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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini dan yang akan datang, 

membuat suatu perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. 

Dimana setiap perusahaan diharapkan mampu bertahan dan terus berkembang. 

Untuk mempertahankan kehidupannya, banyak perusahaan bersaing untuk 

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada 

perusahaan manufaktur saja, tapi juga terjadi pada perusahaan penyedia jasa, 

seperti perhotelan.

Salah satu bentuk persaingan dalam bidang perhotelan adalah upaya 

untuk menarik konsumen atau pengunjung sebanyak mungkin. Semua pelaku 

ekonomi dituntut untuk mampu berfikir kritis dan mampu mempertimbangkan 

semua informasi perkembangan dunia, termasuk didalamnya mengetahui banyak 

hal tentang konsumennya. Setiap perusahaan harus memperhatikan perilaku 

konsumenya saat ini karena mereka merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin banyak pilihan 

yang ditawarkan oleh perusahaan maka secara tidak langsung mendidik konsumen 

untuk bersikap selektif terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Penting sekali 

untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berkaitan dengan perusahaan 

guna tercapainya tujuan perusahaan.
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Public Relations adalah suatu proses yang kontinyu dari usaha 

manajemen untuk memperoleh good will dan pengertian dari publik pada 

umumnya, termasuk stakeholder internal. Hal ini didukung oleh pendapat Alma 

yang mengatakan bahwa “Public Relations adalah kegiatan komunikasi yang 

dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan” (2002:145). 

Sedangkan Marston mengatakan “Public Relations adalah suatu perencanaan 

dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi 

masyarakat” Schols (1999:2) mengatakan bahwa “Public Relations adalah suatu 

perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui 

pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik 

untuk mencapai keuntungan pada kedua belah pihak”.

Upaya pengembangan strategi yang tepat harus ditujukan untuk 

meningkatkan daya saing dalam mengantisipasi pasar global. Strategi yang 

digunakan adalah melalui public relations. Didalam organisasi semua orang harus 

mampu menjadi public relations bagi organisasinya, untuk menduduki posisi itu 

harus dipilih orang-orang yang memiliki kepekaan dan kekritisan lebih 

dibandingkan dengan orang lain karena profesi tersebut akan membantu 

organisasi dalam berperilaku yang baik seperti yang diinginkan publiknya.

Keberhasilan public relations dalam organisasi dapat dilihat dari kepuasan 

pelanggan yang telah melakukan bisnis dengan organisasi, dan ciri pelanggan 

yang puas akan produk mudah sekali terlihat, yaitu mereka akan melakukan 

pembelian ulang (repurchase) produk atau jasa organisasi atau perusahaan 

tersebut. Selain itu, bagian marketing juga merupakan bagian yang sangat 
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kompleks dalam perusahaan. Dimana pada bagian ini mempunyai tugas dan 

fungsi pada bagian pemasaran produk yang dihasilkan.

Pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai 

dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2001:137) pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan 

managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan 

nilai dengan orang lain.

Hotel Graha Cakra merupakan salah satu hotel Bintang 4 yang berada di 

kawasan Kota Malang. Peranan Public relations sangat penting dalam membentuk

citra perusahaan dengan cara mengkomunikasikan produk, fasilitas dan pelayanan 

yang baru kemasyarakat. Sarana dan prasarana perusahaan jasa Graha Cakra 

Malang selain sebagai tempat penginapan juga dapat digunakan sebagai tempat 

kegiatan bisnis seperti mengadakan kontrak-kontrak dagang, rapat kerja maupun 

kegiatan seminar. 

Public relations mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan 

kegiatan pembenahan perusahaan dalam menunjang marketing  guna

meningkatkan okupasi. Tindakan yang diambil yaitu dengan koordinasi untuk 

mengadakan proses transfer dari antipati menjadi simpati terhadap Hotel Graha 

Cakra yang dikomunikasikan dengan pihak pers. Untuk itu karyawan Public 

relations Hotel Graha Cakra mempunyai peranan yang penting dalam usahanya 
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menciptakan opini publik dan membentuk citra yang baik guna peningkatan 

tingkat hunian kamar. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ditetapkan rumusan masalah 

sebagai alat dalam menganalisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh terpaan kegiatan Public Relations terhadap keberhasilan 

Marketing Hotel Graha Cakra?

2. Seberapa besar pengaruh terpaan kegiatan Public Relations terhadap 

keberhasilan Marketing Hotel Graha Cakra?

C.  Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan fungsi public 

relations yang selama ini telah dilakukan untuk perusahaan dan mengetahui tugas 

public relations di hotel, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh terpaan kegiatan Public Relations Terhadap 

Keberhasilan Marketing Hotel Graha Cakra.

2. Untuk mengetahui seberap besar pengaruh terpaan kegiatan Public Relations

Terhadap Keberhasilan Marketing Hotel Graha Cakra.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan depat memberikan kontribusi penelitian bagi ilmu 

komunikasi, khususnya bidang public relations yaitu pengaruh terpaan 

kegiatan Public Relations Terhadap keberhasilan marketing.
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2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan  dan pertimbangan  dalam 

membentuk, mempertahankan, memperbaiki, bagi perusahaan pada saat 

melakukan kegiatan public relations dalam membentuk citra perusahaan. Dan 

juga mengadakan evaluasi tiap kegiatan yang diadakan hotel Graha Cakra 

malang terutama yang terkait dengan masalah keberhasilan marketing hotel.

E.  Tinjauan Pustaka

1. Public Relations

a.  Pengertian Public Relations

Public relations merupakan lapangan baru dibidang komunikasi yang 

tumbuh dan berkembang sangat cepat. Perkembangan ini sejalan dengan 

kemajuan masyarakat diberbagai bidang baik pada bidang industri, bisnis, 

perusahaan, bahkan pada bidang politik dan pemerintahan. Public relations yang 

disebut juga hubungan masyarakat. Untuk menghindari salah pengertian, 

dibawah ini terdapat beberapa definisi Public Relations, akan tetapi terlebih 

dahulu perlu diketahui pengertian dari “public” dan “relation”.

Pengertian publik, dalam terjemahan bebas adalah kesatuan masyarakat 

yang memiliki perhatian (concerning the people as a whole). Publik dari satu 

organisasi akan berbeda dengan organisasi lain, tetapi intinya, publik dibagi dua: 

publik internal yaitu direktur, karyawan, komisaris, pemilik dsb. Publik eksternal 

yaitu pelanggan, para abdi Negara, biro iklan, media massa, dsb. Sedangkan 

relation artinya adanya hubungan yang timbal balik atau two way communication
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(Simandjuntak, 2003:7). Untuk lebih memahami pengertian Public relations maka 

dapat dilihat dari definisi berikut ini :

Belch and Belch (1998:20) menyatakan bahwa public relations  adalah 

suatu fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik,mengidentifikasi 

kebijakan dan prosedur dari seseorang atau organisasi dengan publicnya, dan 

menjalankan suatu program untuk mendapatkan pemahaman dan pengakuan 

publik. Burnet and Moriarty (1998:345) mengungkapkan public relations  adalah 

komunikasi informasi melalui berbagai media untuk mempengruhi pendapat 

publik. Institute of Public Relations menurut Chris Fill (1995:394) public 

relations  adalah suatu usaha yang terencana dan berkepentingan untuk 

menciptakan dan mempertahankan goodwillI dan pengertian timbal balik antara 

suatu organisasi dengan publiknya. (Gaffar 2007:92)

Adapun pendapat lain menyatakan bahwa pengertian Public relations 

yaitu tugas boss untuk membangun dan menjaga kepercayaan yang kuat dengan 

kelompok kunci karena organisasi membutuhkan kalangsungan hidup dan 

pertumbuhan (organisasi) dengan pesat seperti yang dikatakan oleh Henry 

penasehat public relations (Simandjuntak, 2003:18).

Ada dua jenis pengertian dalam melakukan kegiatan public relations yakni 

dalam pengertian “technique of communication” dan sebagai “state of being”

(Djanaid,1993:8).
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a. Public relations sebagai “tecnique of communication”.

Mengandung arti komunikasi timbal balik (two way traffic 

communications), dan bahwa kegiatan public relations dilakukan terutama 

oleh setiap orang dalam organisasi oleh seorang pemimpin, apakah ia 

pemimpin jawatan, perusahaan, instansi militer, lembaga dan organisasi 

lainnya.

b.  Public relations sebagai “ state of being”.

Adalah keadaan wujud yang merupakan wahana kegiatan public relations 

dalam bentuk kegiatan biro, bagian, seksi, urusan dan lain-lain atau 

merupakan perwujudan kegiatan komunikasi yang melembaga, jadi secara 

struktural. Public relations merupakan bagian integral dari suatu lembaga 

atau organisasi.

Public relations juga merupakan kiat pemasaran penting lainya, dimana 

perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan 

penyalur, tetapi ia juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik 

yang lebih besar  (Lupiyoadi, 2009:122). 

Pendapat lain menurut Aitchison (2005:5) pengertian Public relations 

adalah bagian dari bauran promosi, yang terdiri dari periklanan, pemasaran 

langsung, promosi penjualan dan penjualan pribadi. Dimana diketahui bauran 

promosi (promotion mix) adalah salah satu unsur ” empat P” dalam pemasaran, 

unsur lainya adalah product (mengembangkan produk yang baik), princing 
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(menetapkan harga yang menarik), place (pendistribusian yang tepat sasaran), 

promotion (promosi).

Adapun menurut Kusumastuti (2004:10-11) pengertian public relations

dapat dibedakan menjadi beberapa diantaranya yaitu:  

a. Public relations sebagai aktifitas

Public relations adalah aktifitas komunikasi dua arah dengan publik 

(perusahaan atau organisasi), yang bertujuan untuk menumbuhkan saling 

pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerjasama.

b. Public relations sebagai profesi

Public relations dianalogikan dengan ketrampilan berkomunikasi,

ketrampilan tampil diri, ketrampilan menulis, ketrampilan menarik 

perhatian.

c. Public relations sebuah divisi/bagian/departemen (state of being)

Public relations dianalogikan sebagai corong perusahaan, pusat informasi 

keluar dan kedalam (“menangani” wartawan/pers, mengelola majalah 

perusahaan, menerima/menangani pengaduan masyarakat dan karyawan, 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan perusahaan), kepanjangan tangan 

pimpinan perusahaan dalam hal komunikasi, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian Public relations di atas, dapat diketahui bahwa 

Public relations adalah suatu proses komunikasi dua arah atau timbal balik (two-

way communications) yang terencana baik intern maupun ekstern dalam usaha 
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untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis yang bertujuan memperoleh 

goodwill, saling pengertian, public opinion, dan citra yang baik dari masyarakat.

b.  Tujuan Public Relations

Menurut Steinberg tujuan Public relations adalah untuk menciptakan 

publik yang favourable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

yang bersangkutan. Empat orang ahli lainnya yakni Marshall etal dalam public

administration merumuskan tujuan Public relations sebagai berikut :

1. Secara positif, yaitu berusaha untuk mendapatkan dan menambah penilaian 

dan good will suatu organisasi atau badan.

2. Secara definitife, yaitu berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat 

yang bernada negatif bila mana diserang dan serangan itu kurang wajar. 

(Djanaid 1993:15).

Oleh karena itu, tujuan Public relations diarahkan kepada pihak external, 

memberikan informasi kepada pelanggan, pemasok, pangsa pasar sedangkan 

pihak internal, memberikan informasi kepada para pekerja tentang isu-isu pekerja 

atau pengembang baru perusahaan.

1. Hubungan media juga disebut dengan istilah pemasaran media, hubungan 

media menaikan perusahaan yang besar dalam banyak program Public 

Relations.

2. Peristiwa khusus: praktisi Public relations harus sangat kreatif, 

mengorganisasi peristiwa atau acara peluncuran produk pameran dagang, 

perayaan ultah perusahaan, mulai dagang khusus, pembukaan pabrik, 

resepsi dan acara-acara lain yang di sponsori oleh perusahaan.
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3. Hubungan pekerja: manajemen menggunakan Public relations secara 

internal untuk menjual perusahaan kepada para pekerjanya sendiri agar 

dapat membangun antusiasme, semangat kerja, dan produktifitas atau 

mengatasi sikap negatif tertentu terhadap kebijakan perusahaan (Aitchison, 

2005:19-23).

Adapun menurut Kusumastuti (2004:20-21) tujuan Public relations adalah

terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik terhadap 

organisasi/lembaga. Dengan demikian, rumusan yang paling tepat mengenai 

tujuan Public relations adalah sebagai berikut:  

1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi)

Tujuan Public relations pada akhirnya adalah membuat publik dan 

organisasi/lembaga saling mengenal dan kemudian tugasnya 

mempertemukan dua kepentingan untuk saling pengertian.

2. Menjaga dan membentuk saling percaya (aspek afeksi)

Tujuanya adalah lebih pada tujuan emosi, yakni pada sikap (afeksi) saling 

percaya (mutual confidence).

3. Memelihara dan menciptakan kerjasama (aspek psikomotoris)

Tujuan berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan 

terbentuknya bantuan dan kerjasama nyata. Artinya, bantuan dan 

kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam 

bentuk tindakan tertentu.
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Mengacu pada beberapa tujuan diatas, dapat dikatakan bahwa setelah 

pengetahuan/pikiran dibuka, emosi/kepercayaan disentuh maka selanjutnya 

perilaku positif dapat diraih. 

2.Tugas dan Fungsi Public Relations

a.  Tugas Public Relations

Tugas Public relations yang pasti adalah bagaimana merencanakan, 

mewujudkan, dan memelihara relasi yang baik secara terus-menerus dengan 

semua pihak yang telah disebutkan diatas itu secara efektif dan berhasil 

mendapatkan keuntungan atas bentuk-bentuk relasi itu (Simandjuntak: 2003:8).

Adapun menurut Kusumastuti (2004:25) ada tiga tugas Public relations

dalam organisasi/lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi public 

relation. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan 

perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk 

merumuskan kebijakan organisasi/lembaga.

2. Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan 

publik.

3. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga, khususnya yang 

berkaitan dengan publik.

Lupiyoadi (2009:122) menyatakan bahwa Public relations peduli terhadap

beberapa tugas pemasaran, yaitu antara lain:
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1. Membangun image (citra)

2. Mendukung aktifitas komunikasi lainnya

3. Mengatasi permasalahan dan isu yang ada

4. Memperkuat positioning perusahaan

5. Mempengaruhi publik yang spesifik

6. Mengadakan launching untuk produk/jasa baru

Sementara Sutanto mengutip pendapat Cutlip and Center dalam 

Kusumastuti (2004:26) menyatakan tugas Public relations perusahaan adalah

sebagai berikut:

a. Mendidik melalui kegiatan nonprofit suatu publik untuk menggunakan 

barang/jasa instansinya.

b. Mengadakan usaha untuk menagtasi salah paham antara instansi dengan 

publik.

c. Meningkatkan penjualan barang/jasa.

d. Meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan 

masyarakat sehari-hari.

e. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

f. Mencegah pergeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari 

pesaing perusahaan oleh konsumen.

Dari pendapat di atas penulis sependapat dengan para pakar bahwa tugas 

Public relations adalah :

a. Mempelajari, menganalisa dan menilai opini publik.
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b. Menciptakan dan mempelihara citra yang baik atau positif bagi perusahaan.

c. Memilih penggunaan media komunikasi yang tepat dalam menyampaikan 

informasi yang objektif atau fakta-fakta bagi pihak perusahaan maupun 

kepada masyarakat (public).

b.  Fungsi Public Relations

Menurut Djanaid (1993:24) membagi fungsi Public relations sebagai

berikut :

a. Fungsi konstruktif yaitu sebagai alat untuk meratakan jalan agar aktifitas 

yang telah direncanakan dan sedang dilakukan dapat berhasil atau 

mencapai apa yang dimaksutkan.

b. Fungsi korektif yaitu untuk membetulkan hal-hal yang tidak baik, untuk 

menjawab celaan-celaan atau kritikan-kritikan dari masyarakat dan untuk 

menghilangkan atau meniadakan pendapat-pendapat, desas-desus serta 

laporan-laporan yang tidak benar atau mungkin merugikan. 

Menurut Cutlip and Center  yang dikutip oleh Kusumastuti (2004:23) 

fungsi Public relations meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.

Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan 

opini publik pada perusahaan.

2. Melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan organisasi 

untuk kepentingan umum.
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3. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik 

internal maupun eksternal. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama Public relations adalah 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang baik antara organisasi 

dan publiknya, baik intern maupun ekstern. Yang dimaksut dengan publik intern 

adalah publik yang berada di dalam organisasi tersebut seperti pagawai, pemimpin,

dan sebagainya. Publik ekstern adalah publik yang berada di luar organisasi 

adalah serikat buruh, pemerintah, masyarakat dan lain-lain

3. Sasaran Kegiatan Public Relations

Sasaran Public relations adalah publik, yakni suatu kelompok dalam 

masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Dalam praktik 

publik ini dikelompokan menjadi dua, yakni

a. Publik internal meliputi publik karyawan, yakni mereka yang bekerja 

dalam organisasi/lembaga dengan karakteristik kepentingan berupa 

kesejahteraan (penghasilan), promosi jabatan atau penghargaan prestasi 

kerja; publik pemegang saham yang memiliki karakteristik kepentingan 

investasi yang aman, terjaganya asset; publik pengelola, yang memiliki 

kepentingan terhadap peningkatan kinerja organisasi/lembaga.

b. Publik eksternal, pada prinsipnya publik ini berada diluar 

organisasi/lembaga. Publik eksternal misalnya komunitas lokal (tetangga) 

yang memiliki karakteristik kepentingan, rasa aman, rasa bangga, 

keindahan dan kesehatan lingkungan, kesempatan kerja, penambahan 

penghasilan; publik pers yang memiliki kepentingan terhadap peristiwa-
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peristiwa yang memiliki kepentingan terhadap mitra pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan, pemasukan pajak, penyerapan tenaga kerja, 

dan sebagainya. (Kusumastuti, 2004:17).

Dalam kegiatan Public relations dibedakan 2 macam publik yang menjadi 

sasaran yaitu publik intern dan publik ekstern

1) Publik intern adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau 

badan perusahaan atau instansi itu sendiri. Didalam hubungan masyarakat 

industri atau perusahaan, publik intern ini umumnya masalah buruh atau 

karyawan yang bekerja serta pejabat pengambil keputusan didalam 

industri.

2). Publik ekstern adalah orang luar atau publik umum dan (masyarakat) 

dimana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau 

informasi demi timbulnya good wiil dari mereka.

Menurut Djanaid (1993:41) memberikan pembagian public yang menjadi 

sasaran Public relations sebagai berikut :

1.  Internal Public Relation

a. Sasaran

1). Buruh/karyawan/pegawai

2). Organisasi buruh

3). Pemegang saham

4). Keluarga karryawan

b. Tugas

1). Memupuk suasana yang menyenangkan
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2). Menciptakan karyawan sebagai Public Relations

3). Menciptakan pelayanan yang baik

4). Menimbulkan gairah kerja

5). Menciptakan jiwa korp

6). Memperhatikan kesejahteraan buruh

7). Mengintegrasikan keluarga karyawan dengan perusahaan/instansi.

2. External Public Relations

a. Sasaran

1) Masyarakat umum/konsumen

2) Penyalur

3) Pemasok

4) Organisasi kemasyarakatan

5) Opinion leader

6) Pers 

7) Organisasi pengusaha/perusahaan

8) Para pakar/ahli

9) Pejabat

10) Sumber daya menusia

11) Biro iklan

b. Tugas

1) Memperluas relasi

2) Memperluas langganan

3) Memperkenalkan kegiatan
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4) Menciptakan kondisi yang menguntungkan perusahaan

5) Memonitor sikap masyarakat

6) Menciptakan penghargaan public

7) Memelihara hubungan baik dengan mass media.

Khalayak sasaran Public relations yang khas menurut Aitchison (2005:13)

adalah sebagai berikut:

a. Para pekerja: sangat penting bahwa semua pekerja, keluarga dan teman-

teman mereka merasa nyaman tentang perusahaan.

b. Distributor: pengecer, dealer, dan pialang, kesuksesan berada dibanyak 

tangan, orang-orang yang menjual dan merekomendasikan produk-produk 

barang dan jasa layanan perusahaan harus tetap mendapatkan informasi 

dan antusiasme.

c. Pemegang saham: harga saham perusahaan terkait langsung dengan citra 

perusahaan dan kesuksesan bisnis.

d. Pembuat peraturan: para pejabat pemerintah dan legislative perlu 

meyakinkan bahwa perusahaan adalah warga negara yang baik layak untuk 

memperoleh dukungan dan pengakuan mereka.

e. Komunitas: perusahaan dapat berpengaruh positif atau negative kepada 

komunitas lokal dimana mereka beroperasi.

f. Pelanggan yang sudah ada: banyak pakar pemasaran percaya bahwa 

mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada jauh lebih penting 

daripada mencari pelanggan baru.



18

g. Pelanggan baru yang potensial: bila perusahaan telah yakin bahwa para 

pelanggan yang sudah ada telah terpuaskan maka perusahaan dapat 

merancang kegiatan Public relations untuk menarik pertumbuhan bisnis.

4. Perencanaan Program Public Relations

Perencanaan  program Public relations baik yang berjangka panjang 

maupun berjangka pendek (untuk satu peristiwa tunggal), harus direncanakan 

dengan cermat dan hati-hati, sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. 

Untuk merencanakan program komunikasi massa pada umumnya dan program 

Public relations pada khususnya, Simandjuntak (2003:80) menyatakan bahwa 

perencanaan strategi Public relations selalu dimulai dengan penentuan misi 

organisasi, dimana misi adalah sesuatu tujuan jangka panjang kemana organisasi 

akan mengarah. Cara terbaik untuk membuat misi organisasi adalah dengan 

melakukan review misi dan goal yang telah ada, misi dan goal kemudian 

dianalisis apakah masih sesuai dengan keadaan sekarang. Apabila sudah tidak 

sesuai maka harus dicari misi yang baru tetapi apabila masih sesuai dapat 

digunakan.

Menurut Anggoro (2002: 77-96) menyatakan bahwa ada enam model 

langkah perencanaan Public relations  yaitu:

1. Pengenalan Situasi

Pengenalan situasi merupakan tumpuan perencanaan logis. Artinya, 

segenap prosedur penyusunan rencana harus didasarkan pada tujuan.
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2. Penetapan Tujuan

Setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh lebih 

mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan 

kegiatan-kegiatan Public Relations, baik itu yang dilakukan oleh 

unit/departemen Public relations internal maupun oleh lembaga 

konsultasi Public relations external.

3. Definisi khalayak

Betapa pentingnya suatu organisasi untuk mengenali dan membatasi 

khalayaknya. Sebesar apapun suatu organisasi ia tidak mungkin 

menjangkau semua orang sehingga perlunya menentukan sebagian 

diantaranya yang sekiranya paling sesuai atau yang paling 

dibutuhkannya.

4. Pemilihan Media dan teknik-teknik Public relations 

Media dan teknik Public relations itu sendiri sangat bervariasi.

5. Pengaturan Anggaran

Para perencana media Public relations juga harus memperhitungkan 

media mana yang harus digunakan utnuk menjangkau khalayak yang 

telah dipilih, tentunya sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada.

6. Pengukuran Hasil Kegiatan Public Relations

Ada tiga hal dalam pengukuran yaitu:

a. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengenali situasi sering kali 

juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah 
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dicapai dari segenap kegiatan-kegiatan Public relations yang telah 

dilaksanakan.

b. Metode-metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahapan 

perencanaan.

c. Setiap program Public relations harus memiliki tujuan yang pasti.

5. Bentuk Kegiatan Public Relations

Kegiatan merupakan implementasi dari tugas. Dengan demikian, kegiatan 

yang sebenarnya adalah implementasi dari tugas Public relations untuk mencapai 

tujuan Public relations dan menjalankan fungsi dan peranannya secara 

menyeluruh.

Oleh karenanya menurut Kusumastuti (2004:26) kegiatan Public relations 

adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, 

verbal maupun nonverbal, dan juga kegiatan yang berkaitan dengan proses 

pentransferan dan penerimaan ide, gagasan, dan segala macam informasi dengan 

tujuan tertentu. Adapun menurut Anggoro (2002:11) kegiatan Public relations 

dimaksutkan untuk menciptakan suatu pengertian, sikap, dan tanggapan yang 

lebih baik dari khalayak terhadap produk, tindakan, atau suatu organisasi secara 

keseluruhan. 

Menurut Rudy (2005:86-88) ruang lingkup kegiatan Public relations adalah:

1. Hubungan dengan pelanggan (Customer Relation)

Hal ini mencakup kegiatan seperti memberi informasi kepada pelanggan 

atau nasabah, menciptakan suasana kenyamanan/kemudahan bagi urusan 



21

para pelanggan dan  melayani pelanggan tamu (contohnya tamu-tamu 

hotel atau restoran) bila menyangkut pemeliharaan citra atau 

penyampaian informasi. 

2. Hubungan dengan masyarakat/penduduk (Community relation)

Hal ini mencakup kegiatan membina hubungan baik dengan 

penduduk/masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi penduduk 

disekitar lokasi pabrik/perusahaan/toko atau disekitar kantor 

organisasi/lembaga yang bersangkutan. 

3. Hubungan dengan pers/media massa (Press Relation)

Hal ini mencakup kegiatan membuat clippings (guntingan berita dari 

Koran, majalah dan lain-lain) serta menganalisa pendapat umum (opini 

publik) atau aspirasi kelompok-kelompok tertentu (specific group 

opinion), menyampaikan informasi dan pernyataan resmi melalui media 

massa, menyelengarakan acara jumpa pers (press release), membina 

hubungan komunikasi dua arah dengan wartawan dan redaksi media 

massa (surat kabar, tv, radio, majalah, tabloid, dan lain-lain).

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (Government Relation)

Hal ini mencakup kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan hubungan 

komunikasi dua arah dengan instansi-insatansi pemerintah (pemerintah 

daerah/provinsi/kabupaten/kota, pihak kepolisian, dinas tenaga kerja, 

dinas perindustrian, dinas pariwisata, dan lembaga lainnya), upaya-upaya 

perolehan informasi aktual dari berbagai instansi pemerintah dan 

sebaliknya menyampaikan informasi kepada instansi terkait. 
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5.   Hubungan dengan karyawan/pegawai (Employee Relation)

Hal ini mencakup kegiatan pembinaan hubungan ke dalam (pimpinan 

dengan karyawan dan sesama bawahan) yang memang terkesan agak 

tumpang tindih dengan fungsi/tugas bagian kepegawaian (personalia) 

yang bermaksut menyampaikan kebijakan organisasi/perusahaan kepada 

karyawan dan sebaliknya menampung serta memantau/aspirasi karyawan 

untuk disampaikan kepada pimpinan dan diharapkan tercipta suasana 

harmonis/selaras dalam kegiatan organisasi atau perusahaan. 

6. Hubungan dengan berbagai pihak terkait (Stakeholder Relation) 

Hal ini mencakup kegiatan yang menunjang atau terus-menerus 

berhubungan dengan kegiatan organisasi/perusahaan atau lembaga 

(seperti agen-agen, supplier, distribusi) dan juga mencakup hubungan 

dengan para pemegang saham (Stakeholder Relation).

Menurut Aitchison (2005:7) ada beberapa kegiatan dari Public relations 

adalah sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan produk baru melalui konferensi pers, siaran pers, acara 

khusus, dan pameran dagang.

b. Mengurangi dampak krisis yang akan timbul dimasa mendatang dan 

membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

c. Menjelaskan mengapa perusahaan menjual sahamnya kepada publik.

d. Mengubah upaya pembukaan sebuah pabrik baru atau seminar menjadi 

sebuah acara yang dapat diberikan.

e. Mengubah pencapaian perusahaan menjadi berita.
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f. Meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham, 

pekerja, pemasok, pelanggan dan masyarakat luas.

g. Membantu meloloskan atau menentang peraturan atau regulasi baru.

Menurut Djanaid (1993:42) kegiatan Public relations sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pertemuan (rapat, kongres, seminar, lokakarya, 

sarasehan, temu wicara, temu karya, dan lain-lain) 

2. Kontak pribadi dengan semua pihak

3. Membuat pusat informasi

4. Menyelenggarakan kegiatan publikasi melalui pers dalam bentuk :

a. Siaran pers

b. Konferensi pers

c. Pers tour

d. Kursus latihan wartawan

e. Sponsor artikel

f. Iklan (radio, TV, Surat kabar)

5. Mengatur kegiatan protokoler.

6. Dalam kegiatan mempersiapkan Pidato dalam rangka mempengaruhi 

masyarakat/ karyawan.

7. Membuat laporan rutin pada pemegang saham.

8. Menerbitkan majalah intern.

9. Menerbitkan buku kenangan-kenangan/ buku harian.

10. Menyelenggarakan pelayanan kesejahtaraan pada anggota dalam bentuk:
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a. Hiburan

b. Olah raga

c. Wisata

d. Perumahan karyawan

e. Tempat ibadah

f. Koperasi

g. Asuransi

h. Hadiah-hadiah pada

i. dan lain-lain

11. Kegiatan Pameran

12. Sales Promotion

13. Open House

14. Publikasi dalam bentuk:

a. Baliho

b. Spanduk

c. Poster

d. Leaflead

e. Booklead

15. Dokumentasi dalam bentuk:

a. Foto

b. Slide

c. Film
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16. Demonstrasi: menampilkan cara kerja produk perusahaan pada khalayak 

ramai.

17. Menyelenggarakan tanggung jawab sosial pada masyarakat yang bersifat:

1. Tak terkait dengan tujuan perusahaan.

2. Terkait dengan tujuan perusahaan.

3. Kegiatan Perusahaan/ organisasi, tapi bermanfaat bagi masyarakat.

Dari segi sifat dan bentuk tugas menurut beberapa ahli, kegiatan lain yang 

dapat dilakukan Public relations adalah:

1. Memperoleh penilaian yang baik serta wajah yang menguntungkan pada 

public (terutama public di luar)

2. Mengadakan promosi dan peningkatan dari hasil penjualan berupa barang 

atau jasa.

3. Memperoleh itikad baik dari anggota dan karyawan organisasi maupun 

instansi dalam.

4. Menghindari adanya kesukaran dan hambatan dalam masalah karyawan 

serta berusaha untuk mengatasinya.

5. Memupuk itikad baik serta pengertian pada public dimana organisasi 

ataupun instansi mempunyai unit-unitnya.

6. Memperoleh itikad baik dari pemegang saham (stock holders) atau dalam 

bidang politik mempunyai pengertian wilayah di pemilu agar supaya 

situasi politik dapat menunjang organisasi ataupun partai ataupun 

pemerintah.
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7. Mengatasi prasangka serta konsep-konsep dan gambaran yang salah 

tentang organisasi atau instansi yang bersangkutan.

8. Menghindari kritik ataupun serangan terhadap kebijaksanaan yaitu kritik 

yang berasal dari luar maupun dalam.

9. Memperoleh itikad baik dari pelayanan, seandainya komunikator adalah 

dari organisasi atau instansi yang mempunyai pemberi pelayanan yang 

tetap.

10. Memperoleh itikad yang baik dari pemerintah.

11. Memperoleh itikad yang baik dan pengertian untuk industri yang 

mengadakan kerja sama dalam kegiatannya dengan instansi.

12. Mampu menarik personalia untuk persoalan yang perlu dipecahkan dan 

ditingkatkan.

13. Melalui komunikasi memberikan penerangan dan pendidikan kepada 

publik tentang apa yang dikomunikasikan.

14. Mendidik publik untuk menggunakan barang atau jasa yang 

dikomunikasikan dalam pesan.

15. Mendidik publik tentang sikap dan pendapat organisasi atau instansi agar 

dapat menerimanya dalam jangka panjang.

16. Memperoleh itikad baik dari para langganan.

17. Meneliti sikap dan pendapat terhadap kebijaksanaan yang telah diambil.

18. Meneliti sikap dan pendapat terhadap organisasi atau instansi diri.

19. Merumuskan bimbingan tentang kebijaksanaan yang telah diambil oleh 

pimpinan.
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20. Mencapai kepercayaan masyarakat tempat organisasi ataupun industri 

mengadakan kegiatannya.

21. Mengarahkan melalui komunikasi arah dari perubahan dan perkembangan 

yang ada hubungannya dengan instansi. (dalam Djanaid, 1993: 44)

6. Marketing

Menurut Kotler (2001:8) marketing/pemasaran adalah proses sosial dan 

managerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apayang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan orang lain.

Menurut Stanton dalam Swastha dan Irawan (2000:5) bahwa Pemasaran

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun kepada pembeli potensial.

Dari uraian diatas dapat disimpilkan bahwa pemasaran adalah segala usaha 

yang dilakukan oleh suatu produsen untuk membuat suatu produk, 

memperkenalkan produk dan mendistribusikan produk hingga samapi ketangan 

konsumen sehingga dapat memuaskan mereka baik konsumen nyata maupun 

potensial. Berkaitan dengan pemasaran maka tidak akan terlepas dari istilah 

konsep pemasaran yaitu cara dan falsafah yang berusaha mewujudkan tujuan 

perusahaan melalui usaha yang berorientasi pada kepuasan konsumen.

Menurut Kotler (2001:18), Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci

untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing 
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dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (2000:10) bahwa konsep

pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan 

kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan.

Dalam konsep pemasaran menurut Swastha dan Irawan (2000:18) terdapat 

tiga unsur pokok yaitu orientasi konsumen, volume penjualan yang 

menguntungkan dan yang terakhir adanya koordinasi dan integrasi seluruh 

kegiatan pemasaran dalam perusahaan, usaha pemasaran didalamnya mempunyai 

aktifitas luas diantaranya yang perlu mendapat perhatian adalah bauran 

pemasaran.  Bauran pemasaran menurut pendapat Kotler (2001:82), bahwa 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dapat diguankan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran.

Sedangkan menurut Mc.Carthy dalam Kotler (2001:83), mempopulerkan 

sebuah klasifikasi 4 unsur dari alat pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P 

yang terdiri dari Produk (Product), Tempat(Place), Harga (Price) dan Promosi 

(Promotion).

Swastha dan Irawan (2000:78) menyatakan, bahwa Marketing Mix

(Bauran Pemasaran) adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, struktur harga, kegiatan 

promosi dan sistem distribusi.
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Pawitra (2003:67) menyebutkan sejalan dengan semakin kompetitifnya 

dunia bisnis, bauran pemasaran (4-P) berkembang menjadi 7-P yaitu product, 

place, price, promotion, participant, physical evidence dan process. Kaitan 

hubungan antara penentuan saluran distribusi dan strategi promosi dengan 

penjualan dapat dilihat pada gambar berikut.

Pemasaran (7 P )
                                            Sumber : Pawitra (2003:67)

   Gambar 1. Bauran pemasaran

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun bauran 

pemasaran terdiri dari banyak variabel namun variabel tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok penting. Elemen-elemen bauran 

pemasaran terdiri semua variabel yang bias dikontrol perusahaan dalam 

komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen sasarannya. Bauran 

pemasaran sebagaimana yang kita ketahui dengan sebutan 4P yaitu product, 

place, price dan promotion. Unsur-unsur adri 4P inilah yang dikombinasiakn 

dalam bauran pemasaran. Dengan demikian, bauran pemaasran adalah satu istilah 
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yang menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor produksi dikerahkan 

untuk mencapai laba, peningkatan target penjualan, menguasai pasar dan 

sebagainya. Jadi perusahaan dapat mengembangkan strategi dari semau unsur 

pemasaran tersebut atau mengkombinasiakn variabel-variabel tersebut kedalam 

suatu rencana strategi yang menyeluruh, tidak bersifat konstan, melainkan 

berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di pasar atau faktor-faktor 

eksternal lainnya.

7. Public relations dalam Menunjang Marketing Hotel

Peranan dalam hal ini adalah peranan seseorang sebagai Public relations 

yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mempublikasikan perusahaan 

bidang perhotelan. Peranan Public relations dahulu dan sekarang sangat berbeda, 

kalau dulu identik sebagai even organizer. Sekarang Public relations harus bisa 

membuka ruang dalam menjembatani investasi dan ruang pasar penjualan produk. 

Bidang komunikasi dan Public relations kini menjadi salah satu ujung tombak 

sektor industri untuk bersaing dalam era globalisasi. Ini disebabkan sektor industri 

swasta akan saling bersaing menciptakan image positif untuk mendongkrak citra 

perusahaan.

Dalam era globalisasi Public relations akan sangat berperan, perusahaan 

yang tidak memanfaatkan bidang tersebut bakal tertinggal karena tidak menguasai 

perolehan dan penyebaran informasi. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan 

ekonomi yang akan membawa imbas pada dunia perhotelan. Persaingan yang 

terjadi pun semakin tajam dalam memperluas jangkauan pasar sasaran sehingga 
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menuntut peningkatan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh industri perhotelan untuk 

mengantisipasi dan memenangkan persaingan pasar yang semakin terbuka adalah 

dengan melakukan promosi produk, baik melalui media cetak maupun elektronika 

atau juga melalui pendekatan baru yang dianggap cukup efektif dan efisien yaitu 

MPR (Marketing Public Relation). MPR merupakan suatu kegiatan pamasaran 

yang dilakukan oleh petugas Public relations dalam rangka mempengaruhi 

kelompok sasaran tertentu agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Dalam mengimplementasikan fungsi Public relations adalah untuk 

membentuk atau membangun pendapat umum (public opinion). Hal ini 

sebenarnya juga berkaitan dengan citra, karena upaya mengarahkan atau 

membentuk pendapat umum: untuk menumbuh-kembangkan pengertian dan 

persepsi masyarakat (terhadap pemerintah, undang-undang, kebijakan pemerintah, 

organisasi, perusahaan, produk, dan lain-lain), untuk meraih kepercayaan 

khalayak (public) dan untuk bisa memperoleh sokongan dari masyarakat, akan 

berujung pada hal-hal yang menyangkut citra juga.   

Salah satu peranan dari Public relations adalah memperoleh opini publik 

yang favourable. Apabila opini publik terhadap suatu perusahaan terkesan 

menyudutkan maka tugas Public relations adalah mempengaruhi opini publik 

tersebut agar dapat menjadi opini publik yang menguntungkan.

Menurut Djanaid (1993:28) pengertian public opinion adalah hasil dari 

pada interaksi antara individu dalam suatu kelompok. 
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Seperti yang dijelaskan oleh Cutlip dan Center (2000:57) bukunya

Effective Public Relation, menyatakan bahwa public opinion ialah:

“It occurs within group of communicating people, who together determine wahat 

the issue is, why it is a cause for public concern, and what can be done about it. 

While the process unquestionably involves………………”.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa opini public terjadi dalam 

sekelompok orang yang bersama-sama menentukan persoalan, mengapa persoalan 

tersebut menjadi perhatian publik, dan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah 

adanya persoalan.

Pada dasarnya opini publik terbentuk dari hasil interaksi antara sikap-sikap 

individu dengan keyakinannya masing-masing mengenai suatu persoalan. Selain 

itu opini publik tidak berasal dari satu pendapat perseorangan saja, melainkan dari 

hasil diskusi suatu kelompok individu. Opini publik yang positif pada dasarnya 

merupakan opini publik yang mampu membentuk hubungan yang harmonis dan 

goodwill suatu organisasi/ perusahaan. 

Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa opini publik dapat berubah 

setiap saat. Dengan kata lain opini publik itu dapat dibentuk atau dipengaruhi 

untuk mencapai salah satu tujuan utama kegiatan Public Relations, yaitu 

mendapat goodwiil dari mayarakat. Untuk itu diperlukan suatu usaha tersendiri 

untuk mempengaruhi opini publik tersebut.

Menurut Djanaid (1993:115) terdapat dua pendekatan yang dilakukan

dalam usaha mempengaruhi opini yaitu:
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1.   Pendekatan Coersive

Yang dimaksud dengan pendekatan “Coersive” adalah usaha untuk 

mengubah pendapat umum melalui tindakan yang bersifat memaksa 

misalnya: terror, pemerasan, boikot, menunjukkan kekuasaan, dan lain-lain.

Cara ini bertujuan menekankan batin seseorang dan menimbulkan tekanan 

jiwa sehingga komunikan merasa takut dan akhirnya mau menerima 

keinginan komunikator.

2.   Pendekatan Persuasif

Persuasif berasal dari kata “to persuade” yang berarti membujuk, merayu 

jadi yang dimaksud dengan cara persuasif adalah suatu cara untuk 

mempengaruhi pendapat umum dengan cara membujuk. Tujuan persuasif

adalah mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang atau 

kelompok untuk kemudian berbuat sifat sebagaimana yang dikehendaki 

tanpa unsur pemaksaan. Disini yang diharapkan perubahan perilaku, sikap 

seolah-olah bukan kehendak komunikator tapi justru atas kehendak sendiri.

Apabila diteliti lebih lanjut, bentuk pendapat umum yang tercipta melalui 

komunikasi persuasif akan lebih langsung daripada komunikasi coersive. Karena 

komunikasi coersive dilakukan dengan ancaman dan sanksi-sanksi. Apabila sanksi 

habis maka opini yang telah diciptakan cederung berubah. Dilihat dari kacamata 

publik relations maka komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi persuasif 

karena dapat menciptakan suasana harmonis.  



34

Peran seorang Public relations sangat penting dalam memberikan 

dorongan, motivasi dan mendukung agar organisasi/lembaga tempat ia bekerja 

secara maksimal berupaya membentuk citra yang positif, namun sebaliknya jika  

dirinya sendiri tidak punya citra positif dalam lingkungan tempat ia bekerja, maka 

semua itu tidak akan berhasil. Untuk itu proses pembentukan opini dimulai dari 

adanya persepsi seseorang yang berakar dari latar belakang budaya, pengalaman 

masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang sedang berkembang. Dari proses 

inilah yang akan melahirkan suatu interprestasi atau pendirian seseorang dan 

akhirnya akan terbentuk opini. Apabila bersifat mendukung maka citra positif pun 

akan tercapai demikian pula sebaliknya.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan pengertian dari sitilah-istilah yang 

terdapat pada judul dan tema. Dimaksud untuk menciptakan keseragaman atau 

kesamaan pemahaman terhadap pengertian masing-masing konsep yang 

terkandung dalam penelitian tersebut, serta untuk menghindari kesalah pahaman 

dari penelitian ini. Beberapa konsep yang mempunyai arti terbatas dan memiliki 

definisi masing-masing. Dengan memperlihatkan judul penelitian tersebut, maka 

konsep yang dapat dijabarkan dalam definisi konsep adalah : 
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a. Public Relations

Public relations adalah suatu usaha yang terencana dan berkepentingan 

untuk menciptakan dan mempertahankan goodwillI dan pengertian timbal 

balik antara suatu organisasi dengan publiknya. (Gaffar 2007:92).

b. Marketing/pemasaran

Menurut Kotler (2001:8) bahwa Marketing/pemasaran adalah proses sosial 

dan managerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan orang lain. 

c. Pengaruh

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul 

dari seseatu (orang atau benda) yang membentuk watak kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.

d. Terpaan

Terpaan merupakan kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-

pesan media massa ataupun pengalaman dan perhatian terhadap pesan 

tersebut yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok (Prastyono, 

1995:23).
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2. Definisi Operasional  

a) Public Relations, terdiri dari :

1. Frekuensi pemberitaan pada media massa

2. Pelayanan customer service (kepuasan pelanggan)

3. Frekuensi promosi

4. Kepedulian sosial

b)  Keberhasilan Marketing, terdiri dari :

1. Meningkatnya okupasi (jumlah hunian kamar)

2. Meningkatnya jumlah kunjungan Hall, Restaurant 

3. Meningkatnya reservasi travel atau tiket pesawat dan bus

4. Meningkatnya jumlah pemakaian jasa laundry

5. Meningkatnya penggunann jasa Fax

6. Meningkatnya penggunaan jasa mini bar

G. Kerangka berfikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta 

kerangka teori yang telah disampaikan dapat disusun kerangka berfikir dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut
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Gambar 2

                      

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Public 

relations yang terdiri Frekuensi pemberitaan pada media massa, Frekuensi 

promosi, Kepuasan pelanggandan kepedulian sosial  dari berpengaruh terhadap

keberhasilan marketing hotel Graha Cakra Malang

I. Hipotesis penelitian

Dari uraian diatas maka dugaan dari pengaruh yang terdapat dalam 

hipotesis penelitian ini adalah : Terpaan kegiatan Public relations berpengaruh 

terhadap keberhasilan marketing hotel Graha Cakra Malang

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif,

menurut Singarimbun dan Effendi (2008:93) penelitian eksplanatif merupakan 

penelitian penjelasan yang menyoroti variabel-variabel penelitian dan menguji 

hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan. Melalui penelitian ini 

Keberhasilan Marketing

Kegiatan  Public Relations

- Frekuensi pemberitaan pada media massa 
- Frekuensi promosi 
- Kepuasan pelanggan
- Kepedulian sosial
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penulis hendak mengetahui pengaruh kegiatan Public relations terhadap

keberhasilan marketing hotel Graha Cakra Malang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian 

ditetapkan di hotel Graha Cakra Malang yang beralamatkan Graha Cakra. Jl. 

Cerme No. 16 Malang. (0341) 324989.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah satu kesatuan atau keseluruhan obyek yang akan 

diteliti. Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang telah 

memenuhi persyaratan mewakili populasi dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah konsumen hotel Graha Cakra yang 

menginap atau datang, mulai jam 06.00 s/d 10.00 pada tgl 28-31 agustus 

2010. Sampel diambil 85 orang yang diambil secara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu 

saja dengan kriteria tamu yang sudah terkena terpaan kegiatan public 

relations. Teknik ini biasanya dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, 

dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Keuntungan dari pada teknik ini adalah terletak pada ketepatan peneliti 

memilih sumber data sesuai dengan variabel yang diteliti (Arikunto, 

2002:115).
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4. Variabel Penelitian

Menurut Burhan (2009:59) menyebutkan bahwa variabel adalah sebuah 

fenomena (yang berubah-ubah), dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu 

peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variabel. Variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :

a. Public relations (Variabel X), terdiri dari :

1. Frekuensi terpaan  pemberitaan pada media massa

2. Pelayanan customer service (kepuasan pelanggan)

3. Frekuensi terpaan promosi

4. Terpaan Kepedulian sosial

b. Keberhasilan Marketing, terdiri dari :

1. Frekuensi menginap

2. Frekuensi jumlah kunjungan Hall, Restaurant and Cafe

3. Frekuensi  reservasi travel atau tiket pesawat dan bus

4. Frekuensi jumlah pemakaian jasa laundry

5. Frekuensi penggunann jasa Fax

6. Frekuensi penggunaan jasa mini bar
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Tabel 1

Variabel, Indikator  dan item

Variabel Indikator Item

Kegiatan
Public relations 

(X)

1. Frekuensi terpaan Pemberitaan

2. Pelayanan customer service

3. Frekuensi terpaan promosi

4. Terpaan Kepedulian sosial

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Baik / Cukup Baik / Buruk

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Keberhasilan
Marketing (Y)

5. Frekuensi menginap

6. Frekuensi Kunjungan Hall, 
Restaurant and Cafe

7. Frekuensi Reservasi travel atau tiket

8. Frekuensi Pemakaian jasa Laundry

9. Frekuensi Penggunaan Jasa Fax

10. Frekuensi Penggunaan jasa mini bar

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

Sering / Jarang / Sangat Jarang

5. Pengukuran Variabel 

Langkah selanjutnya  adalah menentukan skor atas setiap pertanyaan dalam 

kuisioner yang disebarkan. Salah satu cara yang paling sering digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan skala. Pada penelitian ini yang 

digunakan adalah “skala likert”.  Sugiono (2008:107) skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentangt fenomena sosial. Dalam penelitian ini terdiri dari lima 
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alternative jawaban dimana masing-masing pertanyaan diberi skor 1-4, bobot 

masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

Jawaban (A) skor : 4

Jawaban (B)  skor : 3

Jawaban (C) skor : 2

Jawaban (D) skor : 1

6. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data  dapat diperoleh. Burhan (2009:122) dalam penelitian ini sumber data yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

sehubungan dengan obyek dan fokus penelitian, sumber data primer ini 

diperoleh dari perusahaan. Data primer didapat dari penyebaran kuisioner 

yang berkaitan dengan kegiatan Public relations dan marketing.

2. Data Sekunder

Data sekunder  adalah data yang bukan diambil atau diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data primer yang diperlukan antara lain 

gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, keadaan 

pegawai, serta kegiatan Public relations hotel tersebut.
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7.  Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu 

kegiatan yang penting. Dari kegiatan ini akan diperoleh data yang disajikan 

sebagai hasil penelitian yang selanjutnya data tersebut akan diolah lebih lanjut. 

Burhan (2009:123) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kuesioner

Yaitu mengumpulkan data dengan menyusun kuesioner dalam bentuk 

pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden untuk mendapatkan 

tanggapan atau respon secara tertulis guna mendapatkan informasi yang 

berkaitan. Jawaban dalam kuesioner telah disedikan sehingga responden hanya 

memilih jawaban yang dianggap tepat. Kuisioner diletakkan di resepsionis dan 

di kamar-kamar hotel.

b. Dokumentasi.

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan catatan yang tersedia 

ditempat penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumen 

yang diperlukan dalam penelitian antara lain gambaran umum perusahaan, 

struktur organisasi, kegiatan Public Relations , dan dokumen-dokumen lain 

yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian.
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8. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2008:137) data yang valid yaitu hasil yang didapat 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Singarimbun 

(2008:137) pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Product Momen Pearson yaitu:

        N ( XY) - ( X Y)
r = 
         [ N X2  -  (X)2 ] [ NY2  - (Y)2

Keterangan :

Y   = Skor total

X  = Skor pertanyaan 

N  = Banyakanya responden

XY = Skor pertanyaan ke-n dikalikan skor total

Masrun dalam Sugiono (2008:152) item yang mempunyai korelasi

positif dengan skor total serta korelasi tinggi, menunjukkan bahwa item 

tersebut memiliki validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk r 

= 0,3. Jadi jika ditemui r kurang dari 0,3 maka instrument tersebut dinyatakan 

tidak valid.

b. Uji Reliabilitas
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Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah alat 

ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk subyek 

penelitian yang sama menunjukan hasil yang konsisten. Tingkat reliabilitas 

suatu alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode internal 

consistency. Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes saja. 

Karena tes ini diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sacara konsisten, sehingga kesungguhan 

jawaban dapat dipercaya.Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain 

dalam bentuk multi items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama 

ditanyakan beberapa kali dengan cara yang berbeda. Dengan 

membandingkan jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut dapat diketahui 

konsistensi responden dalam  menjawab kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan 

dalam koefisien alpha, yang bekisar antara angka 0 sampai dengan 1. 

Semakin mendekati 1 sebuah alat ukur dikatakan semakin reliabel dan 

sebaliknya. Pada penelitian ini penulis menggunakan reliabilitas dengan 

rumus Alpha Cornbrach (). Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila 

mempunyai nilai alpha lebih besar daripada 0,6 (Suharsimi Arikunto, 

2002:171). 

Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut :
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Keterangan : k = banyaknya belahan tes
      sj

2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K
     sx2 = varians skor tes
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9.   Analisis Data 

a. Uji F

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus korelasi:

        N ( XY) - ( X Y)
r = 
         [ N X2  -  (X)2 ] [ NY2  - (Y)2

Keterangan :

Y   = Keberhasilan Marketing hotel

X  = kegiatan Public Relations

N  = Banyakanya responden

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah: (Sugiyono, 

2008:223)

F = 

1
)1( 2

2




kn
R

k
R

Keterangan:

F = Fhitung 

R = Koefisien korelasi sederhana

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel
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b. Koefisien determinasi,

Koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang 

ditemukan.

  KP = r2 x 100%

Keterangan:

KP = Nilai koefisien determinasi

r = Nilai koefisien korelasi

c. Regresi Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, berikut ini diberikan rumus persamaan  regresi linier sederhana:

Y = a + bx

Dimana : 

a  = Konstanta

b  = koefisien 

X   =  Kegiatan Public Relations

Y   = Keberhasilan Marketing hotel

Nilai a dihitung dengan rumus:

Y ( X2 ) - X  XY
                       a   =     _____________________
                                           n X2 – ( X )²

Nilai b dihitung dengan rumus:

n XY - X  XY
                        b   =    _________________      
                                    n X2 - ( X )²


