untuk menempuh pendidikan, 

menjadikan Kota Malang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai 

provinsi di Indonesia. Salah satunya Kalimantan Timur. Mahasiswa asal 

Kalimantan Timur merupakan mahasiswa dengan jumlah terbanyak yang 

menempuh pendidikan di Kota Malang. Hal tersebut diperkuat berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti dari dua universitas terkemuka di Malang yang 

dikalsifikasikan berdasarkan jenisnya, yakni satu perguruan tinggi negeri dan satu 

perguruan tinggi swasta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi 

Akademik Universitas Muhammadiyah Malang pada Jumat, 28 November 2014 

menunjukkan bahwa terdapat 3600 orang mahasiswa asal Kalimantan Timur, dan 

data selanjutnya diperoleh dari Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan 

Universitas Brawijaya pada Selasa, 9 Desember 2014  dengan jumlah mahasaiswa 

asal Kalimantan Timur sebanyak 1457 orang. Besarnya animo mahasiswa asal 

Kalimantan Timur untuk menempuh studi di Malang selaras dengan jumlah 

asrama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Terdapat 10 asrama mahasiswa 
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Kalimantan Timur di Kota Malang dimana pemerintah daerah memfasilitasi 

asrama-asrama tersebut untuk kebutuhan kegiatan positif yang mendidik, baik 

berkaitan dengan budaya asal maupun dengan akademik mahasiswa itu sendiri.  

Public Relations atau PR adalah bidang yang berkaitan dengan mengelola 

citra dan reputasi seseorang maupun lembaga di mata publik. Selain mengelola 

reputasi, PR  juga dituntut untuk dapat melakukan evaluasi atas upaya yang 

dilakukan dalam membangun reputasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

melakukan pengukuran tentang bagaimana reputasi perusahaan/daerah dimata 

publiknya. 

Reputasi merupakan konsep yang penting bagi organisasi/perusahaan dan 

tidak terkecuali bagi daerah Malang Raya. Dalam era komunikasi yang serba 

cepat seperti sekarang ini, reputasi menjadi salah satu faktor penentu dalam usaha 

untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi perusahaan/daerah. Bila 

reputasi yang bersifat kompleks dibina secara seksama, krisis-krisis yang bersifat 

sektoral dapat dihindarkan. Seperti yang dikutip Hardjana (2008) sebagaimana 

pendapat Lerbringer berikut ini: 

―...reputasi pada dasarnya adalah ‗aset non-fisik sangat 

berharga dari perusahaan yang mempengaruhi nilai dan 

keuntungan perusahaan jangka panjang … yang mudah 

hancur (valuable intangible asset that affects the long-term 

value and profitability … it is highly perishable) (Lerbinger, 

1997: 6). 

 Peneliti tertarik mengambil tema tentang reputasi dikarenakan harapan 

mengenai reputasi yang sengaja diciptakan oleh organisasi atau pemerintah 

kadangkala tidak sejalan dengan penilaian yang muncul pada persepsi publik. 



5 
 

Oleh sebab itu, untuk membangun dan menjaga reputasi daerah, pemerintah perlu 

berhubungan dengan publiknya. Karena bisa jadi semua memiliki pendapat atau 

pandangan yang berbeda. Karena pada dasarnya reputasi dibentuk berdasarkan 

persepsi publik, kemudian pemerintah mengkaji dan menelaah apakah persepsi 

tersebut telah sesuai dengan visi dan nilai-nilai yang ditawarkan. 

Penelitian ini akan menganalisa tentang reputasi Daerah Malang Raya dari 

penilaian mahasiswa asal Kalimantan Timur. Mahasiswa selaku eksternal publik 

menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menilai reputasi daerah Malang Raya 

dikarenakan mahasiswa merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi  dan 

penyumbang pajak daerah terbesar setiap tahunnya. Selain itu, peneliti 

memposisikan mahasiswa asal Kalimantan Timur sebagai eksternal publik dan 

representasi dari mahasiswa secara keseluruhan dikarenakan jumlah mahasiswa 

Kaltim yang menempuh pendidikan di Malang sangat dominan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan yang dapat 

diangkat dalam penelitian adalah “Seberapa Positif Reputasi Daerah Malang 

Raya Menurut Mahasiswa Asal Kalimantan Timur  di Kota Malang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa tentang reputasi 

Daerah Malang Raya menurut mahasiswa asal Kalimantan Timur di Kota Malang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Bagi prodi Ilmu Komunikasi khususnya konsentrasi Public Relations hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah yang membahas mengenai 

reputasi, seperti reputasi daerah Malang Raya bagi mahasiswa asal daerah lain 

yang menempuh pendidikan di Malang. 

D.2 Manfaat Praktis 

Bermanfaat bagi Malang Raya dalam hal ini pemerintah daerah untuk 

mengetahui secara pasti penilaian eksternal publik terhadap produk barang atau 

jasa yang dihasilkan oleh kawasan Malang Raya. Mahasiswa asal Kalimantan 

Timur merupakan representasi dari mahasiswa yang menempuh pendidikan di 

Malang. Dimana hasil dari pengukuran reputasi ini dapat berguna bagi pemerintah 

daerah dalam merumuskan strategi dan memberikan skala prioritas yang harus 

dibenahi. 

E. Tinjauan Pustaka 

E. 1 Definisi dan Proses Pembentukan Reputasi 

Seperti yang dikutip Butterick (2013), Dowling (1994:18) mendefinisikan 

reputasi perusahaan sebagai ―hasil evaluasi (peniliaian) yang menggambarkan 

citra perusahaan menurut masyarakat.‖ Argenti & Druckenmiller (2004:369) 

menyebut reputasi sebagai ―representasi kolektif dari citra yang dimiliki berbagai 

konstituen‖ – istilah untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam suatu 
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kegiatan organisasi maupun mereka yang dilayani organisasi – yang dibangun dari 

waktu ke waktu dan didasarkan pada program perusahaan, kinerja perusahaan, 

dan bagaimana konstituen mempersepsikan perilaku mereka terhadap perusahaan. 

Reputasi perusahaan adalah ‗representasi kolektif‘ serangkaian citra dan persepsi 

yang dihasilkan dari banyak pendapat yang berbeda tentang perusahaan. Untuk 

membangun dan menjaga reputasi perusahaan yang baik, perlu berhubungan 

dengan sejumlah stakeholder yang bisa jadi semua memiliki pendapat atau 

pandangan berbeda mengenai perusahaan, tetapi secara kolektif memberikan 

kontribusi pada keseluruhan reputasi perusahaan (Butterick, 2013:58). 

Menurut Watrick (1992) dalam Wulandari (2011:3), reputasi merupakan 

bagian dari evaluasi para pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana 

organisasi atau perusahaan menunjukkan performa yang diharapkan publik 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya.  

Menurut Triamanah (2012:93), reputasi merupakan penilaian terhadap 

sebuah organisasi/produk yang didalamnya melekat faktor trust (kepercayaan) 

dari khalayak. Pada proses pengambilan keputusan khalayak, maka reputasi 

menjadi komponen yang sangat dinilai dan dipertimbangkan. 

 Reputasi tidak sama dengan image/citra, juga tidak sama dengan 

brand/merek. Proses membangun, mempertahankan dan meningkatkan reputasi 

lebih panjang daripada membangun, mempertahankan dan meningkatkan image 

dan brand. Oleh karena itu reputasi lebih mapan dan stabil daripada image dan 

brand. Image (citra) terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi 

yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan 

perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan 
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gambaran kita tentang lingkungan. Sedangkan Brand (merek) dibentuk oleh pesan 

komunikasi, tindakan karyawan, pelanggan, prospek dan lain-lain yang 

didefinisikan oleh pengalaman dan persepsi yang secara jelas mengidentifikasi 

apa yang membuat sebuah organisasi/produk menjadi berbeda. Identitas akan 

melekat pada citra dan brand kemudian secara bersama-sama akan membentuk 

reputasi organisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu antara identitas, image 

dan brand akan saling terkait satu sama lain, yang memerlukan penanganan dan 

strategi public relations yang jelas dan pada akhirnya akan memunculkan reputasi 

organisasi yang positif (Trimanah, 2012 :  92) 

Pada dasarnya reputasi bukanlah merupakan hal yang pasif atau statis. 

Reputasi akan dapat berubah-ubah tergantung pada bagaimana organisasi tersebut 

dapat menjaga reputasinya. Harapan mengenai reputasi yang sengaja diciptakan 

oleh organisasi kadangkala tidak sejalan dengan penilaian yang muncul pada 

persepsi publik, sehingga reputasi dapat dikatakan sebagai obyek penilaian 

(Sulistyaningtyas, 2004 : 115) 

Dalam memahami reputasi perlu diawali dengan pengetahuan mengenai 

beberapa terminologi. Reputasi organisasi dibentuk dari integrasi seseorang 

dengan keseluruhan informasi yang diperolehnya tentang organisasi. Integrasi 

dapat diwujudkan dengan adanya komunikasi. Dengan demikian reputasi 

organisasi merupakan akumulasi dari individu-individu (publik) yang 

bersinggungan dengan organisasi (Sulistyaningtyas, 2004 : 117). 

Sikap publik terhadap suatu organisasi di masa depan juga amat 

bergantung bagaimana informasi yang diperoleh mengenai organisasi, ataupun 

bagaimana publik menyampaikan apa yang dirasa mengenai organisasi. Untuk itu 
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peran media massa berkaitan dengan konteks informasi menjadi sangat relevan. 

Apa yang telah termuat dalam sebuah media pada gilirannya menjadi wacana 

publik yang jelas akan mempengaruhi reputasi organisasi. Dengan demikian yang 

perlu diperhatikan adalah bagaimana naluri organisasi ini dalam memperhatikan 

penilaian publiknya yang berpengaruh terhadap reputasi organisasi, selain naluri 

mencari keuntungan. Reputasi yang baik selalu diupayakan dan terus 

dipertahankan oleh sebuah organisasi agar organisasi tersebut tetap hidup dan 

orang-orang di dalamnya dapat terus mengembangkan kreativitasnya, dan bahkan 

dapat memberi manfaat dengan lebih berarti bagi orang lain atau publiknya 

(Sulistyaningtyas, 2004 : 117) 

Charles Fombrun dalam bukunya Reputation menyatakan bahwa reputasi 

adalah nilai dari citra perusahaan dan merupakan sumber dari keunggulan 

berkompetisi sebagaimana pendapat Argenti berikut ini: 

―…dalam organisasi yang telah memiliki nilai reputasi, maka 

manager dalam organisasi itu harus berusaha untuk membangun, 

melanjutkan dan mempertahankan reputasi tersebut dalam berbagai 

bentuk aktifitas yang dapat (i) membentuk identitas yang khas (ii) 

kegiatan yang berhubungan dan konsisten dengan citra yang telah 

melekat pada publik‖(Argenti, 2010:95). 

 

Studi Fombrun tersebut di atas menunjukkan bahwa ―reputasi‖ sebagian 

merupakan pantulan atau refleksi dari identitas dan citra perusahaan dan sebagian 

lagi merupakan hasil usaha dari para manajer perusahaan dalam meyakinkan kita 

tentang keunggulan perusahaan mereka. 

Mengutip Hardjana (2008) Reputasi yang kokoh (solid reputation) 

terbentuk melalui identitas organisasi yang khas, proyeksi citra-citra publik yang 

konsisten, dan komunikasi persuasi yang positif pada segenap jenis konstituensi. 
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Singkat kata, reputasi merupakan kristalisasi dari citra, yang dibangun oleh 

masyarakat berdasarkan pengalaman langsung atau tidak langsung dari kinerja 

organisasi. Citra adalah cerminan realitas perusahaan yang dilihat menurut 

pandangan segenap jenis konstituensi—publik yang memberikan dan menerima 

pengaruh dari keputusan organisasi perusahaan. Menurut paparan Charles J. 

Fombrun (1996), dalam buku Reputation: Realizing Value from the Corporate 

Image, dengan reputasi yang kokoh organisasi telah menyebarkan informasi 

kepada masyarkat tentang produk apa yang harus dibeli, di perusahaan mana 

orang harus bekerja, dan pada saham apa harus berinventasi.  

Citra perusahaan dibangun dan dikomunikasikan melalui nama, lambang-

lambang, dan penampilan diri atau perilaku nyata di tengah masyarakat, 

khususnya dengan konstituensinya. Istilah ‘penampilan diri‘ di sini dianggap 

penting untuk disebutkan karena konsep ini meliputi ‘segala apa yang dilakukan‘ 

maupun ‘segala apa yang tidak dilakukan‘ oleh perusahaan dianggap mengandung 

pesan dan makna yang diterima dan ditafsirkan oleh konstituensinya. Bila 

komunikasi ‘nama, simbol, dan penampilan diri‘ tersebut efektif dan 

menghasilkan citra positif yang menunjukkan kredibilitas tinggi, maka perusahaan 

tersebut berhasil membangun reputasi (Hardjana, 2008 : 11). 

Seperti yang dipaparkan Hardjana (2008:12-14) terdapat enam kunci 

pemupuk reputasi: reputasi merupakan hasil dari rangkaian interaksi yang 

kompleks dan bersifat multidimensional. Faktor-faktor kunci yang menentukan 

bobot interaksi tersebut meliputi enam hal berikut ini: 
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1) Efektivitas bersaing (competitive effectiveness), yang meliputi kaliber 

manajemen, strategi pengembangan melalui Research & Development, 

kesehatan keuangan, dll.; 

2) Kepemimpinan pasar (market leadership, yang menyangkut kepemimpinan 

industri, diferensiasi produk yang tegas, dan dekat dengan pasar; 

3) Orientasi pada pelanggan (customer focus), termasuk kualitas unggul atau 

nilai yang sepadan harga, punya komitmen pada pelanggan, dan citra yang 

jernih dan jelas, dll.; 

4) Keakraban/kesayangan (familiarity and favorability), tidak asing bagi 

pelanggan; 

5) Budaya organisasi (corporate culture), meliputi standar etika yang tinggi, 

tanggung jawab sosial, dan karyawan yang berkualitas, dll.; 

6) Komunikasi (communications) termasuk iklan yang efektif dan sponsor 

peristiwa-peristiwa penting dll. 

 

Menurut Nova dalam bukunya Crisis Public Relations, identitas dan citra 

perusahaan terbentuk oleh keseluruhan persepsi dari stakeholders yang sudah ada 

maupun yang potensial seperti pelanggan, pemasok, karyawan, masyarakat 

umum, dan pemerintahan. Dari beberapa stakeholders tersebut, karyawan 

merupakan stakeholders yang memegang peranan penting dalam suatu 

perusahaan. Karena sesungguhnya karyawanlah yang beriteraksi langsung dengan 

para pelanggan atau stakeholders yang lain dimana mereka dapat langsung 

meinilai citra perusahaan dari apa yang mereka rasakan atau yang telah mereka 

alami. 
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Gambar 1.1  

Proses Pembentukan Reputasi 

 

Trust 

 

Interaction 

Sumber : Nova. 2011. Crisis Public Relations. Jakarta  

 

Gambar diatas menunjukkan reputasi dibentuk melalui interaksi antara 

perusahaan dengan publiknya. Reputasi yang bagus tidak hanya akan 

meningkatkan nilai dari kita, namun juga nilai dari apa yang dihasilkan (Nova, 

2011 : 308-309). 

Sebuah perusahaan harus mampu menjaga nama baik dari setiap 

karakteristik yang dimiliki. Brand Awareness serta konsistensi reputasi 

perusahaan di mata publik harus dikelola dengan baik serta melakukan program-

program yang bermanfaat, karena pada dasarnya reputasi yang positif mampu 

menarik minat besar investor. Kumulatif reputasi  positif  kemudian akan 

membangun kepercayaan publik terhadap korporasi. Hal tersebut sangat 

bermanfaat sewaktu perusahaan dilanda krisis, reputasi positif yang dibina akan  

membuat publik menjadi lebih loyal. Reputasi akan membuat suara ataupun posisi 

perusahaan layak didengar oleh publik ( Laksmana, 2010:9) 

 

 

 

Identity Reputation 
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E. 2  Dasar Reputasi 

Menurut Nova (2011:314-321) ada beberapa faktor yang menjadi dasar 

reputasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Komunikasi, Robert D. Ross menjelaskan bahwa komunikasi merupakan 

kegiatan yang penting bagi perusahaan dalam membangun reputasi atau 

citra positif dimata publiknya. Dengan kata lain bahwa fungsi PR salah 

satunya adalah melakukan fungsi-fungsi ―manajemen komunikasi‖ antara 

organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak 

sasarannya. 

2. Sikap Profesional, profesionalisme adalah cara bekerja yang sangat 

didominasi oleh sikap, bukan hanya sekedar daftar dari skill dan kompetensi 

yang dimiliki. Profesionalisme merupakan nilai atau norma yang dijadikan 

patokan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak. PR yang 

professional adalah PR yang dalam melakukan tugas dan fungsinya 

berdasarkan kode etik PR. 

3. Kepercayaan Publik, reputasi bisa dibangun dengan menumbuhkan 

kepercayaan dan kepuasan publik lewat pengalaman, pencapaian, atau 

realisasi janji-janji yang telah ditetapkan. Disini perlu adanya keselarasan 

antara ucapan dan tindakan serta keterbukaan dalam informasi dan 

komunikasi. Kepercayaan publik adalah keyakinan (belief) yang 

dibangkitkan dalam masyarakat atas keputusan yang diambil dan 

keberlanjutan terhadap suatu entitas tertentu. 

4. Inovasi Produk, terus berinovasi menciptakan produk atau layanan terbaru 

menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ingin maju dalam bidangnya dan 
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peduli dengan kebutuhan masyarakat. Para praktisi bisnis sepakat bahwa; 

inovasi sangat berperan dalam kelangsungan hidup perusahaan, kepedulian 

perusahaan pada inovasi haruslah tinggi, perlu adanya penghargaan kepada 

industri yang mengembangkan inovasi, inovasi dapat mendongkrak citra 

perusahaan dan daya saing perusahaan, inovasi mendukung strategi 

pemasaran dan public relations, membuat perusahaan mampu menciptakan 

pasar ceruk baru, meningktakan penjualan, dan perlu mematenkan inovasi 

yang dilakukan. 

5. Tanggung Jawab Sosial, perusahaan yang baik tidak hanya memburu 

keuntungan profit belaka. Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program 

Corporate Social Responsibility (CSR) reputasi perusahaan bisa 

terdongkrak dimata publiknya. Reputasi perusahaan lebih mudah terjaga 

ketika banyak pihak memiliki ketertarikan emosional yang positif dengan 

perusahaan. 

6. Kualitas Layanan Konsumen, kualitas layanan yang baik bukanlah 

berdasarkan persepsi penyedia jasa/produk, melainkan berdasarkan persepsi 

kosumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang menikmati produk 

tersebut. Guna meningkatkan layanan terhadap konsumen, sebuah 

perusahaan dapat membentuk sebuah call center atau kotak saran yang 

dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Kritik dan saran 

tersebut sangat berguna bagi koreksi dan  perbaikan perusahaan itu sendiri. 

Selain itu, perusahaan juga harus memerhatikan pelayanan konsumen baik 
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mengenai produk/jasa yang ditawarkan. Konsistensi serta perbaikan 

disegala sisi dapat meningkatkan reputasi. 

7. Respon terhadap Feedback Publik, responsive terhadap feedback publik 

merupakan upaya perusahaan untuk peduli terhadap para pelanggannya, 

baik memberikan layanan terbaik maupun menjawab segala keluhan 

pelanggan. Respon tersebut merupakan reaksi dari perusahaan terhadap apa 

yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. 

 

E. 3  Pentingnya Reputasi 

Reputasi merupakan konsep yang penting bagi organisasi/perusahaan. 

Dalam era komunikasi yang serba cepat seperti sekarang ini, reputasi menjadi 

salah satu faktor penentu dalam usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan 

eksistensi perusahaan serta menjaga loyalitas konsumen. Eksistensi sebuah 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh loyalitas publik sebagai khalayak sasarannya. 

Untuk itu, reputasi harus dikelola dengan baik dengan menciptakan komunikasi 

yang tepat dan strategis (Nova, 2011:306). 

Menurut Badan Pengawas Reputasi Korporat Hill & Knowlton, lebih dari 

90 persen dari para analis setuju bahwa jika sebuah perusahaan gagal menjaga 

aspek-aspek yang menyangkut reputasi dari performanya, maka mereka akan 

menderita secara finansial (Argenti, 2010:96). 

Reputasi juga dapat membantu perusahaan mengatasi krisis dengan lebih 

efektif. Berdasarkan hal tersebut sebuah organisasi bisa mengapresiasi pentingnya 

sebuah reputasi yang kuat. Karena pada dasarnya reputasi dibentuk berdasarkan 

persepsi publik kemudian organisasi menelaah dan mengkaji apakah persepsi 
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publik telah sesuai dengan identitas, visi, dan nilai-nilai yang ditawarkan. Jika 

persepsi dan identitas selaras sebuah reputasi yang kuat akan muncul (Argenti, 

2010:97) 

Reputasi yang baik perlu dibangun dengan usaha keras yang tentunya 

memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Disamping itu, manajemen 

perusahaan harus menjalankan strategi komunikasi yang bertujuan untuk 

membangun citra dan reputasi perusahaan. Reputasi mempunyai dampak yang 

sangat besar bagi perusahaan. Banyak perusahaan gagal dalam menjaga 

reputasinya dimata publik. Pengelolaan reputasi sebenarnya bukanlah tanggung 

jawab PR sepenuhnya, hal tersebut merupakan team work, bukan one man show. 

Namun karena PR adalah ―vokalis‖ dari sebuah orkestrasi korporasi, maka ia 

berkewajiban menjaga komunikasi dengan seluruh stakeholders perusahaan 

(Nova, 2011:306-307). 

Hal tersebut jelas, peran public relations sangatlah penting dan 

menentukan dalam menciptakan reputasi perusahaan. Aktivitas public relations 

dapat memberikan kontribusi di dalam semua lini aktivitas suatu perusahaan 

secara internal dan eksternal serta sangat berperan dalam menciptakan reputasi 

perusahaan. 
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E. 4  Fungsi Public Relations dalam Mengelola Reputasi 

Public relations atau PR adalah bidang yang berkaitan dengan mengelola 

citra dan reputasi seseorang maupun sebuah lembaga dimata publik. Profesi PR 

bekerja di wilayah publik untuk membentuk fungsi komunikasi, hubungan 

masyarakat, manajemen krisis, hubungan pelanggan, urusan pemerintahan, 

hubungan industri, hubungan investor, hubungan dengan media, mediasi, 

publisistas, pidato-menulis, dan pengunjung hubungan.  

Selain mengelola reputasi, PR juga dituntut untuk dapat melakukan 

evaluasi atas upaya yang dilakukan dalam membangun reputasi perusahaan. 

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran tentang bagaimana 

reputasi perusahaan dimata stakeholders. Hasil pengukuran ini dapat berguna 

dalam merumuskan strategi perusahaan dan memberikan skala prioritas yang 

harus dibenahi (Nova, 2011:296-297). 

 

E. 5  Khalayak Public Relations 

Menurut Jefkins (2003:80-88) khalayak atau publik adalah kelompok atau 

orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal 

maupun eksternal. Kegiatan PR diarahkan kepada khalayak terbatas atau pihak-

pihak tertentu yang berbeda-beda, dan masing-masing dengan cara yang berlainan 

pula. Dalam memilih khalayak PR bersifat lebih diskriminatif. Unsur atau segmen 

tertentu sengaja dipilih dalam rangka lebih mengefektifkan penerimaan pesan-

pesan.  

Meskipun khalayak dari suatu organisasi boleh jadi berbeda dari khalayak 

organisasi lainnya, tetapi dapat diidentifikasi adanya sepuluh khalayak utama 
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yang paling sering menjadi subjek khalayak dari berbagai macam organisasi 

secara umum. Kesepuluh khalayak tersebut adalah : 

1) Masyarakat luas 

2) Calon pegawai atau anggota 

3) Para pegawai atau anggota 

4) Pemasok jasa dan berbagai macam barang 

5) Para investor-pasar uang 

6) Para distributor 

7) Konsumen dan pemakai produk organisasi 

8) Para pemimpin pendapat umum 

9) Serikat-serikat pekerja 

10) Media massa 

 

Berdasarkan kesepuluh khalayak dasar sebagai model, berikut merupakan 

khalayak untuk organisasi pemerintah daerah : 

1) Para pejabat pemerintah dan pegawai negeri yang khusus menanganginya, 

serta instansi dan pejabat lain yang terkait 

2) Penyelenggara transportasi, baik itu transportasi laut, darat, maupun udara 

3) Perbankan, perusahaan pengelola kartu kredit, serta lembaga keuangan yang 

menerima cek perjalanan 

4) Para pengunjung atau wisatawan, para mahasiswa,  pengelana dan sebagainya 

5) Para pencipta dan pemimpin pendapat umum seperti penulis, politisi, guru, 

dosen. 
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6) Para pemilik hotel, pengusaha makanan, pemilik café atau tempat hiburan 

lainnya. 

7) Media massa 

 

E.6  Memperoleh Reputasi yang Baik 

Butterick dalam bukunya Pengantar Public Relations Teori dan Praktik 

menyatakan bahwa terdapat enam elemen inti yang secara bersama-sama 

membangun reputasi yang baik  berdasaran penelitian Weber Shandwick dan 

Reputation Institute (2006) : 

1) Tanggung jawab: mendukung tujuan mulia, menunjukkan tanggung jawab 

lingkungan dan tanggung jawab sosial. 

2) Komunikasi: ditandai dengan keterbukaan, pengungkapan secara penuh 

dan terbuka untuk berdialog. 

3) Barang dan jasa: menawarkan kualitas dan inovasi yang berkelas tinggi, 

serta kepuasan pelanggan. 

4) Bakat: memberikan hadiah kepada karyawan secara adil, keberagman latar 

belakang karyawan dan menunjukkan kemampuan untuk menarik dan 

mempertahankan staff. 

5) Matriks keuangan: melampaui para pesaing dan menunjukkan stabilitas 

keuangan serta nilai investasi jangka panjang. 

6) Kepemimpinan: dibangun oleh CEO dan tim senior, menunjukkan 

kepemimpinan yang baik dan perilaku etis. 

Menurut Fombrun (1996) dalam Butterick (2013:62-63) untuk 

membangun suatu reputasi yang baik, perusahaan perlu mengambil tindakan yang 
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tepat untuk lingkungan dan dalam proses pengambilan keputusan para pemangku 

kepentingan seperti masyarakat perlu dilibatkan. Perusahaan-perusahaan yang 

dihargai dengan baik oleh masyarakat membangun reputasi mereka dengan 

mengembangkan praktik-praktik yang mengintegrasikan pertimbangan sosial dan 

ekonomi kedalam strategi kompetitif.  Perusahaan tidak sekedar melakukan hal-

hal baik, tetapi melakukan hal-hal dengan benar. Perusahaan mengawali kebijakan 

yang mencerminkan nilai-nila inti, yang mempertimbangkan kesejahteraan 

bersama dari para investor, pelanggan, dan karyawan yang mendorong lahirnya 

kepedulian terhadap pengembangan masyarakat,  yang menjamin kualitas dan 

stabilitas lingkungan, barang, serta jasa.  

 

E.7  Menjaga dan Meningkatkan Reputasi Perusahaan 

 Menurut Fariani dan Arianto, (2009: 31-39) ada cara yang bisa 

dimanfaatkan untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan melalui : 

1) Wawancara atau talkshow : Kesempatan untuk menjadi bintang tamu atau 

menjadi narasumber di media massa dapat menjadi media untuk 

menyampaikan informasi perusahaan kepada publik. 

2) Advertorial : Tulisan advertorial umumnya menceritakan prestasi atau kinerja 

perusahaan terkini. Informasi positif tentang perusahaan akan meningkatkan 

reputasi perusahaan dimata masyarakat luas. 

3) CSR : Program Corporate Social Responsibility yang dikelola dan 

dikomunikasikan dengan baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat 

sekitar dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. 
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4) Surat Pembaca : keluhan pelanggan yang disampaikan melalui media massa 

umumnya terkait masalah ketidakpuasan terhadap pelayanan perusahaan. PR 

yang baik akan memanfaatkan hak jawab perusahaan untuk memberikan 

informasi sejelas mungkin kepada masyarakat. 

5) Berita Foto : sebuah foto yang dimuat dalam sebuah media cetak adalah 

publikasi yang tak ternilai harganya. Hanya dengan sebuah gambar dimedia 

cetak, banyak orang dengan seketika mengenal produk, alamat kantor, atau 

logo perusahaan. 

6) Situs perusahaan : situs menjadi salah satu media komunikasi perusahaan 

dengan publik. Untuk itu, PR perusahaan memiliki peran dalam mengelola 

isi situs. Ketika situs telah resmi dibangun, tugas PR selanjutnya adalah 

memeperkenalkannya pada publik. 

7) Annual Report : laporan tahunan dapat menjadi media komunikasi 

perusahaan kepada masyarakat. Khususnya bagi para investor maupun 

mereka yang berniat berinvestasi. Sebuah laporan tahunan yang disajikan 

dengan desain dan bahasa yang baik, akan memberikan pencitraan yang 

maksimal teradap reputasi perusahaan.  

E.8      Manajemen Reputasi 

Mengutip Osborne dalam Sari (2011 : 24-27) barometer paling sederhana 

untuk reputasi adalah liputan media massa. Liputan media massa akan 

mempengaruhi persepsi publik terhadap komitmen suatu organisasi pada isu-isu 

yang menarik perhatian publik. Oleh sebab itu media relations menjadi salah satu 

bagian penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap 
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organisasi. Ada dua pendekatan dalam manajemen reputasi. Pendekatan pertama 

menyangkut aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Analisis Reputasi, yang dilakukan pada dasarnya untuk memahami 

stakeholders organisasi. Langkah berikutnya adalah melihat hubungan 

diantara stakeholders itu, selanjutnya dikaji mana yang kiranya mendukung 

dan mengkritik organisasi serta mempersiapkan materi komunikasi untuk 

disampaikan pada stakeholders. 

2) Perencanaan strategis, yang dasarnya melihat linkungan internal dan eksternal 

organisasi sehinga bisa diidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman organisasi. Kemudian menyusun rencana yang bisa 

diimplementasikan, dengan mengacu pada visi dan misi organisasi dan 

pemantauan terhadap media dapat menjadi masukan. 

3) Stakeholdes relations, pada dasarnya menyusun rencana komunikasi dan 

relasi dalam konteks PR umumnya dan media relations khususnya 

berdasarkan hasil analisis peta jaringan dan relasi antara stakeholders. 

4) Pemantauan media, pada dasarnya merupakan kegiatan mengikuti apa yang 

dilaporkan media, khususnya pemberitaan yang positif dan negatif bagi 

organisasi. Dalam memantau media biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan 

seperti : 

- Tabulasi setiap berita 

- Menelaah berita-berita tersebut untuk menentukan apakah organisasi 

diberitakan secara positif atau negatif 

- Menilai apakah berita tersebut memuat pesan yang disampaikan 

organisasi 
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- Mengidentifikasi pesan-pesan yang disampiakan organisasi disiarkan 

media 

- Menilai isu tertentu yang menjadi perhatian media 

- Menilai bagaimana reaksi stakeholder terhadap berita yang  disiarkan 

media 

5) Pelatihan media, pelatihan ini pada dasarnya untuk memberikan wawasan 

tentang cara kerja media pada para staf PR atau organisasi. 

6) Materi komunikasi, merupakan pesan yang disampaikan pada media atau 

publik organisasi, berupa postur, leaflet, isi situs web, dan sebagainya. 

7) Media Relations, hubungan yang baik dengan media massa membantu 

meningkatkan reputasi organisasi. Sebaliknya, reputasi organisasi akan 

membuat media tertarik untuk menginformasikan organisasi tersebut karena 

publik pada umumnya ingin mengetahui apa yang terjadi pada organisasi. 

Ada dua sisi wujud relasi antara reputasi dan media relations. Pada satu sisi 

media relations yang baik akan menjadi sarana untuk menjaga dan 

meningkatkan reputasi. Pada sisi lain, reputasi akan mempermudah 

membangun media relations yang baik. 

8) Manajemen isu dan manajemen krisis. Isu dan krisis bisa muncul tanpa 

diduga. Karena organisasi pada umumnya memiliki prosedur baku dalam 

manajemen isu dan manajemen krisis untuk berjaga-jaga bila terjadi krisis 

atau berkembang isu yang merugikan organisasi. 

 

Pendekatan kedua menguraikan langkah-langkah yang lebih praktis dalam 

menjaga reputasi yang menunjukan tahapan manajemen reputasi sebagai berikut : 
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1) Penelitian untuk mengetahui persepsi dan sikap khalayak terhadap organisasi 

2) Membangun konsensus tentang nilai dasar dan tujuan organisasi antara 

manajemen dan karyawan 

3) Mengidentifikasi pesan yang bisa memperkuat unique selling prposition 

(USP) 

4) Dorongan pada organisasi yang dikembangkan secara internal dan eksternal 

5) Iklan, media relations, materi untuk investor, siaran pers dan program 

filantrofi organisasi dijalankan bersama-sama untuk menyebarluaskan pesan 

yang konsisten. 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1 Reputasi Daerah  

Reputasi daerah merupakan gambaran mengenai persepsi dari masing-

masing stakeholders dalam hal ini masyarakat Malang Raya, investor, pegawai 

institusi pemerintahan, pelaku bisnis, pelajar dan mahasiswa, tentang seberapa 

baik pemerintah daerah memberikan respon dalam layanan dan aktivitas bisnis, 

sosial maupun finansial serta upaya memenuhi permintaan dan harapan seluruh 

stakeholders. Reputasi terdiri atas identitas yang telah terbentuk, citra keseluruhan 

yang dibentuk publik, dan keselarasan antara identitas daerah dengan citra. 

Singkat kata, reputasi merupakan kristalisasi dari citra, yang dibangun oleh 

masyarakat berdasarkan pengalaman langsung dari kinerja pemerintah. (Hardjana, 

2008 : 7) 
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G. Definisi Operasional 

Reputasi daerah Malang Raya diawali dengan pembentukan identitas yang 

dibangun, brand, simbol, dan presentasi diri. Identitas akan melekat pada citra dan 

bersama-sama akan membentuk reputasi.  

Untuk mengukur reputasi Daerah Malang Raya peneliti mengadopsi pada 

model dari penelitian Weber Shandwick dan Reputation Institute (2006), yaitu 

Barang dan Jasa, Komunikasi, Tanggung Jawab serta Kepemimpinan. Dari 

keempat elemen tersebut di breakdown menjadi 13 aspek pernyataan dalam 

kuesioner, yaitu sebagai berikut : 

i. Aspek Pendidikan 

ii. Aspek Peninggalan Sejarah (Museum) 

iii. Aspek Biaya Hidup 

iv. Aspek Tempat Hiburan 

v. Aspek Keramahan Penduduk 

vi. Aspek Kebersihan dan Kenyamanan Kota 

vii. Aspek Keamanan 

viii. Aspek Transportasi 

ix. Aspek Pariwisata 

x. Aspek Kepuasan dan Kekaguman 

xi. Aspek Tanggung Jawab 

xii. Aspek Komunikasi 

xiii. Aspek Kepemimpinan 

Selanjutnya dilakukan pemberian skor dengan menggunakan skala sikap 

Likert dengan lima alternatif jawaban. Skoring dilakukan dengan cara 
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menentukan skor dari tiap item kuesioner sehingga diperoleh skor total dari tiap 

kuesioner tersebut. Adapun skor untuk tiap-tiap item adalah sebagai berikut: 

i. Sangat Tidak Setuju (STS)  mendapat skor 1 

ii. Tidak Setuju (TS)    mendapat skor 2 

iii. Kurang Setuju (KS)   mendapat skor 3 

iv. Setuju (S)     mendapat skor 4 

v. Sangat Setuju (SS)   mendapat skor 5 

Output penelitian ini adalah index reputasi dimana dalam penelitian ini 

mahasiswa asal Kalimantan Timur sebagai sasaran responden. Mahasiswa 

diposisikan sebagai eksternal publik, dengan asumsi mahasiswa sebagai eksternal 

publik berhak melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah Malang 

Raya terlebih mahasiwa merupakan penyumbang pendapatan dan pajak daerah 

terbesar setiap tahunya.  

 

H.  METODE PENELITIAN 

 H.1  Pendekatan Penelitian 

 

 Berdasarkan kajian yang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang menurut Hamidi (2007:4) bahwa penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel dengan 

menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistik. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif ini diharapkan peneliti mampu 

menghasilkan suatu uraian data yang valid serta menjelaskan urgensi penelitian 

yang hasilnya dapat digeneralisasikan yakni mengenai reputasi daerah Malang 

Raya menurut mahasiswa asal Kalimantan Timur serta membuat profil dari 
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kontribusi yang diberikan setiap karateristik yang ada terhadap reputasi daerah 

dan mengukur seberapa penting tiap karateristik bagi setiap orang. 

H.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

Berdasarkan masalah atau kajian yang akan diteliti, peneliti menggunakan 

tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian analisis biplot untuk menjawab 

perumusan masalah dan tujuan riset yang berkaitan dengan pengukuran terhadap 

reputasi daerah Malang Raya Menurut Mahasiswa Kalimantan Timur di Kota 

Malang.  

I. Lokasi dan Waktu Penelitian 

I.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengambil lokasi di seluruh Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur yakni di Jl. 

Jakarta No.18, Jl. Brigjen Slamaet Riyadi XI/307, Jl. Bondowoso 27, Jl. Tata 

Surya I No. 6, Jl. Terusan Cikampek Kav. 17,  Jl. Puncak Trikora (Tidar) R/2, Jl. 

Bendongan Sempor No. 17, Jl. Ursa Mayor No. 18, Jl. Bunga Kopi Kav.21, 

Perum. Permata Jingga bb.15 No 29, Malang. 

I.2 Waktu Penelitian 

 Waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai dari tanggal 24 November 

2014-17 Maret 2015, dan waktu pengumpulan data dimulai dari tanggal 14-24 

Februari 2015. 
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J.  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa metode untuk 

memperoleh data yang valid dan isinya bisa dipertanggungjawabkan yang diolah 

melalui data primer dan data sekunder. 

J.1 Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik 

itu peroangan, kelompok, maupun organisasi. Peneliti dapat memeperoleh 

data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data secara 

kuesioner atau biasa disebut juga angket. Dimana kuesioner berisikan 

daftar pernyataan yang diberikan kepada responden untuk mengisi 

jawaban menurut persepsi mereka. Kuesioner bisa diisi sendiri oleh 

responden tanpa bantuan atau kehadiran periset (Kriyantono, 2010: 97). 

J.2 Data Sekunder 

Disebut pula sebagai data pendukung, peneliti memperoleh data sekunder 

melalui studi kepustakaan dimana peneliti mencari  informasi dengan 

membaca jurnal ilmiah, website yang kredibel, buku-buku referensi, dan 

bahan-bahan publikasi lainnya. Pengumpulan data-data pendukung 

tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti  guna 

menunjang kelengkapan data.  
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K. Populasi dan Sampel 

K.1 Populasi 

 Populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan (Sanusi, 

2003:65). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menghuni asrama 

Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Daftar Asrama Kaltim di Malang 

No Nama Asrama Alamat Jumlah 

Anggota 

1. Asrama Mahasiswa Kalimantan 

Timur (AMKT) Apokayan  

Jl. Jakarta  No. 18 25 

2. Asrama Mahasiswa Kalimantan 

Timur (AMKT) Mandau 

Jl. Brigjen S. 

Riyadi  XI/307 

16 

3. Asrama Mahasiswa Kalimantan 

Timur (AMKT) Semayang 

Jl. Bondowoso  No. 

27 

11 

4. Asrama Pelajar dan Mahasiswa 

Kutai Kartanegara  

Jl. Ursa Mayor No. 

18 

17 

5. Asrama Pelajar Mahaiswa 

Balikpapan 

Perum.Permata 

Jingga Blok BB.15 

No. 29 

10 

6. Asrama Mahasiswa Kota 

Bontang 

Jl. Bunga Kopi, 

Perum Kopi Estate 

Kav. 21  

11 

7. Asrama Mahasiswa Kabupaten 

Paser (AMKP) 

Jl. Terusan 

Cikampek Kav. 17 

13 

8. Asrama Pelajar dan Mahasiswa 

― BANUA‖ Kabupaten Berau 

Jl. Puncak Trikora 

(Tidar) R/2 

19 

9. Asrama Pelajar dan Mahasiswa 

Kutai Timur 

Jl. Bendungan 

Sempor No. 17 

37 

10. Asrama Mahasiswa Penajam 

Paser Utara 

Jl. Tata Surya I No. 

6C, Dinoyo 

13 

Total  Anggota Populasi 172 

Sumber : Peneliti 
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K.2    Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dengan 

menggunakan cara-cara tertentu (Sudjana, 2002:161). Teknik pengambilan 

sampel yang dipilih adalah total sampling. Total Sampling merupakan jumlah 

keseluruhan populasi. Peneliti memilih sampel bukan didasarkan pada individual, 

tetapi lebih didasarkan pada  kelompok subjek yang secara alami berkumpul 

bersama dalam hal ini mahasiswa Kalimantan Timur yang menghuni asrama. 

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 172 orang. Selain itu peneliti 

memilih total sampling untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari 

keseluruhan jumlah populasi. Semakin banyak sampel maka akan semakin baik 

dan meminimalisir eror. 

L. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis biplot. Analisis biplot dipilih karena pada penelitian ini terdapat banyak 

objek dan variabel yang akan dinilai. Semakin banyak objek dan variabel yang 

dinilai maka akan semakin sulit untuk di interpretasikan. Untuk itu perlunya 

menggunakan analisis multivariat salah satunya ialah analisis biplot untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Mengutip Mattjik dan Sumertajaya (2011: 246) sebagaimana pendapat 

Sartono, biplot adalah salah satu upaya  menggambarkan data-data yang ada pada 

tabel ringkasan dalam grafik berdimensi dua. Analisis biplot bersifat deskriptif 

dengan dimensi dua yang dapat menyajikan secara visual segugus objek dan 

variabel dalam satu grafik. Analisis ini digunakan untuk positioning dan 
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perceptual mapping. Peneliti menggunakan metode analisis biplot untuk melihat 

keunggulan dari setiap objek sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui 

hasil penelitian dengan hanya melihat grafik.  

Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2011: 246) dengan penyajian berupa 

grafik biplot, ciri-ciri variabel dan objek pengamatan serta posisi relatif antara 

objek pengamatan dapat dianalisis. Hal-hal yang bisa didapatkan dari tampilan 

biplot : 

1) Kedekatan antar objek yang diamati. 

Informasinya dapat dijadikan panduan untuk mengetahui objek yang 

memiliki kemiripan karakteristik dengan objek lain. Dua objek yang sama 

akan digambarkan sebagai dua titik dengan posisi yang berdekatan. 

2) Nilai peubah pada setiap objek 

Dalam informasi ini digunakan untuk melihat keunggulan dari setiap objek 

yang terletak searah dengan vektor variabel dikatakan bahwa objek 

tersebut mempunyai nilai diatas rata-rata atau lebih unggul dibandingkan 

objek penilaian yang lain.  

 


