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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Humas 

2.1.1 Definisi Humas 

Banyak definisi Humas yang yang dikemukakan para ahli dan cendekiawan 

tentang definisi Humas, menurut Gassing dan Suryanto  (2016: 7) dicetuskan oleh 

para ahli dan pemikir Humas pada tahun 1947 di New York. Sebuah rumusan yang 

disebut rumusan griswold, rumusan ini diterima dari oleh semua peserta forum, 

rumusan ini mendefinisikan humas sebagai fungsi manajemen yang melakukan 

penilaian terhadap sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan tata kerja dari suatu 

organisasi atau perorangan dengan kepentingan publik dan melakukan program aksi 

untuk memperoleh pengertian dan persetujuan publik”. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dan 

bertugas untuk menjaga serta mengusahakan terciptanya saling pengertian yang 

baik antara perusahaan dan masyarakatnya. 

Cutlip, Center, Broom dalam (Gassing dan Suryanto, 2016: 9) juga 

mendefinisikan Humas sebagai usaha terencana untuk mempengaruhi pandangan 

melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas 

komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Maka dari itu, komunikasi dua arah 

yang baik merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh humas, komunikasi dua arah 

yang baik membuat masyarakat dapat memahami apa yang diinginkan perusahaan, 

begitu juga perusahaan dapat memahami apa yang masyarakat inginkan, sehingga 

akan mempengaruhi citra serta penjualan. 
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Menurut Internasional Public Relations Association, humas adalah fungsi 

manajemen yang khas serta mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama 

antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, 

penerimaan, dan kerjasama; melibatkan manajemen dalam menghadapi 

persoalan/permasalahan, membantu manajemen agar mampu menanggapi opini 

publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

secara efektif;bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi 

kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis 

sebagai sarana utama (Ruslan, 2016 :16). 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa humas adalah 

bagian dari manajemen yang bertanggung jawab akan komunikasi antara publik 

internal dan eksternal dari organisasi, dimana dalam komunikasi tersebut di 

dasarkan pada komunikasi dua arah yang saling memuaskan diantara dua pihak. 

Komunikasi dari humas diutamakan memberikan hasil yang positif terhadap citra 

dari perusahaan atau lembaga yang menjadi tanggung jawab dari humas tersebut. 

2.1.2 Fungsi Humas 

Cutlip dan Center (1992) dalam Gassing dan Suryanto (2016: 106) juga 

menjelaskan ada empat fungsi Humas, fungsi tersebut yang Pertama, menunjang 

kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, menciptakan 

komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Ketiga, melayani publik 

dan memberikan nasihat kepada pimpinan terkait kepentingan umum. Keempat, 

membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya. 
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Fungsi dari humas dapat dikatakan melingkupi faktor internal dan eksternal 

organisasi atau perusahaan, dalam setiap fungsi komunikasinya selalu menekankan 

pada komunikasi dua arah dan saling menguntungan diantara kedua pihak, yaitu 

pihak organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Fungsi humas harus 

terintegrasi dengan fungsi manajemen lain dalam perusahaan, karena fungsi humas 

diantaranya harus menunjang manajemen lainnya, hal ini dilakukan agar fungsi 

humas untuk mendukung tujuan organisasi dapat terpenuhi. 

2.1.3 Sasaran Kegiatan Humas 

Menurut Fayol dalam Ruslan (2016: 22) beberapa kegiatan dan sasaran 

Humas, adalah sebagai berikut. 

a. Membangun Identitas dan Citra Perusahaan (Building corporate identity and 

Image) 

- Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. 

- Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai 

pihak. 

b. Menghadapi Krisis (Facing of Crisis) 

- Menangani keluhan dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk 

manajemen krisis dan PR Recovery of image yang bertugas memperbaiki lost 

of image and damage. 

c. Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan (Promotion public causes) 

- Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik. 

- Mendukung kegiatan kampanye sosial anti merokok serta menghindari 

obat-obatan terlarang, dan sebagainya. 
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2.1.4 Tugas Humas 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, seorang praktisi humas memiliki tiga 

tugas pokok dalam bidang komunikasi, Gassing dan Suryanto dalam Public 

Relations (2016 :127-128) menjelaskan diantaranya : 

a. Menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku Publik. 

Perilaku publik dapat mencerminkan baik atau buruknya organisasi dalam 

memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, perilaku publik harus selalu dipantau dan 

dijadikan perhatian secara serius. Hasil pengamatan yang telah dianalisis dan 

dievaluasi kemudian direkomendasikan kepada manajemen. Rekomendasi humas 

terkait komunikasi menjadi salah satu dasar untuk organisasi atau perusahaan dalam 

merumuskan kebijakan. 

b. Mempertemukan kepentingan  

Kepentingan organisasi tidak menutup kemungkinan berbeda dengan kepentingan 

publik atau sebaliknya. Tugas humas adalah harus bisa mempertemukan berbagai 

kepentingan organisasi dan publik sehingga tercipta rasa saling memahami dan 

menghormati. Bila kepentingan berbeda, maka humas dapat menjalankan tugasnya 

untuk menghubungkan dan mempertemukan kepentingan tersebut. 

c. Mengevaluasi program organisasi berkaitan dengan kepentingan publik 

Tugas ini menggambarkan bahwa kedudukan dan wewenang praktisi humas cukup 

luas. Setelah program kerja dilaksanakan organisasi, praktisi humas harus tanggap 

dan segera melakukan evaluasi. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbagan 

organisasi terkait kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan publik. 



 

15 

 

Jangan sampai ada program kerja yang tidak ideal, tidak terevaluasi dan 

menyulitkan organisasi di masa depan. 

Evaluasi program kerja ini tidak hanya dilakukan untuk jajaran manajemen saja. 

Praktisi humas juga harus “membaca” respon publik. Tujuannya, untuk melihat 

apakah kebijakan yang diterbitkan sudah sesuai dengan kepentingan yang 

diharapkan mampu diakomodasi organisasi. Jadi, program kerja yang tepat sasaran 

bergantung kepada kemampuan evaluasi humas terhadap kepentingan organisasi 

dan publik secara seimbang. 

2.1.5 Komunikasi Dalam Humas 

Komunikasi yang efektif merupakan hal yang penting dalam Hubungan 

Masyarakat. Hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat internal serta 

Eksternal hanya dapat dibina dengan baik melalui Komunikasi. Apabila 

komunikasi tidak berjalan dengan lancar, maka kesalahan persepsi akan terjadi. 

Pada akhrinya, sebuah konflika akan terbentuk dalam organisasi, hal ini bisa saja 

menghalangi organisasi dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu, dalam praktik 

Humas, komunikasi harus bisa terbina dengan baik. 

Komunikasi dalam humas berkaitan dengan sirkulasi fakta, pandangan serta 

gagasan antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai pengertian tertentu, 

menurut Gassing dan Suryanto (2016 :124-127) berikut beberapa jenis komunikasi 

yang terjadi dalam kehidupan Humas. 

a. Komunikasi Internal 

Komunikasi Internal adalah komunikasi yang berkaitan dengan pertukaran 

informasi antara manajemen dengan para pegawai. Komunikasi internal 



 

16 

 

merupakan salah satu kunci suksesnya program PR atau Humas modern. Fungsi 

dari Komunikasi internal mengusahakan supaya pegawai mengetahui pola pikir 

manajemen. Sebaliknya, komunikasi jenis ini juga mengusahakan supaya 

manajemen mengerti pola pikir pegawainya. Tujuannya, menyamakan persepsi 

dan arah pandang organisasi dengan individu yang hidup di dalam organisasi. 

b. Komunikasi Eksternal 

Komunikasi Eksternal adalah komunikasi yang dibina oleh organisasi dengan 

publik. Hubungan ini dilakukan agar kebijakan organisasi dapat dipahami oleh 

publik. Tujuan dari komunikasi eksternal adalah agar tujuan organisasi dapat 

tercapai tanpa adanya resistensi dari publik sendiri. Untuk meredam resistensi dan 

kesalahan persepsi, praktisi humas berperan sangat besar dalam komunikasi 

eksternal ini. 

c. Komunikasi Formal 

Komunikasi Formal digunakan manajemen untuk menyampaikan pesan atau 

informasi kepada jajaran eksekutif, pegawai  dan publik eksternal. Komunikasi 

formal memiliki dua dimensi, yaitu: 

1) Vertikal Dua Arah 

Vertikal dua arah memiliki arti mengikuti rantai komando organisasi, yaitu 

dari pemimpin tertinggi melalui beberapa jenjang manajemen kepada 

pegawai. Begitupun sebaliknya, formal vertikal dua arah mencakup gaya 

komunikasi pegawai kepada pemimpin. Komunikasi ke bawah (downward 

communication) terdiri dari perintah formal, pengumuman, dan pesan verbal. 

Komunikasi ke atas (upward communication) sebagian besar dalam bentuk 
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saran secara verbal, gagasan, kritik dan komentar, meskipun catatan 

(memorandum) formal juga digunakan. 

2) Horizontal Dua Arah 

Horizontal dua arah artinya komunikasi yang terjadi antara pegawai yang 

masih satu golongan. Komunikasi formal horizontal dua arah ini esensial bagi 

koordinasi yang efektif antara kelompok staf dengan pelaksana. 

d. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi dimana manusia berkomunikasi secara 

langsung dan tatap muka. Dalam proses tersebut terjadi hubungan lisan, antara 

komunikator dengan komunikann.  

e. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi berlangsung bukan hanya melalui kata dan kalimat secara lisan 

(verbal). Hubungan sosial manusia ini juga mengenal komunikasi nonverbal, 

misalnya melaui tindakan, ekspresi wajah, tulisan dan gambar. Bentuk-bentuk 

ini dikenal dengan lambang yang memiliki makna yang tersirat dari komunikasi 

secara verbal. 

2.1.6 Komunikasi Dalam Organisasi 

Dalam sebuah organisasi akan selalu ada komunikasi diantara semua 

bagiannya, Ruslan (2016 :93-94) mengatakan ada beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mempertukarkan simbol 

Dalam suatu kegiatan komunikasi antara komunikator dan komunikan akan 

terjadi suatu pertukaran simbol atau bentuk lambang dengan pengertian 



 

18 

 

yang sama, dan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Dalam metode 

komunikasi pada organisasi, instruksi , perintah, pesan dan informasi yang 

berasal dari atasan tersebut akan disampaikan dalam bentuk verbal melalui 

kata-kata yang diucapkan secara lisan atau tertulis, seperti nota dinas, 

laporan pekerjaan, peraturan administrasi perusahaan, kebijakan umum 

pimpinan, petunjuk teknis pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan secara 

non verbal, simbol tersebut dapat berbentuk bahsa dan tubuh/badan (body 

language) seperti isyarat, mimik atau ekspresi muka yang menggambarkan 

rasa senang atau tidak , marah atau gembira. Warna dan model perabotan, 

meja, dan kursi yang dipergunakan, perlengkapan aksesoris, lukisan dalam 

suasana interior lobby sebuah kantor termasuk “simbol non verbal” yang 

dapat menunjukkan suatu makna, kandungan harapan, hingga menciptakan 

citra dan identitas suatu perusahaan (corporate image and identity). 

b. Membentuk makna tertentu 

Komunikasi itu bersifat transaksional dalam artian orang akan saling belajar 

satu dengan yang lain, tukar pengalaman atau pengetahuan melalui simbol-

simbol yang dimengerti dan membentuk suatu makna tertentu, yang hanya 

dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Begitu juga dalam organisasi, 

semakin banyak komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, maka 

selanjutnya akan makin besar pula kemungkinan untuk mengembangkan 

suatu kesepakatan (consensus), sehingga mampu menciptakan persepsi atau 

opini publik yang positif. 

c. Mengembangkan harapan-harapan 
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Maksud dari mengembangkan harapan-harapan adalah mempelajari simbol-

simbol tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan pengalaman 

yang diperoleh, serta mengamati dan menganalisis apa yang dilakukan 

pihak lain ketika menggunakan simbol-simbol tertentu. Di samping itu hasil 

dari pengamatan simbol-simbo tersebut, seseorang bukan saja belajar untuk 

membentuk suatu makna, tetapi juga akan dapat mengembangkan suatu 

harapan atau ramalan yang akan dilakukan dan dipikirkan orang tersebut 

selanjutnya. 

 

Meskipun semua komunikasi mengandung unsur informasi, tetapi tidak 

semua informasi mempunyai nilai-nilai komunikatif. Informasi merupakan sebuah 

payung atau konsep besar yang meliputi komunikasi, dengan demikian jelaslah 

bahwa komunikasi merupakan salah satu tipe khusus dari informasi. Informasi itu 

sendiri berfungsi untuk mengenali pola-pola dan fungsi komunikasi (pattern and 

functions of communication), menentukan tingkat kemungkinan realisasi dari 

sekian banyaknya informasi yang berkaitan dengan pembicaraan, keterangan, berita 

dan pemberitahuan atau publikasi dan lain sebagainya. Kesimpulannya, fungsi 

sesungguhnya dari informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam suatu 

sistem komunikasi di suatu lembaga atau organisasi. 
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2.2 Konsep Citra 

2.2.1 Definisi Citra 

Citra merupakan poin penting dalam tugas humas, Suryanto dan Gassing 

dalam Public Relations (2016 :156) menyebutkan ada beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli: 

a. Huddleston (dalam Buchari Alma, 2008: 55) 

Citra adalah serangkaian kepercayaan yang dihubungkan dengan sebuah 

gambaran yang dimiliki atau diperoleh dari pengalaman. 

b. Bill Clanton (S. Soemirat dan Adrianto, 2007: 111) 

Citra adalah kesan, perasaan dan gambaran diri publik terhadap perusahaan. 

c. Richard F. Gerson (dalam Buchari Alma, 2008: 54) 

Citra adalah tentang bagaimana konsumen, calon konsumen dan pesaing 

melihat anda. 

d. Philip Kotler (2009: 299) 

Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek. 

e. Frank Jefkins (Soemirat dan Adrianto, 2007: 114) 

Citra adalah kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa citra 

berkaitan dengan gambaran atau pengalaman masyarakat terhadap apa yang mereka 

pikir tentang organisasi atau lembaga. 
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2.2.2 Jenis Citra 

Frank Jefkins dalam Ruslan (2016 :77-79) mengatakan ada 6 jenis citra yang 

di kenal di dunia aktivitas hubungan masyarakat (public relations), dan dapat 

dibedakan satu dengan yang lain sebagai berikut. 

a. Citra cermin (mirror image) 

Citra cermin adalah citra yang diyakini oleh perusahaan bersangkutan 

terutama para pimpinannya yang selalu merasa baik tanpa mengacuhkan 

kesan orang luar. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra 

di masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan citra di lapangan, bisa saja yang terjadi justru mencerminkan 

“citra” negatif yang muncul. 

b. Citra kini (current image) 

Citra kini merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang 

perusahaan/organiasi atau hal lain berkaitang dengan produknya. 

Berdasarkan pengalaman dan informasi kurang baik penerimaannya, 

sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas/PR akan menghadapi risiko 

yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk (prejudice), dan 

hingga muncul kesalahpahaman (misunderstanding) yang menyebabkan 

citra kini yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan yang negatif 

diperolehnya.  

c. Citra keinginan (wish image) 

Citra kenginan adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh pihak 

manajemen terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang ditampilkan 
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tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan diterima 

dengan kesan yang selalu positif diberikan (take and give) oleh publiknya 

atau masyarakat umum. 

d. Citra perusahaan (corporate image) 

Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai 

tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan (corporate 

image) yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin 

tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang 

marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial (social care) 

sebagainya. Dalam hal ini pihak humas/PR berupaya atau bahkan ikut 

bertanggung jawab untuk mempertahankan perusahaan, agar mampu 

mempengaruhi harga sahamnya tetap bernilai tinggi untuk berkompetisi di 

pasar bursa saham. 

e. Citra serbaneka (multiple image) 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas, misalnya 

bagaimana pihak humasnya akan menampilkan pengenalan (awareness) 

terhadap identitas perusahaan, atribut logo, brand’s name, seragam 

(uniform) para front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor dan 

penampilan para profesionalnya. Semua itu kemudian diunifikasikan atau 

diidentikkan ke dalam suatu citra serbaneka (multiple image) yang 

diintegrasikan terhadap citra perusahaan (corporate image). 

f. Citra penampilan (performance image) 
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Citra penampilan lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau 

penampilan diri (performance image) para professional pada perusahaan 

bersangkutan. Misalnya dalam memberikn berbagai bentuk dan kualitas 

pelayanannya, menyambut telepon, tamu, dan pelanggan serta publiknya, 

harus serba menyenangkan serta memberikan kesan yang selalu baik. 

Mungkin masalah citra penampilan ini kurang diperhatikan atau banyak 

disepelekan orang. Misalnya, dalam hal mengangkat secara langsung 

telepon yang sedang berdering tersebut dianggap sebagai tindakan interupsi, 

termasuk si penerima telepon masuk tidak menyebut identitas nama pribadi 

atau perusahaan bersangkutan merupakan tindakan kurang bersahabat dan 

melanggar etika. 

2.2.3 Faktor Pembentuk Citra 

Citra sebuah organisasi atau lembaga dapat terbentuk dari beragam sebab, 

Gassing dan Suryanto (2016 :157-158) menyebutkan: 

a.  Identitas Fisik 

Secara fisik, sebuah lembaga/organisasi atau individu dapat dilihat dari 

pengenal visual, audio dan media komunikasi yang digunakan. Pengenal 

visual misalnya nama yang melekat, logo, gedung dan lobi sebuah kantor. 

Pengenal audio misalnya sebuah organisasi memiliki jingle atau lagu yang 

mencerminkan corak organisasi. Pengenal media berhubungan dengan 

media yang digunakan organisasi untuk memperkenalkan citra diri, 

misalnya berupa company profile, brosur, laporan tahunan, berita dan lain-
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lain. Beragam pengenal tersebut biasanya mencerminkan identitas, visi, 

misi dan sifat si pemilik. 

b.  Identitas Nonfisik 

Identitas nonfisik berhubungan dengan dengan identitas organisasi yang 

tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Misalnya, sejarah, filosofi, 

budaya di dalam organisasi, sistem punish and reward, susunan manajemen, 

kepercayaan dan nilai kemanusiaan yang ditanamkan dan lain sebagainya. 

c.  Kualitas Hasil, Mutu dan Pelayanan 

Selain identitas, citra sebuah organisasi atau lembaga juga dibentuk oleh 

hasil pekerjaan dan mutu produk. Artinya, sebuah produk yang dirancang, 

baik barang atau jasa, mencerminkan kualitas manajemen. Semakin baik 

sebuah hasil kerja dengan dibarengi mutu yang terjaga, citra organisasi tentu 

semakin baik. Untuk menunjang hasil dan menjaga kebaikan mutu di mata 

konsumen, organisasi harus memaksimalkan pelayanan. Bentuk “pelayanan 

bintang lima” tentunya akan sangat berkesan di mata konsumen. 

Memaksimalkan pelayanan juga bentuk humas yang ideal. 

d. Aktivitas dan Pola Hubungan 

Sebuah organisasi apabila telah memiliki produk dengan mutu terjaga, maka 

menjaga hubungan dengan konsumen dan rekan bisnis tentu harus selalu 

dicatat. Aktivitas dan pola hubungan dengan individu, jaringan dan sumber 

daya di luar organisasi mencerminkan citra organisasi. Memberikan respon 

jujur dan memperlihatkan tanggung jawab adalah pola dasar. 
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2.2.4 Proses Pembentukan Citra 

John Nimpoeno dalam Gassing dan Suryanto (2016: 158) mengatakan berikut 

ini adalah diagram pembentukan citra. 

 

 

 

 

Gambar 1: Diagram Pembentukan Citra  

Sumber: Gassing dan Suryanto 2016 

Keterangan 

a. Stimulus 

Rangsangan yang mengaktifkan bagian-bagian tubuh. Untuk organisasi, 

stimulus pembentuk citra berkaitan dengan informasi yang berasal dari luar 

dimana menggambarkan sebuah proses pembentukan citra. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah hasil dari pengamatan terhadap unsur lingkungan dikaitkan 

dengan suatu pemahaman. 

c. Kognisi 

Kognisi adalah aspek pengetahuan yang berhubungan dengan kepercayaan, 

ide dan konsep. 

d.  Motivasi 

Stimulus 

Rangsangan 

Respons 

Perilaku 

Kognisi 

Sikap Persepsi 

Motivasi 
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Kecenderungan yang menetap untuk mencapai tujuan tertentu dan sedapat 

mungkin menjadi kondisi kepuasann maksimal bagi individu setiap saat. 

e. Sikap 

Hasil evaluasi positif maupun negatif terhadap konsekuensi-konsekuensi 

penggunaan suatu objek. 

f. Perilaku 

Respons individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam dirinya 

sendiri maupun oleh lingkungan. 

g. Respons 

Respons adalah perilaku berupa aktivitas seseorang yang berupa tindakan 

sebagai aksi terhadap stimulus atau rangsangan. 

2.2.5 Manfaat Citra Perusahaan 

Siswanto Sutojo dalam Gassing dan Suryanto (2016 :159-160) mengatakan 

bahwa citra peusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap 

Citra perusahaan yang baik dan kuat akan menjadi identitas atau kepribadian 

perusahaan yang tidak mudah ditiru perusahaan lain sekaligus melindungi 

perusahaan dari ancaman pesaing. 

b. Menjadi perisai selama masa krisis 

Bagi perusahaan yang telah memiliki citra baik dan kuat akan lebih mudah 

mendapatkan dukungan serta maaf dari masyarakat atas kesalahannya. 

c. Menjadi daya tarik eksekutif handal 
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Perusahaan yang memiliki citra yang baik dan kuat akan mampu menarik, 

memotivasi dan menahan eksekutif andal yang merupakan aset penting 

penggerak jalannya perusahaan. 

d. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran 

Dengan memiliki citra yang sudah terbentuk dengan baik, ketika perusahaan 

menerjunkan produk baru di pasar maka kegiatan melakukan strategi 

pemasaran tidak akan sebesar saat belum adanya citra. 

e. Penghematan biaya operasional 

Sebuah perusahaan dengan citra yang baik dan kuat akan membutuhkan 

biaya untuk mempromosikan produk lebih sedikit atau lebih hemat 

dibandingkan yang dilakukan oleh perusahaan yang belum memiliki citra 

atau bahkan belum dikenal konsumen (Sutojo, 2001:3). 

2.2.6 Pencapaian Citra Positif 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau public 

relations (Ruslan 2016: 75). Citra sendiri bersifat abstrak dan tidak dapat diukur 

secara matematis, namun wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian baik dan 

buruk. Penerimaan dan tanggapan baik ini diberikan oleh publik secara umum 

kepada suatu perusahaan atau lembaga. 

Penilaian atau tanggapan masyarakat umum berkaitan dengan timbulnya rasa 

hormat, kesan-kesan baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga 

maupun organisasi.  Landasan citra biasanya berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” 

yang kongkretnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau 
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persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh 

individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk 

membentuk opini publik yang lebih luas, yaitu sering dinamakan citra (image) 

Ruslan (2016 :76). 

Apabila suatu organisasi/perusahaan sedang mengalami “krisis kepercayaan” 

dari publik atau masyarakat umum, akan membawa dampak negatif terhadap 

citranya. Bisa juga akan terjadi penurunan citra sampai pada titik terendah atau bisa 

disebut kehilangan citra.  

Ruslan (2016 :77) dalam Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi mengatakan kesimpulannya mengenai citra dari suatu 

lembaga/organisasi dan bentuk pelayanan jasa dan lain sebagainya yang hendak 

dicapai oleh humas (public relations) dalam sistem informasi terbuka pada era 

globalisasi serba kompetitif tersebut, intinya tidak terlepas dari bentuk kualitas jasa 

pelayanan yang telah diberikan, nilai kepercayaan dan merupakan “amanah” dari 

publiknya, serta goodwill (kemauan baik) yang ditampilkan oleh 

lembaga/perusahaan bersangkutan. 

 

2.2.7 Dimensi Penentu Kualitas Suatu Pelayanan Jasa 

Dalam pelayanan suatu perusahaan penyedia jasa, ada beberapa faktor yang 

dapat menjadi patokan kualitas suatu pelayanan, Philip Kotler dalam Ruslan (2016 

:284-286) mengelompokkan dimensi utama pelayanan dalam bidang jasa yang 

memadai, diantaranya: 

a. Keandalan (Reliability) 
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Reliability merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan kontrak atau janji yang telah ditawarkan. 

b. Tanggapan (Responsiveness) 

Respon atau Tanggapan adalah kemampuan perusahaan dalam membantu 

pelanggan dengan memberikan layanan cepat, tepat dan tanggap serta 

mampu menangani keluhan para pelanggan secara tepat dan baik. 

c. Jaminan (Asssurance) 

Assurance atau jaminan merupakan kemampuan pegawai tentang 

pengetahuan serta informasi suatu produk baru (good product knowledge) 

yang ditawarkan dengan baik, keramah-tamahan, perhatian, dan kesopanan 

dalam memberikan jaminan pelayanan yang terbaik.  

d. Empati (Empathy) 

Empati merupakan perhatian secara individual yang diberikan kepada 

pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan, serta 

mampu menangani keluhan pelanggan secara baik dan tepat. 

e. Berwujud (Tangibles) 

Berwujud atau tangibles adalah kenyataan yang berhubungan dengan 

penampilan fisik gedung, ruang office lobby atau front office yang 

representatif, tersedia tempat parkir yang layak, kebersihan, kerapihan, 

aman dan kenyamanan di lingkungan perusahaan diperlihatkan secara baik. 

 Sedangkan di pihak lain mungkin akan menampilkan pelayanan untuk dapat 

memberikan suatu “kepuasan” bagi pelanggannya, yakni memberikan kepuasan 

bagi pelanggannya sekaligus menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, adanya 

loyalitas tinggi terhadap produk tersebut menjadi tujuan utama dari humas yang 
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berupaya untuk menciptakan citra perusahaan (corporate image) dan bekerja sama 

dengan bagian lainnya. 

Kotler (2018 :56) mengatakan periset mengembangkan item skala 

SERVQUAL dimana ada wilayah toleransi persepsi tentang jasa akan dianggap 

memuaskan, item tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Keandalan 

 Memberikan layanan sesuai janji 

 Ketergantungan dalam menangani masalah layanan pelanggan 

 Melakukan layanan pada saat pertama 

 Mempertahankan rekor bebas cacat 

b. Tanggapan 

 Mengusahakan pelanggan tetap terinformasi, misalnya kapan 

layanan itu akan dilakukan 

 Layanan yang tepat pada pelanggan 

 Keinginan untuk membantu pelanggan 

 Kesiapan untuk menanggapi permintaan pelanggan 

c. Jaminan 

 Pegawai yang membangkitkan kepercayaan kepada pelanggan 

 Membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka 

 Pegawai yang sangat santun 

 Pegawai yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

pelanggan 

d. Empati 
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 Memberikan pelanggan perhatian individual

 Pegawai yang menghadapi pelanggan yang peduli mode

 Pegawai yang memahami kebutuhan pelanggan mereka

 Jam bisnis yang nyaman

e. Berwujud

 Peralatan modern

 Fasilitas yang secara visual menarik

 Pegawai yang memiliki penampilan yang rapi dan profesional

 Bahan-bahan materi yang enak dipandang yang diasosiasikan

dengan layanan 
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