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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya perusahaan yang bermunculan di masyarakat membuat para pelaku 

usaha atau bisnis saling berebut untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebanyak-

banyaknya. Suatu perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi 

langsung pada tanggung jawab sosial masyarakat di daerah sekitar perusahaan itu 

beroperasi. Di berbagai belahan dunia korporasi diminta untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya dan tidak hanya semata-mata bekerja untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik modal atau pemegang saham, 

melainkan juga memberikan manfaat bagi karyawan, rekanan bisnis, pemerintah, dan 

masyarakat sekitarnya. 

Untuk saat ini dalam penerapan definisi humas sendiri masih ada beberapa 

penyimpangan dari berbagai gejala dalam arti yang tidak sesuai dengan definisi 

humas yang ada. Masih banyak perusahaan yang menempatkan bagian humas di 

bebani dengan tugas-tugas lainnya. Seharunsya jabatan humas diperusahaan itu harus 

benar-benar di sendirikan, tidak di bebani dengan jabatan lainnya. Tugas humas 

sendiri itu sudah cukup berat, seperti pengambilan keputusan dalam mempertahankan 

citra perusahaan. Humas juga berperan penting dalam komunikasi dua arah secara 

timbal balik antara public internal dan public eksternal. Yang dimaksud public 

internal seperti karyawan, kebanyakan perusahaan saat ini lebih sering fokus 

perhatiannya kepada public eskternal seperti pelanggan, komunitas, pemerintah, dan 

media massa. Dampak dari Humas ketika lebih memperhatikan antara public 
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eksternal dari pada public internal adalah dapat memperburuk kinerja karyawan 

perusahaan dan berakibat dapat merugikan perusahaan itu sendiri ketika karyawan 

tidak dapat bekerja sama secara baik dengan perusahaan. 

Sangat penting sekali suatu perusahaan dapat mempertahankan citra yang baik 

dimata masyarakat, karena segala keputusan yang diambil oleh korporasi tentunya 

akan selalu berdampak kepada masyarakat, tinggal masyarakat menilai sekiranya 

keputusan yang dibuat oleh perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak. Ketika 

suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakat maka akan muncul citra negatif perusahaan dimata 

masyarakat sekitar. Setidaknya perusahaan itu juga harus menjalankan tanggung 

jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Menurut Beth Stephens dalam (Dewata, 

2010: 96) mencari keuntungan bukanlah satu tujuan perusahaan, namun hanya 

sebagai bisnis utamanya. Selebihnya korporasi harus memperhatikan kepentingan 

sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Perihal ini didasarkan 

pada dua alasan, yaitu : (1) dampak negatif dari operasional korporasi dan; (2) 

Hubungan antara korporasi dengan masyarakat yang semakin komplek, sehingga 

diperlukannya intervensi negara dalam mengatur aktivitas korporasi.

PT.Astra Internasional Daihatsu Malang merupakan perusahaan dalam bidang 

otomotif yang berkembang pesat di Indonesia. Peran Public Releations atau Humas 

dalam perusahaan menjadi sangat penting. Humas harus dapat mengamati dan 

memahami tentang apa yang berhubungan dengan urusan pemerintah, investor, 

media, urusan masyarakat, dan pelanggan. Humas dituntut dapat memahami 

keinginan-keinginan yang diinginkan dari pihak internal maupun eksternal tersebut. 
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Setelah melakukan survey di PT. Astra Internasional Daihatsu Malang peneliti 

menemukan masalah dalam penelitian ini adalah mampu atau tidak Humas PT. Astra 

Internasional Daihatsu Malang mempertahankan citra yang baik bagi perusahaannya, 

karena mempertahankan citra yang perusahaan itu lebih sulit dari pada meningkatkan 

citra perusahaan. Yang di maksud dalam citra yang baik disini adalah ketika dapat 

merasakan timbal balik dari masyarakat, dan timbulnya rasa kepercayaan pada 

produk – produk PT. Astra Internasional Daihatsu Malang. Sehingga dapat terjalin 

hubungan yang baik dan memuaskan antara hubungan perusahaan dengan publik 

eksternal. 

Peneliti tertarik mengambil penelitian karena di tahun 2013-2015 PT. Astra 

Internasional Daihatsu Malang mendapatkan warna hijau dalam penilaian yang 

diberikan dari kantor pusat PT. Astra Internasional Daihatsu. Yang artinya warna 

hijau tersebut adalah program-program yang dijalankan PT. Astra Internasional 

Daihatsu Malang berjalan dengan lancar, dan kepercayaan pengguna jasa yang terus 

bertahan. Maka dari itu peneliti ingin mendeskripsikan bagaiman peran Humas PT. 

Astra Internasional Daihatsu Malang dalam mempertahankan citra yang di 

masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Humas Dalam Mempertahankan Citra 

Perusahaan: Studi pada PT.Astra Internasional Daihatsu Malang. Peneliti 

tertarik melakukan penelitian ini untuk megembangkan penelitian yang sudah pernah 

dilakukan.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini  adalah : 

1. Bagaimana peran humas PT.Astra Internasional Daihatsu Malang dalam 

mempertahankan citra perusahaan ? 

2. Apa saja kendala humas PT.Astra Internasional Daihatsu Malang dalam 

mempertahankan citra perusahaan ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan peran humas PT.Astra Internasional Daihatsu Malang 

dalam mempertahankan citra perusahaan.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh humas 

PT.Astra Internasional Daihatsu Malang dalam mempertahankan citra 

perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara akademis 

bagi beberapa pihak maupun secara praktis sebagai 

1.4.1 Kegunaan akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis, 

terutama yang menyangkut bidang humas agar dapat diselaraskan dengan 

permasalahan yang berkembang di lapangan dalam rangka memberikan 
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solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan tentang ilmu komunikasi khususnya pada 

peran humas untuk mempertahankan citra perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi gambaran tentang 

bagaimana humas berperan penting dalam mempertahankan citra 

perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dalam membenahi kerja 

humas, agar nantinya dapat lebih baik.


