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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Nabila Firdausiyah, 

Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2013 dengan judul “Sikap Pemerintah Lokal Malang tentang Program CSR 

Kampung Jodipan oleh PT. INDANA”. Sikap publik  dengan studi pada 

Pemerintah Lokal Malang terkait dengan program Corporate Social 

Responsibility PT. INDANA Kampung Warna-Warni Jodipan menjadi fokus 

pada penelitian terdahulu.. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus 

pada sikap masyarakat dengan studi pada pengunjung di Taman Singha 

Merjosari terkait program CSR Skybike oleh PT. Alam Lestari Unggul 

(Nikko Steel). 

Penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

tipe deskriptif ini menghasilkan kesimpulan yaitu pemerintah lokal terkesan 

bersikap mendukung, berprasangka, dan apatis. Sikap mendukung 

ditunjukkan dengan adanya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah 

lokal di Malang, sikap berprasangka ditunjukkan dengan kekhawatiran 

pemerintah terhadap KWJ sebagai kampung di pinggiran sungai yang rawan 

bencana, dan sikap apatis ditunjukkan dengan kesimpangsiuran 

perkembangan program pemerintah di KWJ. 
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2.2 Komunikasi 

2.2.1. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

communicatio yang artinya membuat sama (make to common). 

Kegiatan komunikasi akan muncul ketika seseorang mengadakan 

interaksi dengan orang lain atau bisa dikatakan bahwa komunikasi 

ada sebagai akibat dari hubungan sosial. Komunikasi merupakan 

salah satu hal yang apabila diaplikasikan dengan baik dengan 

disertai pemahaman yang sama antara komunikator dengan 

komunikan, maka akan mampu meminimalisir terjadinya konflik 

antar individu maupun kelompok. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian sebuah pesan oleh seorang individu kepada individu 

yang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan 

perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. (Effendy, 

2000: 5) 

Selain itu dalam Hovland, Janis, dan Kelley dalam buku 

Psikologi Komunikasi mengatakan bahwa definisi komunikasi 

adalah sebuah proses pengiriman stimulus oleh komunikator yang 

bertujuan untuk memodifikasi perilaku orang lain. Sedangkan salah 

satu bapak komunikasi, Harold D. Lasswell mengatakan bahwa 

komunikasi adalah who says what in which channel to whom with 

what effect. 

Salah satu penyebab terjadinya komunikasi yang baik adalah 

karena adanya kesamaan frame of reference (kerangka acuan) yaitu 
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pengalaman dan pengertian individu serta field of experience atau 

bidang pengalaman. Schramm mengatakan bahwa apabila antara 

komunikator dengan komunikan memiliki bidang pengalaman yang 

sama, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya, 

apabila tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman maka akan 

terjadi adanya kesukaran dalam pemahaman antar individu sehingga 

tidak menjadi komunikatif yang biasa kita kenal dengan 

miskomunikasi. (Effendy, 2003: 30-31) 

2.2.2. Unsur-Unsur Komunikasi 

Menurut Harold Laswell, cara efektif untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan “who says what in 

which channel to whom with what effect.” 

a. Sumber (Source) 

Sumber juga biasa disebut dengan sender, communicator, 

ataupun encoder. Ini merupakan individu maupun 

kelompok yang memiliki kebutuhan dan berinisiatif untuk 

berkomunikasi. 

b. Pesan (Message) 

Berupa simbol verbal maupun non verbal yang mewakili 

perasaan, nilai, ataupun maksud dari sumber. 

c. Saluran (Channel) 

Alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan 

kepada penerima. 
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d. Penerima (Receiver) 

Biasa juga disebut communicant, decoder, atau audience 

yang merupakan orang yang menerima pesan dari sumber. 

e. Efek (Effect) 

Apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan. 

2.2.3. Proses Komunikasi 

Dalam buku Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, proses 

komunikasi terbagi menjadi: 

1. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Ini terjadi pada diri komunikator dan komunikan. 

Akan terjadi sebuah proses pada saat seorang komunikator 

akan menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan.  

Pesan komunikasi terdiri atas 2 aspek yaitu isi pesan dan 

lambang. Isi pesan umumnya berupa pikiran sedangkan 

lambang adalah berupa bahasa. Dalam komunikasi, proses 

komunikator dalam mengemas pikiran dengan 

menggunakan bahasa disebut dengan encoding. Hasil 

encoding ini yang kemudian ditransmisikan kepada 

komunikan. Proses dalam diri komunikan dalam menerima 

pesan disebut dengan decoding. Apabila komunikan 

memahami isi pesan yang disampaikan oleh komunikator 

maka komunikasi pun terjadi. 
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2. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses ini berlangsung ketika komunikator 

memberikan isi pesan hingga ditangkap oleh komunikan. 

Penangkapan pesan ini dapat dilakukan dengan indera 

telinga, indera mata, dan indera lainnya.  

a. Proses komunikasi secara primer 

Merupakan proses penyampaian pikiran oleh 

komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan suatu lambang sebagai media atau 

saluran. Lambang ini umumnya adalah bahasa, 

namun dalam situasi komunikasi tertentu lambang 

juga bisa berupa gestur. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 

Merupakan proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. Hal ini bisa terjadi karena komunikan 

yang menjadi sasaran komunikasi berjumlah 

banyak atau memiliki keterbatasan jarak dalam 

melakukan proses komunikasi sehingga 

dibutuhkan media untuk menyampaikan isi pesan. 
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c. Proses komunikasi secara linear 

Proses linear berarti perjalanan dari satu titik 

ke titik lain terjadi secara lurus. Dalam konteks 

komunikasi, proses komunikasi secara linear 

adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan sebagai titik 

terminal.  

d. Proses komunikasi secara sirkular 

Dalam konteks komunikasi, terjadinya proses 

komunikasi secara sirkular adalah dengan adanya 

feedback atau umpan balik yaitu terjadinya arus 

dari komunikan kepada komunikator berupa 

tanggapan dari pesan yang diterima. 

2.2.4. Hambatan Komunikasi 

Tercapainya komunikasi yang efektif tidaklah mudah, bahkan 

para ahli pun mengatakan bahwa tidaklah mungkin seseorang 

melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya secara efektif. Ada 

beberapa hal yang dapat menghambat komunikasi, antara lain: 

a. Gangguan 

Gangguan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu gangguan 

mekanik dan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan 

yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan  

yang bersifat fisik. Sedangkan gangguan semantik terjadi 
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karena pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak 

akibat dari penggunaan bahasa. 

b. Kepentingan 

Ini merupakan hal yang akan membuat individu 

selektif dalam menanggapi suatu pesan. Orang hanya akan 

memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan 

kepentingannya. 

c. Motivasi terpendam 

Motivasi akan mendorong seseorang dalam berbuat 

sesuatu yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan 

kekurangannya. 

d. Prasangka 

Prasangka merupakan salah satu rintangan atau 

hambatan berat dalam kegiatan komunikasi karena belum 

apa-apa, orang yang memiliki prasangka akan bersikap 

curiga dan menentang komunikator. 

2.3 Sikap 

2.3.1 Pengertian Sikap 

Sikap menurut Soemirat (2002: 116) merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap 

mengandung aspek evaluatif yang artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam (Ahmadi, 2007), 

L.L Thursione menyatakan bahwa sikap sebagai tingkatan 
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kecenderungan bersifat positif atau negatif dan ada hubungannya 

dengan objek psikologi. 

Selanjutnya menurut Mar’at (2006), sikap merupakan 

tingkatan perasaan (afeksi) yang bersifat negatif ataupun positif 

terhadap suatu objek psikologi.. Azwar (2009) dalam buku Sikap 

Manusia, mengungkapkan bahwa definisi sikap tergolong dalam 3 

kerangka pemikiran, yaitu: 

1. Sikap merupakan bentuk reaksi akibat perasaan, berupa 

perasaan memihak (favorable) ataupun tidak memihak 

(unfavorable) terhadap suatu objek. 

2. Sikap adalah kesiapan individu dalam memberikan reaksi 

terhadap suatu objek dengan cara tertentu. 

3. Sikap berdasarkan pada skema triadik, yang berarti 

tatanan dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang 

saling berhubungan terhadap suatu objek. 

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sikap merupakan keadaan dalam diri seseorang yang 

outputnya berupa evaluasi dan reaksi yang terjadi, baik positif 

maupun negatif akibat perasaan terhadap suatu objek. 

2.3.2 Komponen Sikap 

Sikap adalah salah satu aspek pemikiran yang dapat 

membentuk pola pikir tertentu bagi seseorang. Pola pikir inilah yang 

mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti dijelaskan diatas bahwa menurut Azwar (2009), struktur 
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sikap mengacu pada skema triadik yang terdiri atas tiga komponen, 

yaitu: 

a. Komponen kognitif, merupakan representasi sesuatu hal 

yang dipercayai oleh seseorang tentang apa yang benar 

dan apa yang berlaku bagi suatu objek sikap. Apa yang 

dilihat dan diketahui menjadi hal yang dapat 

mempengaruhi, sehingga membentuk suatu ide atau 

gagasan mengenai sifat dan karakteristik suatu objek. 

Sebuah kepercayaan yang telah terbentuk akan menjadi 

dasar pengetahuan bagi seseorang terkait apa yang 

diharapkan dari suatu objek tertentu.  

b. Komponen afektif, merupakan perasaan yang 

berhubungan dengan aspek emosional seseorang terhadap 

objek sikap yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan. 

Komponen ini memberi penilaian atau pengalaman 

bersifat suka yang akan menimbulkan kecenderungan 

sikap positif dan tidak suka yang akan menimbulkan 

kecenderungan sikap negatif. 

c. Komponen konatif (perilaku), merupakan perilaku yang 

cenderung sesuai dengan sikap yang dimiliki berkaitan 

dengan objek sikap. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa 

perilaku banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan 

perasaan terhadap stimulus tersebut. 
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga 

komponen sikap memiliki keterkaitan satu sama lain. Terbentuknya 

sikap pertama kali diawali oleh pengetahuan, lalu muncul perasaan 

sebagai akibat dari pengetahuan, dan terjadi respon atas perasaan 

berupa tindakan. 

2.3.3 Fungsi Sikap 

Dalam Wawan dan Dewi (2010), Katz (1964) mengatakan 

bahwa sikap memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah: 

a. Fungsi Instrumental 

Fungsi ini juga biasa disebut fungsi manfaat, yaitu 

pandangan seseorang terhadap seberapa objek sikap dapat 

dipergunakan sebagai suatu hal yang dapat dipergunakan 

untuk mencapai sebuah tujuan. Jika tujuan tersebut dapat 

dicapai, maka orang tersebut akan berpikiran positif. 

Namun, apabila objek sikap cenderung menghambat 

tercapainya tujuan, maka akan muncul sikap negatif 

terhadap objek tersebut. 

b. Fungsi Pertahanan Ego 

Individu akan cenderung mengambil sikap demi 

mempertahankan ego pribadinya. 

c. Fungsi Ekspresi Nilai 

Sikap merupakan sebuah jalan bagi seseorang 

mengekspresikan nilai perasaan yang ada didalam dirinya. 
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d. Fungsi Pengetahuan 

Bila seseorang memiliki sikap atas suatu objek, 

menunjukkan pengetahuan orang tersebut terhadap objek 

yang bersangkutan. 

2.3.4 Tingkatan Sikap 

Notoatmodjo dalam Wawan dan Dewi (2010) menyatakan 4 

tingkatan sikap, yaitu: 

1. Receiving (menerima), diartikan bahwa seseorang 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2. Responding (merespon), diartikan sebagai jawaban atas 

suatu pertanyaan, melakukan sesuatu sesuai dengan 

arahan. 

3. Valuing (menghargai), memberitahu dan  mengajak orang 

lain untuk mengerjakan serta mendiskusikan masalah. 

4. Responsible (bertanggung jawab), memiliki rasa tanggung 

jawab atas segala sesuatu yang sudah menjadi pilihan 

dengan segala resiko. 

2.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang 

dialami seseorang dan didalamnya terjadi hubungan saling 

mempengaruhi antara individu satu dengan yang lain sehingga 

terjadilah hubungan timbal balik yang juga mempengaruhi pola 

perilaku masing-masing individu. Beberapa faktor pembentuk sikap 

manusia menurut Azwar (2009), adalah: 



19 
 

a. Pengalaman Pribadi 

Tanggapan atas sesuatu menjadi salah satu hal dasar yang 

membentuk sikap. Untuk mempunyai tanggapan dan 

penghayatan terhadap suatu hal, seseorang harus 

mempunyai pengalaman dengan objek psikologis. 

Middlebrook (1974) dalam (Azwar, 2009) mengatakan 

bahwa kecenderungan sikap negatif terhadap suatu objek 

terbentuk jika tidak ada sama sekali pengalaman dengan 

objek terkait. 

b. Pengaruh Orang Lain yang dianggap Penting 

Seseorang yang memiliki kedekatan khusus dan dianggap 

penting akan banyak memberikan pengaruh terhadap 

pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. 

c. Pengaruh Kebudayaan 

Kebudayaan disekitar individu dimana individu tersebut 

tumbuh pun mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

pembentukan sikap. Menurut B. F. Skinner (Azwar, 2009) 

pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) sangat 

berpengaruh dalam membentuk pribadi seseorang. 

d. Media Massa 

Media massa cenderung menyampaikan informasi dengan 

membawa pesan sugesti yang dapat mengakibatkan 

penggiringan opini individu. Walaupun tidak sebesar 

pengaruh yang disebabkan oleh interaksi secara langsung, 
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namun dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, 

peranan media massa juga memiliki pengaruh terhadap 

pembentukan sikap. 

e. Lembaga Pendidikan serta Lembaga Agama 

Sebagai suatu sistem yang menerapkan dasar pengertian 

dan konsep moral dalam diri seseorang, kedua lembaga ini 

memiliki peranan dalam pembentukan sikap karena 

sangat menentukan sistem kepercayaan individu. 

f. Pengaruh Emosional 

Emosi merupakan salah satu hal yang mendasari suatu 

sikap yang berfungsi sebagai bentuk penyalur rasa frustasi 

atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego, 

sebagai contoh misalnya adalah prasangka yang terkadang 

bisa bersifat sementara atau bahkan bertahan lama. 

2.4 Sikap Publik 

Gambar 2.1 : Proses Transfer Humas 

 

 

 

Sumber: Frank Jefkins (1992) dalam Public Relations Edisi Keempat 

 

Menurut Jefkins, beberapa hal tersebut di atas merupakan pemahaman 

yang harus diciptakan oleh public relations, pembagian tersebut dapat 

berubah dari sikap negatif menjadi positif atau bahkan dari positif menjadi 

negatif. Berikut pembahasan keempat unsur sikap tersebut secara mendalam: 

Simpati 

Penerimaan 

Minat 

Pengetahuan 

Permusuhan 

Prasangka 

Apati 

Acuh tak acuh 



21 
 

a. Permusuhan (Hostility) 

Perlu diketahui apakah ada atau tidaknya sikap permusuhan yang 

tertuju kepada perusahaan, sejauh mana kadarnya, seperti apa 

bentuknya, apa sajakah faktor penyebabnya, dan dapatkah serta 

bagaimana cara meredakan sikap permusuhan tersebut. 

b. Prasangka (Prejudice) 

Prasangka dapat muncul dari sebab-sebab yang sifatnya pribadi, 

edukasional, faktor keagamaan, konflik sosial, pengaruh 

lingkungan, atau semata hanya karena salah paham. 

c. Apati (Apathy) 

Sikap apatis merupakan salah satu hal pokok bagi terciptanya suatu 

pemahaman. Sikap masa bodoh dan tidak mau tau ini adalah bentuk 

dari ego yang berlebihan, atau semata hanya diakibatkan oleh tidak 

menariknya cara penyajian atas suatu subjek baru yang tidak mampu 

memancing minat dan kepercayaan individu. 

d. Sikap acuh tak acuh (Ignorance) 

Sikap ini menjadi penyakit umum yang sampai batas tertentu masih 

wajar. Kita sebagai individu selalu dituntut untuk mencari cara agar 

dapat memperoleh perhatian dan memperebutkan tempat di pikiran 

masyarakat. 

2.5 Public Relations 

2.4.1 Pengertian Public Relations 

Secara etimologi, Public Relations atau PR berasal dari bahasa 

inggris yang public berarti masyarakat atau orang banyak dan 



22 
 

relations sendiri adalah hubungan atau relasi. Sedangkan secara 

terminologi menurut Bertrand R. Canfield dalam Muslimin (2004), 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 

publik, mengidentifikasi kebijakan, dan melaksanakan program 

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pengertian publik. 

Sedangkan menurut (British) Institute of Public Relations 

(IPR), PR terbagi atas dua pengertian yang saling berkaitan yaitu 

“upaya yang terencana dan berkesinambungan” yang berarti PR 

adalah suatu kegiatan sebagai suatu rangkaian kampanye yang 

berlangsung secara berkesinambungan dan teratur, yang bertujuan 

untuk “menciptakan dan memelihara saling pengertian”, untuk 

memastikan adanya kesepemahaman dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. Selain itu Scott M. Cutlip  pun turut 

menggambarkan bahwa Public Relations adalah fungsi manajemen 

yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan 

bermanfaat antara organisasi dan publik. 

Dalam Course in Public Relations for Employees yang 

diterbitkan oleh New York Central Railroad System mengenai 

Public Relations dan dikutip oleh Otto Lerbinger dalam bukunya 

Information, Influences & Communication adalah sederhana sekali 

atas pertanyaan: “Apakah Public Relations itu?”, dijawabnya: 

a. Mereka membuat hubungan dengan anda tiap hari 

didalam pekerjaan dan dengan tetangga serta teman-
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teman anda. Mereka menyimak percakapan anda-anda 

dan senyum diwajah anda. 

b. Public Relations (hubungan masyarakat) mempunyai 

banyak lembaga. 

c. Public Relations (hubungan masyarakat) adalah 

keseluruhan dari sikap seseorang dimana mempunyai 

perhatian yang menimbulkan keseganan terhadap suatu 

kebiasaan. 

Disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, menurut peneliti 

Public Relations merupakan pihak perusahaan yang menjembatani 

antara perusahaan kepada publik untuk mencapai sepaham demi 

memperoleh saling pengertian dan kepercayaan. 

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Public Relations 

Public relations merupakan salah satu fungsi manajemen 

perusahaan yang berperan dalam melakukan komunikasi timbal 

balik untuk menciptakan saling pengertian. PR juga berfungsi 

sebagai “jalan penengah” antara perusahaan dengan publik internal 

maupun eksternal ketika berada dalam situasi perusahaan “normal” 

atau “crucial point”. Singkatnya, fungsi PR adalah menjaga 

komunikasi timbal balik yang dibutuhkan demi meminimalisir dan 

mengatasi masalah yang ada. Selain itu, fungsi PR menurut Rex F. 

Harlow (Muslimin, 2004) adalah sebagai berikut: 
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a. Public Relations sebagai methode of communication, 

yaitu berusaha melakukan upaya-upaya pencapaian tujuan 

perusahaan yang efektif. 

b. Public Relations sebagai state of being, yang artinya 

terdapat orang yang memimpin atau menjabat sebagai 

humas suatu kelembagaan tertentu. 

Dikutip dari buku Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi, menurut Bernay terdapat 3 fungsi utama Humas, yaitu: 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan 

masyarakat secara langsung. 

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan 

suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan 

masyarakat atau sebaliknya. 

Sedangkan tujuan Public Relations menurut Rosady adalah: 

a. Menumbungkembangkan citra baik bagi perusahaan 

untuk publik eksternal atau masyarakat. 

b. Demi mencapai saling pengertian antara perusahaan 

dengan publik eksternal. 

c. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public 

relations. 

d. Cara yang baik untuk membangun pengenalan dan 

pengetahuan publik eksternal terhadap suatu perusahaan. 

e. Mendukung bauran pemasaran. 
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Kesuksesan PR dalam melaksanakan fungsi dan mencapai 

tujuannya juga dipengaruhi oleh keterlibatan semua individu yang 

ada di dalam perusahaan tersebut, mulai dari tingkat kepemimpinan 

teratas hingga paling bawah dalam manajemen. 

2.4.3 Khalayak Public Relations 

Khalayak atau publik merupakan orang atau kelompok yang 

berhubungan dengan perusahaan baik secara internal maupun 

eksternal. Setiap organisasi memiliki publiknya masing-masing, 

dengan publik inilah perusahaan harus membangun hubungan 

komunikasi yang baik. 

Menurut Frank Jefkins, terdapat delapan khalayak utama, yaitu: 

a. Masyarakat Luas 

Tentunya tidak seluruh masyarakat luas dapat menjadi 

khalayak, setiap organisasi memiliki segmen khalayak yang 

berbeda tergantung kebutuhan dan masalah komunikasinya. 

b. Calon Pegawai atau Anggota 

Merupakan individu yang bisa jadi berada di organisasi lain, 

dan tidak tertarik untuk menjadi anggota dari suatu 

organisasi jika mereka tidak memiliki pengetahuan atas apa 

yang dilakukan oleh organisasi tersebut, serta sejauh mana 

potensinya. 

c. Pegawai atau Anggota 

Merupakan semua orang yang bekerja atau menunjang 

jalannya suatu organisasi. 
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d. Pemasok jasa, atau berbagai macam barang yang merupakan 

kebutuhan rutin dari organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan. 

e. Investor 

Di tingkat yang paling sederhana, unsur pasar uang atau 

masyarakat keuangan adalah bank kecil lokal atau berbagai 

lembaga simpan pinjam. Sedangkan ntuk perusahaan besar 

tentu saja jauh lebih luas, yakni sampai ke Bursa Saham 

Nasional. 

f. Distributor 

Distributor merupakan seseorang yang menjadi penengah 

antara produsen dengan konsumen begitupun sebaliknya, 

yang bisa saja melibatkan para grosir, eksportir dan importir, 

pasar-pasar, department store besar, toko-toko pengecer, 

hingga pedagang asongan. 

g. Konsumen dan Pemakai Produk Organisasi 

Bukan hanya rumah tangga yang disebut sebagai konsumen 

dan pemakai produk, tetapi juga perusahaan pembeli dalam 

partai besar yang lazim disebut sebagai “pemasok sekunder”. 

Mereka tidak memakai langsung produk tersebut, tetapi 

mengolahnya lagi menjadi produk yang lain. 
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h. Para Pemimpin Pendapat Umum 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh 

sehingga setiap pendapatnya dapat menentukan naik-

turunnya atau bahkan jatuh bangunnya suatu perusahaan. 

Sedangkan dikutip dari (Soemirat, Ardianto, 2002: 15), dalam 

Public Relations publik dikategorikan menjadi: 

1. Publik Internal dan Eksternal 

Publik internal adalah orang-orang yang terlibat di dalam 

perusahaan, misalnya saja pegawai. Sedangkan publik 

eksternal adalah orang-orang yang tidak terlibat langsung 

dengan perusahaan, seperti pers, pemerintah, dll. 

2. Publik Primer, Sekunder, dan Marginal 

Publik primer memiliki peranan yang dapat membantu 

upaya perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang 

peranannya tidak sepenting publik primer. Sedangkan 

publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. 

3. Publik Tradisional dan Publik Masa Depan 

Publik tradisional contohnya adalah karyawan dan 

pelanggan, mereka adalah pihak yang saat ini sudah 

berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan publik masa 

depan adalah pemerintah, mahasiswa/pelajar, peneliti, dan 

sebagainya yang diperkirakan akan menjalin hubungan 

dengan perusahaan suatu saat nanti. 
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4. Penentang, Pemihak, dan yang Tidak Peduli 

Publik inilah yang akan memiliki pengaruh ditengah-tengah 

permasalahan yang sedang terjadi pada perusaahan. 

Perusahaan harus memahami tiap-tiap publik yang berbeda 

tersebut. 

5. Silent Majority dan Vocal Minority 

publik perusahaan dibedakan antara vocal (aktif) dan silent 

(pasif). Penulis di sebuah surat kamar dikategorikan sebagai 

vocal minority karena aktif menyuarakan pendapatnya, 

sedangkan pembacanya dikategorikan sebagai silent 

majority yang tidak terlihat suara pendapatnya. 

2.6 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.5.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Saat ini, terdapat banyak aktivitas yang berkaitan dengan CSR 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial merupakan suatu 

komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan 

antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

(Suhandri M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007) 

Sedangkan menurut penjelasan oleh ISO 26000 bahwa CSR 

adalah tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan serta 

aktivitas perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, melalui 
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pembangunan berkelanjutan yang transparan dan etis serta 

memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan dari para 

stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan 

norma internasional dan terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. 

Selain itu, negara pun sudah mengatur keberadaan CSR yang 

termuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Pada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang 

tersebut, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen 

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas 

setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Hendrik, 2008: 56) 

Meskipun banyak definisi terkait CSR yang dikemukakan, 

namun esensi CSR itu sendiri merupakan wujud dari timbal balik 

perusahaan terhadap masyarakat, publik, atau komunitas yang 

dimana akan menimbulkan adanya komunikasi CSR sebagai upaya 

perusahaan dalam menyampaikan serta menerima pesan dari 

pemangku kepentingan mengenai komitmen, kebijakan, atau 

program perusahaan terkait dengan pilar ekonomi, sosial, dan 

lingkungan (Jalal, 2010). 

2.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi CSR 

Ada lima hal penting menurut Princes of Wales Foundation 

yang mempengaruhi implementasi CSR, yaitu: 
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1. Terkait dengan human capital atau pemberdayaan 

manusia. 

2. Environment yang berbicara tentang lingkungan. 

3. Good Corporate Governance. 

4. Social Cohesion, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. 

5. Economic strength atau pemberdayaan lingkungan demi 

kemandirian dibidang ekonomi. 

2.5.3 Komponen Corporate Social Responsibility 

Menurut Wibisono, terdapat 7 komponen utama sebuah CSR, 

yaitu: 

1. Perlindungan Lingkungan, yang dilakukan perusahaan 

sebagai bentuk sosial perusahaan berfokus pada 

pembangunan berkelanjutan. 

2. Perlindungan serta jaminan karyawan, ini merupakan hal 

yang harus ada dan menjadi tolak ukur seberapa jauh 

perusahaan menghormati karyawan/pekerjanya. 

3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, 

karena masyarakat pun memiliki peranan penting dalam 

pengambilan keputusan kebijakan sehingga hubungan antara 

perusahaan dengan masyarakat harus bersinergi. 

4. Kepemimpinan dan pemegang saham, merupakan pihak 

yang berkepentingan terhadap pencapaian perusahaan. 

5. Penanganan produk dan pelanggan, karena pelanggan adalah 

hal utama, kepuasaan pelanggan akan mengakibatkan adanya 
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pengulangan pembelian sehingga perusaahn akan 

mendapatkan keuntungan. 

6. Supplier, merupakan pihak yang menguasai kegiatan 

distribusi. 

7. Komunikasi dan laporan, diperlukan keterbukaan informasi 

yang relevan bagi stakeholders, dalam hal ini akan 

membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

2.5.4 Manfaat Corporate Social Responsibility 

Hal yang diharapkan dari pelaksanaan sebuah CSR adalah 

bukan hanya dari sisi pemberdayaan masyarakat sekitar saja, lebih 

dari itu perusahaan juga ingin agar operasional berjalan lancar tanpa 

gangguan karena pengaruh dari masyarakat dirasa cukup berdampak 

untuk perusahaan. Ada beberapa hal lain juga yang menjadi manfaat 

CSR bagi sebuah perusahaan, yaitu: 

a. Mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan. 

b. Mendapatkan izin secara sosial untuk beroperasi. 

c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

d. Meluaskan akses sumber daya bagi pelaksanaan 

operasional usaha. 

e. Membuka peluang market yang lebih besar. 

f. Mereduksi biaya, contohnya saja terkait dampak 

pembuangan limbah. 

g. Menjalin hubungan baik dengan stakeholders. 

h. Menjalin hubungan baik dengan regulator. 
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i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

j. Usaha untuk meraih penghargaan. 

Secara teoritis dan sistematis, Archie B. Carrol memberi alasan 

logis mengapa CSR perlu diterapkan bagi masyarakat sekitar, 

karena: 

a. Tanggung jawab ekonomis, yang menjadi motif perusahaan 

untuk menghasilkan laba sebagai pondasi perusahaan agar 

dapat terus hidup dan berkembang. 

b. Tanggung jawab legal, yang berarti perusahaan harus taat 

hukum, dimana kegiatan operasional perusahaan dalam 

upaya mencari laba tidak melanggar kebijakan pemerintah 

dan hukum yang berlaku. 

c. Tanggung jawab etis, yaitu perusahaan harus menjalankan 

kegiatan perusahaannya dengan baik dan benar sesuai 

dengan tata kelola perusahaan (Good Corporate 

Governance). 

d. Tanggung jawab filantropis, perusahaan juga dituntut untuk 

berkontribusi secara langsung kepada masyarakat disekitar. 

2.7 Teori Pendukung 

a. Teori S-O-R 

Dalam penelitian ini teori landasan yang digunakan adalah teori S-

O-R (Stimulus-Organism-Response). Teori ini terkait dengan komponen 

sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi yang dimiliki oleh 

manusia. Menurut model ini, organism dapat menghasilkan respon 
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tertentu sesuai dengan stimulus tertentu pula, efek yang ditimbulkan 

adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Respon 

atau perubahan sikap yang terjadi pun bergantung pada proses terhadap 

masing-masing individu. 

Prof. Dr. Mar’at dalam bukunya “Sikap Manusia, Perubahan, serta 

Pengukurannya”, mengutip pendapat Hovland, Janis, dan Kelley, yang 

mengatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru terdapat 3 variabel 

penting yaitu, perhatian, pengertian, dan penerimaan. 

Gambar 2.2 Teori S-O-R 

 

  

 

Sumber:Buku “Sikap Manusia, Perubahan, serta Pengukurannya”, 2006. 

b. Teori Perbedaan Individual 

Individual Differences Theory (Teori Perbedaan Individual) 

merupakan hasil pengembangan dari model S-O-R yang dikeluarkan 

oleh Melvin D. Defleur. Menurut teori ini, setiap individu sebagai 

anggota khalayak memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pesan, 

terutama jika pesan berkaitan dengan kepentingan individu tersebut. 

Tatanan psikologis dari masing-masing individu akan mengubah 

tanggapan individu tersebut terhadap suatu pesan. Sehingga 

menimbulkan efek yang beragam yang disebabkan karena secara 

individual berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaannya. Masing-

masing individu mempunyai perhatian, minat, keinginan yang berbeda 

STIMULUS 
RESPONS 

(Minat) 

ORGANISM 

- Perhatian 

- Pengertian 

- Penerimaan 
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yang dipengaruhi oleh faktor psikologis pada diri individu sehingga 

berpengaruh dalam menerima pesan yang disampaikan. 

Teori perbedaan individual ini mengandung rangsangan khusus 

yang dapat menimbulkan interaksi berbeda dengan watak individu 

anggota khalayak, sehingga secara alamiah dapat diduga akan 

memunculkan efek yang berbeda sesuai dengan perbedaan individual 

tersebut. Tetapi dengan tetap berpegang pada pengaruh variabel 

kepribadian (menganggap khalayak memiliki ciri kepribadian yang 

sama) teori tersebut memprediksi keseragaman tanggapan terhadap 

pesan tertentu (jika variabel antara bersifat seragam). (Efendy, 2003: 

275-276) 

c. Teori Situational of The Public (STP) 

Teori yang digagas oleh James E. Grunig ini mendeskripsikan 

sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap organisasi. Teori ini 

bermanfaat untuk mengidentifikasi publik sehingga dapat 

mengkategorikan publik berdasarkan perilaku komunikasi individu serta 

efek komunikasi yang diterima individu sehingga pesan komunikasi 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran karena tidak semua publik 

memberikan perhatian besar terhadap organisasi namun juga ada 

beberapa individu yang menaruh perhatian penuh pada organisasi. 

Menurut Heath, teori ini bersifat situasional karena permasalahan akan 

menimpa orang-orang yang mengalami situasi problematik terkait 

aktivitas organisasi. (Kriyantono, 2014) 
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2.8 Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada proses komunikasi yang terjadi dalam 

sebuah kegiatan Public Relations untuk mendapatkan efek berupa sikap yang 

ditunjukkan oleh pengunjung akibat dari stimulus yang diberikan. 

2.9 Definisi Konsep 

Soemirat (2002: 116) mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan 

individu dalam bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam menghadap 

suatu obyek, ide, situasi, atau nilai. Pada penelitian ini, peneliti membagi 

sikap pengunjung antara lain menerima, mendukung, dan bertanggung jawab. 

Selain adanya sikap positif tersebut, juga terdapat sikap negatif antara lain 

menolak, berprasangka, dan lalai. 

2.10 Definisi Operasional 

a. Sikap menerima: menyetujui adanya suatu obyek. 

b. Sikap mendukung: menyambut dan memperhatikan suatu obyek. 

c. Sikap bertanggung jawab: perbuatan seseorang sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajibannya. 

d. Sikap menolak: tidak menerima atau tidak setuju dengan adanya suatu 

obyek. 

e. Sikap berprasangka: cenderung memiliki pemikiran negatif terhadap 

suatu obyek. 

f. Sikap lalai: tidak mengindahkan atau tidak bertanggung jawab atas suatu 

obyek. 


