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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Komunikasi Perusahaan 

 Suatu perusahaan haruslah memiliki devisi komunikasi sendiri, yang di 

dalamnya terdapat kelompok yang mengatur baik urusan internal maupun 

hubungan eksternal, biasanya dalam suatu perusahaan disebut devisi hubungan 

masyarakat atau yang biasa dikenal dengan humas.  Sejalan dengan tugas yang 

begitu kompleks dari kegiatan devisi Hubungan Masyarakat, timbul beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian para pelaksana bidang Hubungan Masyarakat itu. 

Antara lain ialah bagaimana menggunakan seefektif mungkin usaha-usaha 

penyebaran gagasan-gagasan dari lembaga kepada publiknya baik internal 

maupun eksternal (Widjaja, 1993: 66).  

 Dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti adalah PT. Angkasa Pura I 

(Persero), khususnya Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bali Airport 

memiliki devisi komunikasi dan  legal dimana humas tergabung dalam devisi 

tersebut. Bagi devisi Komunikasi dan Legal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Bali, langkah yang diambil merupakan lanjutan dari program kerja kantor pusat, 

mengingat Bandara Bali merupakan kantor cabang (Arie Ahsanurrohim, 

Communication and Legal Section Head Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, 

21 Maret 2019). 

 Dalam buku Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Widjaja, 1993: 69), 

Widjaja menyebutkan Toir dalam Bunga Rampai Asas-Asas Komuikasi, secara 

teoritis komunikasi yang persuasif memiliki syarat tertentu. diantaranya: 

a. Pesan atau ajakan yang disampaikan kepada masyarakat harus dapat 

menstimulir sesuatu pada saran 

b. Pesan atau ajakan itu tentu harus berisi lambang atau tanda komunikasi 

yang sesuai dengan daya tangkap, daya serap dan daya tafsir dari sebagian 

besar masyarakat atau golongan tertentu 

c. Pesan atau ajakan harus dapat membangkitkan keperluan atau kepentingan 

tertentu pada sasarannya dan kemudian menyarankan usaha-usaha  atau 

upaya tertentu untuk pemenuhan harapan itu 
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d. Pesan atau ajakan yang menyarankan usaha dan upaya hendaknya 

disesuaikan dengan situasi dan norma kelompok di mana sasaran itu 

berada 

e. Pesan atau ajakan harus dapat membangkitkan harapan tertentu dan 

sebagainya 

 

2.2. Efektivitas Komunikasi 

2.2.1. Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas merupakan suatu hubungan antara hasil yang didapat dengan 

tujuan awal. Hal ini berarti efektivitas adalah ukuran seberapa besar hasil dari 

kebijakan dan juga langkah oleh suatu organisasi (Subkhi dan Jauhar. 2016: 247). 

Sedangkan menurut Gibson dalam (Subkhi dan Jauhar. 2016: 248), Efektivitas 

merupakan penilaian yang dibuat berhubungan dengan prestasi seseorang, 

kelompok, dan organisasi maupun perusahaan. Semakin dekat pencapaian yang 

telah dicapai dengan tujuan awal, maka dinilai semakin efektif. 

 

2.2.2. Tingkatan Efektivitas 

 Gibson, Ivanevich dan Donneley (1982: 28) menyebutkan bahawa ada tiga 

tingkatan Efektivitas, yaitu efektivitas individu, Efektivitas kelompok dan 

Efektivitas organisasi. Dalam penelitian ini, Efektivitas yang dimaksud adalah 

Efektivitas organisasi, sebagaimana Efektivitas organisasi merupakan gabungan 

dari efektivitas individu dan Efektivitas kelompok. Yang mana di dalam 

penelitian ini yang dimaksud individu ialah Duta Bandar Udara 2019 dan 

kelompoknya adalah PT. Angkasa Pura I (Persero). 

 

2.2.3. Komunikasi Yang Dikatakan Efektif 

 Suatu komunikasi tentu memiliki tujuan. Dalam praktiknya tidak semua 

komunikasi yang dilakukan dapat dinyatakan efektif. Komunikasi dapat dikatakan 

efektif apabila stimulus yang dimaksudkan oleh komunikator berkaitan erat 

dengan yang dirasakan komunikan. Seperti yang disebutkan (Tubbs and Moss. 

2006: 24) Communication is effective when the stimulus as it was initiated and 

intend by the sender, or source, corresponds closely to the stimulus as it perceived 
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and responded to by the receiver. Yang jika kita masukkan ke dalam sebuah 

perbandingan. akan menjadi R (Receiver’s meaning) ÷ S (Sender’s meaning) = 1. 

Jika terjadi hal tersebut, maka komunikasi yang dilakukan dapat disebut 

sempurna. Dalam kenyataannya komunikasi yang sempurna belum pernah terjadi. 

Tetapi, ada beberapa kategori agar komunikasi menjadi efektif, sehingga tujuan 

komunikasi dapat tercapai. Dikutip dari Tubbs and Moss dalam buku Human 

Communication (2006: 25) terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

agar tercipta komunikasi yang efektif, diantaranya: 

a. Pengertian (Understanding) 

Pengertian yang dimaksudkan ialah pemahaman komunikan terhadap 

pesan yang disampaikan oleh komunikator. Understanding refers 

primarily to accurate reception of the content of the intended stimulus 

(Tubbs and Moss, 2006: 25). Dalam pemahaman ini, seorang komunikator 

dikatakan efektif apabila komunikannya memahami pesan yang akurat dari 

pesan yang hendak disampaikan oleh komunikator. Dalam penelitian ini 

yang dimaksudkan adalah pemahaman penumpang terhadap pesan yang 

disampaikan oleh Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 2019. 

b. Kepuasan (Pleasure) 

Tujuan komunikasi tidak hanya tersampaikannya pesan yang spesifik. 

Komunikasi dengan memastikan rasa saling ada juga merupakan tolak 

ukur tercapainya tujuan komunikasi. “In fact, the goal of transactional 

analysis school of thought is simply to communicate with others in a way 

that ensures a sense of mutual well-being” (Tubbs and Moss. 2006: 26). 

Layaknya seseorang ketika bercerita tentang masalah pribadi, terkadang 

pesan disampaikan agar komunikator merasa lega karena telah 

menyampaikan pesan kepada komunikan. Pun dalam penelitian ini yang 

merupakan komunikasi 2 arah, penumpang yang membutuhkan informasi 

dan Duta Bandar Udara siap menyampaikan informasi yang dibutuhkan 

oleh penumpang. 

c. Pengaruh Sikap (Attitude Influence) 

Komunikasi ini merupakan komunkasi yang sering dilakukan, yaitu yang 

biasa disebut komunikasi persuasif. In determining how successful your 
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attempts to communicate have been, remember that you may fail to change 

a person’s attitude but still get that person to understand your point of 

view (Tubbs and Moss, 2006: 27). 

d. Hubungan yang makin baik (Improved Relationships) 

Komunikasi efektif memudahkan kita untuk mendapatkan hubungan sosial 

yang lebih baik. When a human relationship is clouded by mistrust, 

numerous opportunities arise for distorting or discrediting even the most 

skillfully constructed messages (Tubbs and Moss, 2006: 27). 

e. Tindakan (Action) 

Tindakan merupakan hasil kumulatif dari seluruh proses komunikasi. 

Some would argue that all communication is useless unless it brings about 

a desired action (Tubbs and Moss. 2006: 28).  

 

2.3. Pesan 

 Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan  seharusnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai pengarah di 

dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. (Widjaja, 

1993: 14). Banyaknya pesan yang disampaikan juga menjadi faktor terbentuknya 

komunikasi yang efektif. Semakin banyak pesan yang disampaikan maka semakin 

banyak pula celah sehingga jauh dari tujuan komunikasi awal. 

 

2.3.1. Sifat Pesan 

Oleh karena itu Widjaja dalam bukunya, Komunikasi dan Hubungan 

Masyarakat (1993: 14) menyebutkan tiga sifat bentuk pesan: 

a. Informatif 

Memberikan keterangan-keterangan dan kemudian komunikan dapat 

mengambil kesimpulan sendiri (Widjaja,1993: 14). Dalam penyampaian 

informasi, Duta Bandar Udara 2019 haruslah menyampaikan pesan sesuai 

dengan kebutuhan penumpang. Jika  penumpang tidak dapat berbahasa 

Bali, maka Duta Bandar Udara I Gusti  Ngurah Rai Bali 2019 haruslah 

menggunakan bahasa universal yakni Bahasa Indonesia. Hal tersebut 
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harus dilakukan demi tersampaikannya pesan atau informasi yang 

dibutuhkan penumpang. 

b. Persuasif 

Bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang 

bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat atau 

sikap sehingga ada perubahan (Widjaja, 1993: 14). Hal ini sangat penting 

dalam penyampaian pesan Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 

2019, pasalnya penumpang harus dibuat yakin dan percaya bahwa 

informasi yang diterima merupakan informasi yang benar dan merupakan 

hal yang dibutuhkan penumpang.  

c. Koersif 

Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara ini adalah agitasi dengan 

penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan di 

antara sesamanya dan pada kalangan publik (Widjaja, 1993: 15). Dalam 

penyampaian pesan bentuk ini tidak dapat digunakan oleh Duta Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai 2019, sebab hal ini bertolak belakang dengan 

sifat Duta Bandar Udara yang harus menyampaikan pesan dengan penuh 

keramah-tamahan. Namun, penyampaian pesan terkait larangan-larangan 

atau hal yang tidak dapat dilakukan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Bali dapat disampaikan melalui pesan yang informatif dan persuasif. 

Sehingga tidak mengurangi nilai dari keramahtamahan serta informasi 

yang harus disampaikan kepada penumpang oleh Duta Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai 2019 sendiri. 

 

2.3.2. Syarat Pesan Efektif 

 Pesan yang disampaikan demi tercapainya suatu komunikasi efektif harus 

memenuhi beberapa syarat. Pesan yang disampaikan harus tepat, ibarat kita 

membidik dan menembak, maka peluru yang keluar haruslah tepat kena 

sasarannya (Widjaja,1993: 15). Dalam bukunya, Komunikasi dan Hubungan 

Masyarakat (1993: 15). Widjaja menyebutkan tiga syarat agar komunikasi dapat 

mengena: 

a) Pesan harus dipersiapkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. 
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Dalam penelitian ini, Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 2019 

haruslah mempersiapkan dengan baik segala informasi terkait 

penerbangan dan informasi ke-Bandar Udaraan dan memiliki bekal yang 

cukup. Sehingga dalam praktiknya nanti, Duta Bandar Udara 2019 dapat 

menjelaskan dan memberikan informasi tentang hal yang dibutuhkan oleh 

penumpang dalam waktu yang singkat dan pesan yang padat. 

b) Pesan harus dapat menggunakan bahasa yang dipahami kedua belah pihak. 

Dalam Term Of  Reference Duta Bandar Udara PT. Angkasa Pura I 

(Persero) 2019 disebutkan dalam tugas dan fungsi bagian Tourism 

Promotion poin 5 bahwa Duta Bandar Udara harus melestarikan budaya 

Tradisional, tak terkecuali bahasa daerah. Namun, hal tersebut tidak 

membatasi penggunaan bahasa oleh Duta Bandar Udara 2019 kepada 

penumpang. Ketika bahasa yang diperlukan adalah bahasa Indonesia atau 

bukan bahasa daerah, maka hal tersebut dapat tetap dilakukan. Mengingat 

pesan harus disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah 

pihak. Karena subyek dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik 

yang berdomisili luar Pulau Bali. 

c) Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi komunikan serta 

menimbulkan kepuasan. 

Pesan yang disampaikan Duta Bandar Udara 2019 haruslah memiliki nilai 

kebutuhan bagi penumpang. Ketika pesan telah disampaikan dari Duta 

Bandar Udara 2019, penumpang haruslah merasa puas dengan informasi 

yang didapat. Ketika penumpang dirasa belum puas dengan informasi 

yang didapat, maka pengulangan penyampaian dapat dilakukan sampai 

pesan dapat diterima penumpang. 

 

2.3.3. Pesan PT. Angkasa Pura I Melalui Duta Bandar Udara 2019 

 Program Duta Bandar Udara tentu bukan merupakan program yang 

dijalankan tanpa maksud tertentu dari pihak PT. Angkasa Pura I (Persero). Seperti 

yang diketahui dalam Term Of Reference program ini, Duta Bandar Udara 2019 

memiliki misi sendiri dalam penyampaian  citra perusahaan. Dalam Term Of 

Reference Program Duta Bandar Udara 2019 disebutkan dalam tugas dan fungsi 
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poin pertama yaitu corporate Branding sebesar 70%. Artinya, Duta Bandar Udara 

mengemban tugas utama terkait corporate Branding atau yang bisa  disebut Citra 

Positif perusahaan. Sedangkan, dalam wawancara pribadi peneliti dengan 

Communication and Legal Section Head Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, 

Arie Ahsannurrohim, menyebutkan bahwa Citra Positif Bandar Udara yang 

hendak dibangun berupa pelayanan yang diberikan kepada penumpang. Hal ini 

mengartikan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini berupa 

pelayanan Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 2019 kepada penumpang.  

 

2.4. Citra Perusahaan 

2.4.1. Pengertian Citra 

 Pengertian Citra menurut Bill Canton (Soemirat dan Elvinaro, 2015: 111) 

ialah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, kesan yang sengaja 

diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Sedangkan, menurut Jefkins 

citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian 

seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan (Soemirat dan Elvinaro, 2015: 114). 

 Citra merupakan salah satu faktor pengaruh pendapatan suatu perusahaan, 

oleh karena itu perusahaan selalu berusaha untuk membentuk serta menjaga citra 

perusahaan sebaik-baiknya. Dengan citra yang baik, suatu perusahaan 

mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, sehingga ketertarikan masyarakat 

untuk  menggunakan jasa perusahaan tersebut dapat meningkat. 

Publik akan menerima dengan baik sebagai bentuk penghormatan dan 

kredibilitas yang dimiliki perusahaan ataupun lembaga lain seperti pemerintahan 

karena opini yang berkembang pada publiknya (Soemirat dan Elvinaro, 2015: 

111-112). 

  



13 
 

2.4.2. Jenis-Jenis Citra 

 Menurut Frank Jefkins, dalam buku Dasar-Dasar Public Relation 

(Soemirat dan Elvinaro, 2015: 117) jenis-jenis citra adalah sebagai berikut: 

a) Citra bayangan (mirror image) merupakan citra yang dianut oleh 

orang dalam (internal organisasi) mengenai pandangan luar terhadap 

organisasinya. Citra ini sering tidak tepat, bahkan hanya sekedar 

ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan 

atau pemahaman yang dimiliki oleh orang kalangan dalam organisasi 

itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Melalui 

penelitian yang mendalam akan segera diketahui bahwa citra 

bayangan hampir selalu tidak tepat atau tidak sesuai dengan 

kenyataan sesungguhnya. Dalam wawancara pribadi yang dilakukan 

peneliti. I Ketut Sarjana, Kepala Customer Service Bandar Udara 

menyebutkan bahwa kinerja Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

2016, atau periode sebelumnya dirasa sudah baik. Dengan melihat 

dari respon para penumpang yang berinteraksi langsung dengan Duta 

Bandar Udara. Hal ini lah yang merupakan citra bayangan dari 

bagian internal Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. 

b) Citra yang berlaku (current image) merupakan suatu citra atau 

pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Namun, sama halnya dengan citra bayangan, citra yang 

berlaku tidak selamanya, bahkan jarang sesuai dengan kenyataan 

karena semata-mata mengandalkan pengalaman atau pengetahuan 

orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya kurang memadai. 

Citra seperti ini ditentukan sepenuhnya oleh banyak penganut atau 

mereka yang memercayainya. 

c) Citra yang diinginkan (wish image) merupakan pencapaian prestasi 

tertentu dari pihak manajemen. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu 

yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara 

lengkap. Dalam wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti 

kepada kepala bagian Communication and Legal Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, mengatakan bahwa citra 
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yang diinginkan oleh Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai sendiri 

merupakan pelayanan. Disebutkan oleh Arie. 21 Maret 2019, bahwa 

untuk mengangkat berita positif bagi Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai sangatlah mudah. Akan tetapi pelayanan yang diberikan serta 

maintain terhadap fasilitas-fasilitas dengan kualitas prima, itulah 

yang menjadi tantangan dalam pembentukan citra pelayanan Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

d) Citra berlapis (multiple image) adalah citra yang berkaitan dengan 

sosok perusahaan segabagai tujuan utamanya, bagaimana 

menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal serta 

diterima oleh publiknya, bisa dari sejarah maupun kualitas pelayanan 

yang prima. Kembali ke kualitas pelayanan prima, Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai melanjutkan pelaksanaan program Duta Bandar 

Udara dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan terhadap 

penumpang. Dalam penelitian ini, peneliti menggali lebih dalam 

terhadap kinerja Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 2019, 

seberapa besar pengaruhnya terhadap pembentukan Citra Positif 

Bandar Udara. 

 

2.4.3. Hubungan Masyarakat Sebagai Pembangun Citra 

 Hubungan masyarakat berperan sebagai wahana komunikasi ke dalam 

maupun luar. Ke dalam berusaha menyelenggarakan komunikasi ke dalam tubuh 

organisasi, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan 

(Widjaja, 1993: 52). Dalam Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, Hubungan 

Masyarakat berada di dalam Communication and Legal Section (CLS). Dalam 

Citra Positif, sama seperti humas pada umumnya, CLS Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Bali memiliki urusan internal dan eksternal. Dalam urusan internal, 

CLS Bandara Bali bertugas menghubungkan dan menjalin komunikasi antar unit. 

Semisal ada beberapa kepentingan internal untuk dipublikasikan atau dikenalkan 

kepada eksternal, menghubungkan antar unit dalam posisi program yang bisa di 

visualisasikan dalam bentuk ceremonial. Sedangkan untuk branding perusahaan 

kepada pemerintahan. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali sering mengadakan 
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engangement (komitmen) dengan para stakeholder, lewat komitmen itulah 

komunikasi kepada stakeholder dijalin. (Arie Ahsanurrohim, CLSH Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai Bali, 21 Maret 2019). Dengan tanggung jawab dan rasa 

percaya antar stakeholder, citra yang baik dengan instansi lain dapat terbangun.  

 

2.4.4. Duta Bandar Udara Sebagai Strategi Operasional Humas 

 Dalam Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, Program Duta Bandar 

Udara merupakan program kerja bidang Customer Service. Meski tidak berada 

dalam program kerja Communication and Legal, Duta Bandar Udara tentu 

berkesinambungan dengan pembentukan Citra Positif Bandar Udara. Lewat 

penelitian inilah peneliti mencari tahu lebih dalam. Dikatakan berkesinambungan 

karena Duta Bandar Udara melakukan komunikasi langsung kepada pengguna 

jasa kebandarudaraan. Hal ini masuk ke dalam strategi operasional humas secara 

umum (Widjaja, 1993: 60): 

1) Pendekatan Kemasyarakatan 

Pelaksanaan program kerja humas, dilakukan dengan pendekatan 

kemasyarakatan melalui mekanisme sosial-kultural. 

Pendekatan kemasyarakatan inilah yang menjadi dasar masuknya 

peran komunikasi Duta Bandar Udara ke dalam pekerjaan Humas. 

Sebab dalam menjalankan tugasnya, Duta Bandar Udara 

berkomunikasi langsung dengan penumpang. 

2) Pendekatan Koordinatif dan Integratif 

Pendekatan ini dilakukan dengan koordinasi dan integrasi di dalam 

Badan Koordinasi Kehumasan untuk mempercepat tercapainya 

program humas. Yang dalam PT. Angkasa Pura I (Persero) 

dikoordinasikan dari Kantor Cabang kepada Kantor Pusat. 

3) Pendekatan edukatif dan persuasif 

Pendekatan edukatif dan persuasif memiliki peranan penting untuk 

mencapai perubahan sikap mental yang negatif dari pasar sasaran 

humas. 

4) Penyelenggaraan sistem penerangan terpadu 
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Penerangan terpadu dan berkesinambungan dimaksudkan untuk 

meningkatkan gerak langkah operasional antara humas dan petugas 

yang berkenaan dengan kehumasan. sehingga terarah ke 

tercapainya tujuan kehumasan. 

 

2.5. Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 

2.5.1. Pengertian Duta 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Duta adalah orang yang diutus 

oleh pemerintah (raja dan sebagainya) untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke 

luar negeri, utusan, misi  (KBBI.web.id). 

Sedangkan . Dalam penelitian ini duta yang dimaksud adalah Duta Bandar 

Udara yang mana ditunjuk dan dipilih langsung oleh Bandar Udara di masing-

masing kantor cabang, kemudian Duta Bandar Udara terpilih akan melanjutkan 

masa karantina di kantor pusat PT. Angkasa Pura I (Persero) dan setelah itu 

bertugas di Bandar Udara kantor cabang masing-masing. 

 

2.5.2. Tugas dan Fungsi Duta Bandar Udara 

 Dalam masa jabatannya, Duta Bandar Udara mengemban amanah yang 

sudah di sebutkan dalam Term Of Reference Duta Bandar Udara PT. Angkasa 

Pura I (Persero) 2019. Pun hal-hal tersebut dibahas lebih rinci dalam kontrak 

tertulis dan ditanda tangani oleh pihak Duta Bandar Udara 2019 dengan Kantor 

Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) terkait. Tugas dan fungsi umum Duta 

Bandar Udara 2019 meliputi: 

(1) Corporate Branding sebesar 70% 

Corporate Branding merupakan tugas terbesar Duta Bandar Udara. 

Hal ini juga merupakan titik yang diteliti dalam penelitian ini. Citra 

Positif Bandar Udara melalui Duta Bandar Udara dilihat melalui pesan 

yang disampaikan dalam pelaksanaan tugas ini. Hal-hal tersebut 

meliputi event officer, analisa dan pemberian masukan terkait event 

kalender Pariwisata Daerah yang dapat disesuaikan dengan program 

kerja Kantor Cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, 

pendekatan kepada pengguna jasa, mitra kerja dan mitra usaha Bandar 
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Udara terkait peningkatan Customer Satisfaction Index (CSI), menjadi 

Airport Guide dalam hal kunjungan serta edukasi Bandar Udara, 

Liasion Officer dalam hal koordinasi dengan organisasi terkait 

Kepariwisataan, publikasi dan promosi tentang Bandar Udara melalui 

media sosial dan sharing knowledge secara berkala ke sekolah-sekolah 

sesuai dengan pengaturan Kantor Cabang Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Bali. 

(2) Tourism Promotion sebesar 20% 

Selain menjalankan tugas dengan membawa nama Kantor Cabang 

Bandar Udara, Duta Bandar Udara juga  membawa nama daerah 

setempat. Dalam penelitian ini Duta Bandar Udara memiliki tugas 

dalam promosi Pulau Bali. Hal-hal tersebut tentu tidak lepas dari nama 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, meliputi pendampingan General 

Manager dalam menghadiri event pariwisata daerah, promosi tempat 

pariwisata dan event pariwisata daerah melalui media sosial, 

merekomendasikan tujuan perjalanan wisata dengan beberapa 

alternatif waktu kepada pengguna jada Bandar Udara. 

(3) Public Relation sebesar 10% 

Poin terakhir dari tugas dan fungsi Duta Bandar Udara ialah public 

relation. Dalam poin ini tugas Duta Bandar Udara lebih kepada urusan 

Bandar Udara terkait pihak eksternal meliputi pendampingan dan 

penyambutan tamu VIP dan berpartisipasi dalam kegiatan ceremonial 

Perusahaan yang semua dilakukan sesuai instruksi dari Kantor Cabang 

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

 

2.5.3. Hubungan Program Duta Bandar Udara dalam Program Humas 

 Sesuai peranannya sebagai pengabdi untuk kepentingan umum, maka 

program humas dititik beratkan pada (Widjaja, 1993: 61): 

1) Program Pelayanan 

Dalam wawancara pribadi  yang dilakukan peneliti kepada 

Communication and Legal Section Head Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai Bali, Arie Ahsanurrohim, menyebutkan bahwa singkatnya citra 
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yang hendak dibentuk oleh CLS Bandara Bali ialah tentang pelayanan.  

Program ini berupa pelayanan data atau informasi baik secara lisan 

maupun tertulis, termasuk penyelenggaraan display tetap dan pameran. 

(Widjaja, 1993: 61). Hal ini lah yang menghubungkan tugas Duta 

Bandar Udara dengan tugas Humas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Bali. 

2) Program Mediator 

Dalam wawancara pribadi yang dilakukan peneliti disebutkan, 

program humas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan hal 

yang sudah menjadi rutinitas Humas Bandara Bali. Program ini berupa 

penerbitan berbagai media massa, penyelenggaraan konferensi pers, 

wisata pers, menjawab surat pembaca, menanggapi tajuk rencana yang 

negatif dan lain lain (Widjaja, 1993 : 61). Disebutkan dalam 

wawancara tersebut, untuk penerbitan berita positif merupakan hal 

mudah bagi Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, namun yang 

menjadi tantangan adalah maintenance terkait hal-hal negatif yang ada 

di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali (Arie Ahsanurrohim, CLS 

Bandara Bali, 21 Maret 2019). 

3) Program Dokumentator 

Program ini berupa pembuatan dokumentasi film, foto rekaman (audio 

atau video), transkrip pidato dan lain-lain. (Widjaja, 1993: 61). 

Layaknya Humas pada umumnya, Humas Bandara Bali juga 

melakukan kegiatan berupa dokumentasi acara formal maupun non 

formal, serta penulisan draft pidato yang juga dibutuhkan dalam 

pembuatan rilis, sebagai wujud nyata eksistensi dalam media massa. 

 

2.6. Bandar Udara 

2.6.1. Pengertian Bandar Udara 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, pasal 1 ayat 33 Bandar 

Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan 
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antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.  

 

2.6.2. Terminal Penumpang 

Terdapat banyak bagian dalam Bandar Udara, salah satunya yaitu terminal 

penumpang. Menurut Achmad Zainuddin dalam jurnalnya, Selintas Pelabuhan 

Udara (1983), menyebutkan bangunan terminal penumpang Bandar udara adalah 

pertemuan antara lapangan udara dengan bagian dari Bandar udara yang lain. 

dengan kata lain, terminal penumpang merupakan tempat untuk proses 

penumpang melakukan kegiatan administrasi, bagasi, kargo, dan pemeliharaan 

Bandar Udara. Mengutip dari penelitian di tahun 2008 oleh Adhitya Bima 

Kuntoaji, Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyebutkan standar-standar 

Bandar Udara Internasional khusus nya pada bangunan terminal penumpang, 

mengingat Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan Bandra Udara 

Internasional, yaitu: 

(1) Kedekatan antara area pelayanan penumpang menuju atau keluar 

pesawat. 

(2) Tidak terjadi kontak langsung dengan pelayanan penerbangan 

domestik. 

(3) Perbedaan pelayanan dan administrasi dalam kedatangan dan 

keberangkatan 

(4) Adanya fasilitas transit yang terpisah antara penerbangan domestik 

dan internasional. 

Mengingat fungsi operasional dari Bandar Udara ialah kegiatan penumpang dan 

barang dari dan ke moda transportasi darat dan udara, terdapat tiga fungsi 

operasional dari Bandar Udara, antara lain: 

(1) Pertukaran Moda 

Perjalanan udara merupakan kelanjutan dari berbagai moda 

(2) Pelayanan Penumpang 

Merupakan proses pelayanan penumpang pesawat udara meliputi 

pelayanan tiket, pendaftaran penumpang dan bagasi, memisahkan 

bagasi dari penumpang dan kemudian mempertemukannya 
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kembali. Dalam hal ini lah Duta Bandar Udara difungsikan, dalam 

artian pemberian infromasi terkait pelayanan penumpang. 

(3) Pertukaran Tipe Pergerakan 

Yaitu proses perpindahan penumpang dan atau barang atau bagasi 

dari dan ke pesawat. 

 

2.6.3. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 

 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali, terletak di Jalan Raya Gusti 

Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Banyak orang yang salah 

mengira letak Bandar Udara ini di Kota Denpasar, padahal letak aslinya ada di 

Kabupaten Badung. Bandar Udara yang berada di Pulau Dewata ini merupakan 

Kantor Cabang Utama PT. Angkasa Pura I (Persero). Bandar Udara ini juga 

menjadi Bandar Udara dengan pergerakan yang padat wisatawan baik domestik 

maupun internasional. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan Bandar 

Udara yang memiliki banyak prestasi. Di tahun 2017, Bandar Udara ini meraih 

penghargaan sebagai Bandar Udara Terbaik tingkat dunia. Selain itu, Bandar 

Udara I Gusti Ngurah Rai Bali juga mendapat kan peringkat kedua Bandar Udara 

terbaik di kawasan Asia Pasifik untuk penumpang diatas dua juta orang per tahun. 

Di tahun 2018, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali kembali meraih 

penghargaan sebagai Bandar Udara terbaik berdasarkan ukuran dan wilayah di 

Asia Pasifik dengan kapasitas 15-25 juta penumpang per tahun. Ketiga 

penghargaan tersebut berasal dari organisasi kebandarudaraan global atau yang 

lebih dikenal dengan Airport Council International (ACI). 

 

2.7. Pengukuran Efektivitas Duta Bandar Udara 

2.7.1. Tujuan Pengukuran Menurut Simon Taylor 

Simon Taylor, seorang praktisi komunikasi dari New Zealand, ketika 

berbicara di depan sebuah tentang pengukuran komunikasi perusahaan di 

Singapura, 25 Maret 2003 memaparkan ada lima tujuan yang ingin dicapai 

melalui pengukuran: (Gozali, 2005:2)  
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1. Menciptakan Nilai 

Nilai pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara kualitas yang 

didapat dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan, atau yang biasa kita 

kenal formula (Gozali, 2005: 3). 

 

V (value) = Q (quality) / C (cost) 

Dalam penelitian ini, komunikasi yang dilakukan Duta Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai Bali haruslah memiliki nilai. Pengukuran (measure) 

ternyata merupakan prasyarat bagi penciptaan nilai (value creation) 

(Gozali, 2005: 4). 

2. Memperbaiki apa yang dilakukan sebelumnya 

Pengukuran juga terkait dengan perbaikan (improvement). Perbaikan dapat 

dilakukan setelah mengetahui ada hal-hal yang menyimpang dari target 

atau standar yang ditetapkan (Gozali, 2005: 4). Dengan kata lain, 

perbaikan dapat dilakukan setelah adanya pengukuran. Ketika pengukuran 

telah menghasilkan data dapat diketahui hubungan antara target dan 

pencapaian. Sehingga dapat mendorong suatu perusahaan untuk 

melakukan perbaikan ketika ada selisih antara target dan pencapaian. 

Sedangkan ketika pencapaian telah melebihi target maka perusahaan dapat 

meningkatkan target sehingga performa perusahaan menjadi lebih baik dan 

perusahaan semakin berkembang. 

3. Memberikan penghargaan dan memacu keberhasilan 

Pengukuran merupakan pijakan yang berguna bagi manajemen untuk 

memberikan apresiasi yang wajar terhadap pihak-pihak yang secara 

fungsional bertanggung jawab, atau mereka yang memiliki andil berarti 

terhadap keberhasilan kinerja program-program yang diukur (Gozali, 

2005: 6). Dengan adanya apresiasi terhadap karyawan atau yang 

bersangkutan dirasa dapat menumbuhkan motivasi terhadap karyawan 

lainnya untuk memiliki performa yang lebih baik ke depannya. Lewat 

pengukuran yang baik, pimpinan juga tahu siapa saja yang memberikan 
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andil bagi keberhasilan tersebut yang perlu diberi apresiasi (Gozali, 2005: 

6). 

4. Menemukenali dan meluruskan kekeliruan 

Bila menurut teori, fungsi manajemen meliputi Planning, Organizing, 

Actuating dan Controlling (P-O-A-C), maka dalam hal ini pengukuran 

antara lain melekat pada fungsi controlling atau pengawasan (Gozali, 

2005: 6). Dari hasil pengukuran, dapat dilihat indikasi permasalahan yang 

terjadi. Sehingga dapat meluruskan kekeliruan yang ada. 

5. Mendemonstrasikan nilai 

Tanpa pengukuran, sulit bagi kita untuk menunjukkan apakah serangkaian 

program yang kita lakukan itu bernilai atau tidak (Gozali, 2005: 7). 

  

2.7.2. Pengukuran Dalam Komunikasi Duta Bandar Udara 

 Selama Program Duta Bandar Udara dilaksanakan di Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Bali, belum pernah ada penelitian terkait efektivitas komunikasi 

terhadap pembentukan citra. Hal ini menjadi perhatian sendiri bagi peneliti karena 

di setiap program yang dijalankan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) baiknya 

terdapat pengukuran sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program berikutnya 

dapat lebih baik dan efektif. Duta Bandar Udara sebagai mediator Citra Positif 

Bandar Udara yang berinteraksi langsung dengan pengguna jasa atau penumpang. 

Oleh karenanya, perlu ada pengawasan serta studi mendalam terkait Efektivitas 

komunikasi Duta Bandar Udara. 

  

2.8. Teori Stimulus Organisme Response (S-O-R) 

 Menurut Profesor Onong Uchjana Effendy, Teori S-O-R adalah singkatan 

dari Stimulus-Organisme-Respon ini semula berasal dari psikologi. Objek 

material dari psikologi dan Ilmu Komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afektif dan 

konasi (Onong, 2003: 225). Oleh karena itu, tidaklah heran teori ini dapat 

diaplikasikan dalam Ilmu Komunikasi. Dikutip dari website 

pakarkomunikasi.com. 12 Juli 2017, menyebutkan asumsi dasar teori S-O-R 



23 
 

adalah bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku bergantung ada kualitas 

rangsangan (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.  

 

2.8.1. Proses Belajar Individu 

 Menurut teori S-O-R, proses perubahan sikap adalah serupa dengan proses 

belajar individu. Proses belajar yang dilakukan individu meliputi: 

1) Pesan (stimulus) yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. 

Pesan dapat diterima. namun juga dapat ditolak oleh komunikan. Ketika 

pesan ditolak oleh komunikan, menandakan tidak adanya ketertarikan 

terhadap stimulus, maka proses belajar berhenti disini. 

2) Apabila stimulus diterima, menandakan adanya perhatian dari komunikan 

(organisme). Ketika komunikan memahami stimulus yang diberikan, 

berarti stimulus tersebut efektif digunakan dan proses belajar berlanjut. 

3) Setelah komunikan memahami, maka akan terjadi pengolahan stimulus 

yang diterima, sehingga ada ketersediaan untuk bertindak atau yang biasa 

disebut sikap. 

4) Dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka sikap 

yang diambil komunikan berlanjut menjadi sebuah tindakan, yaitu 

perubahan perilaku. Yang dalam penelitian ini merupakan pembentukan 

Citra Positif Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

 

2.8.2. Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan 

 Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya teori    

S-O-R dalam sebuah proses komunikasi, yaitu: 

1) Komunikator 

Komunikator sebagai penyampai pesan berperan penting dalam 

keberhasilan teori ini. Komunikator haruslah memiliki kredibillitas tinggi 

dan menguasai stimulus atau pesan yang hendak disampaikan. Selain itu, 

komunikator juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi serta daya 

tarik sehingga organisme dapat menaruh perhatian dalam proses 

komunikasi. 

2) Media 
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Media yang digunakan perlu dipilih dengan perencanaan komunikasi yang 

matang. Dengan media yang tepat, maka proses komunikasi dapat 

berlangsung efektif. Media yang digunakan juga harus sesuai dengan 

karakteristik komunikan. 

3) Karakteristik Komunikan (Organisme) 

Diterima atau tidaknya stimulus yang diberikan komunikator kepada 

komunikan juga ditentukan oleh karakteristik komunikan. Oleh karena itu, 

Komunikator haruslah memahami terlebih dahulu karakteristik komunikan 

agar tingkat keberhasilan stimuli yang diberikan semakin kuat. 

 

2.8.3. Penerapan Teori S-O-R Dalam Komunikasi Duta Bandar Udara 

 Dalam penerapan teori ini, Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 

2019 merupakan komunikator yang menjadi faktor pertama dalam keberhasilan 

teori ini. Disini, Duta Bandar Udara 2019 haruslah interaktif dalam berkomunikasi 

dan tak lupa menunjukkan pelayanan yang baik sebagai pesan “titipan” dari devisi 

Humas Bandar Udara I  Gusti Ngurah Rai Bali. Hal lain yang tak kalah penting 

berupa karakteristik komunikan yang mana dalam penelitian ini adalah wisatawan 

domestik periode kedatangan bulan Mei dan Juni 2019. Duta Bandar Udara 2019 

kembali berperan dalam pemahaman karakteristik dari wisatawan itu sendiri. 

Komunikasi yang disampaikan oleh Duta Bandar Udara 2019 haruslah tepat 

dengan karakteristik yang dimiliki oleh wisatawan, sehingga pesan dapat 

tersampaikan dan komunikasi dapat dikatakan efektif. Selain dua hal tersebut, 

media juga merupakan faktor keberhasilan yang tidak dapat dilupakan, yaitu 

dengan penggunaan media yang tepat. Dalam kasus ini, Duta Bandar Udara 2019 

haruslah mempersiapkan berbagai media yang kemungkinan akan menjadi 

pertanyaan wisatawan. Duta Bandar Udara 2019 harus memiliki wawasan yang 

cukup dalam prosedur pelayanan Bandar Udara I  Gusti Ngurah Rai Bali. 

Sehingga nantinya wisatawan tidak perlu menunggu Duta Bandar Udara untuk 

memahami dulu baru kemudian menjelaskan. 
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2.9. Hipotesis 

Bagi peneliti yang memilih penelitian kuantitatif, maka perlu untuk 

merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap 

pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka 

berpikir yang dikembangkan (Muslimin, 2016: 43). Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan. belum 

berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

(Sugiyono, 2002: 51). 

 Hipotesis statistik dikenal dengan dua bentuk, yaitu hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif. Apabila landasan teorinya mengarahkan pada kesimpulan 

tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, maka hipotesis penelitian tersebut 

merupakan hipotesis nol (Ho). Sebaliknya, jika landasan teori mengarahkan pada 

kesimpulan ada hubungan atau perbedaan, maka hipotesis penelitian tersebut 

merupakan hipotesis alternatif (Ha) (Bungin, 2009: 79-80). 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, 

maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Hipotesis Nihil (Ho) : Tidak ada pengaruh Efektivitas Komunikasi Duta 

Bandar Udara 2019 terhadap Citra Positif Bandar Udara. 

 Hipotesis Kerja (Ha) : Ada pengaruh Efektivitas Komunikasi Duta 

Bandar Udara 2019 terhadap Citra Positif Bandar Udara. 

 

2.10. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual mendefinisikan suatu konstruk dengan cara 

menghubungkan satu konstruk dengan konstruk lainnya (Bulaeng, 2004: 67). Ada 

empat kriteria yang sangat bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun 

kerangka definisi konseptual, yaitu (Bulaeng, 2004: 63): 

1) Definisi konseptual hendaknya menujukkan kualitas-kualitas konstruk 

(variabel) yang mendasar dan menafsirkan yang tidak mendasar. 

Apabila definisi konseptual hanya mengikhtisarkan beberapa karakteristik 

konstruk, maka peneliti harus memasukkan kualitas-kualitas yang 
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mendasar bagi definisi konstruk dan mengesampingkan kualitas-kualitas 

yang tidak mendasar (Bulaeng, 2004: 64). 

2) Definisi konseptual hendaknya tidak sekular (berputar-putar). 

Definisi konstruk hendaknya tidak mengandung beberapa bahasa yang 

berbeda dalam mendefinisikan konstruk. Oleh sebab itu peneliti 

hendaknya menghindari definisi berputar-putar, seperti “wanita adalah 

seseorang yang memiliki karakteristik kewanitaan” (Bulaeng, 2004: 64). 

3) Definisi konseptual hendaknya tepat dan jelas 

Cara terbaik untuk mencapai ketetapan dan kejelasan adalah melalui 

penggunaan istilah-istilah yang mudah direduksi kedalam suatu perangkat 

istilah primitif karena istilah primitif tersebut dimengerti oleh anggota 

masyarakat yang punya bahasa sama (Bulaeng, 2004: 64). 

4) Definisi konseptual hendaknya lengkap 

Bahwasanya peneliti hendaknya menyajikan definisi konseptual untuk 

seluruh istilah kunci utama pernyataan masalah baik yang sifatnya 

deskriptif maupun operatif (Bulaeng, 2004: 65). 

 

2.10.1. Variabel Independen (X): Komunikasi Duta Bandar Udara   

 Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau 

timbulnya variabel terikat. Dalam konsep variabel bebas, ditemukan bahwa 

variabel ini menjadi sebab hadirnya atau timbulnya variabel lain (Idrus, 2009: 79). 

Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah komunikasi 

Duta Bandar Udara 2019, yang mana dalam penelitian ini merupakan Komunikasi 

Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 2019 terhadap penumpang. Untuk 

memudahkan penelitian ini, peneliti menetpkan beberapa definisi konseptual pada 

variabel bebas, yaitu: 

a. Komunikasi dengan tujuan penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan, yang dalam penelitian ini komunikator adalah Duta Bandar 

Udata 2019 dan komunikan ialah wisatawan domestik. 

b. Duta merupakan orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan 

tugas khusus. (KBBI Online). Dalam penelitian ini Duta yang dimaksud 

adalah Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali 2019 yang mengemban 
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amanah dari PT Angkasa Pura I (Persero) dan menjalankan tugas sesuai 

dengan amanat yang diberikan oleh Kantor Cabang Bandar Udara I Gusti 

Ngurah Rai Bali. 

 

2.10.2. Variabel Dependen (Y): Citra Positif Bandar Udara 

 Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Sebagaimana diungkap dalam paparan 

variabel bebas, konsep variabel terikat (dependen) akan sangat erat kaitannya 

dengan variabel bebas. (Idrus, 2009: 79). Variabel terikat (variabel dependen) 

dalam penelitian ini adalah Citra Positif Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

Variabel terikat merupakan variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahului (Kriyantono, 2006:21). 

 Menurut Sukatendel dalam (Soemirat dan Elvinaro, 2015: 112), citra perlu 

diciptakan supaya bernilai positif. Citra menjadi aset penting dari suatu organisasi 

maupun suatu perusahaan. Seperti yang disebutkan peneliti dalam bagian latar 

belakang, citra perusahaan berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. 

Semakin baik citra perusahaan di mata masyarakat, maka pendapatan perusahaan 

tersebut juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, citra juga merupakan suatu 

yang harus dibentuk dan dijaga oleh perusahaan terkait, yang dalam penelitian ini 

adalah PT. Angkasa Pura I (Persero), khususnya Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

Bali. 

 

2.11. Definisi Operasional 

 Definisi operasional mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara teliti terhadap suatu objek atau 

fenomena. Definisi operasional memberikan makna pada konstruk atau variabel 

dengan cara menetapkan aktivitas-aktivitas atau operasi yang diperlukan untuk 

mengukurnya (Bulaeng, 2004: 60). Definisi operasional lebih spesifik dan 

berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lain meskipun satu tema namun 

memiliki kriteria tersendiri dalam mengukurnya (Idrus, 2009: 81). Definisi 

operasional tidak sama dengan tinjauan teoritis. Definisi operasional hanya 
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berlaku pada area penelitian yang dilakukan, sedangkan definisi teoritis diambil 

dari buku-buku literatur dan berlaku umum yang terkait (Muslimin, 2016: 95). 

 

2.11.1. Variabel Independen (Bebas) 

 Dalam penelitian ini, Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam 

komunikasinya ditujukan sebagai bentuk pelayanan prima oleh Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai Bali. Terdapat 6 konsep dasar pelayanan prima dalam website 

Distribusi Pemasaran Dotcom, 28 Februari 2018, yaitu: 

a) Attitude (Sikap) 

Sikap dan pelayanan yang diberikan Duta Bandar Udara 2019 merupakan 

hal yang secara tidak langsung berpengaruh pada citra perusahaan. Ketika 

Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 2019 memberikan sikap yang baik 

dalam pelayanan, maka tidak hanya citra Duta Bandar Udara terkait yang 

baik namun Citra Positif Bandar Udara tempat ia bertugas juga akan baik 

di mata penumpang. 

b) Ability (Kemampuan) 

Duta Bandar Udara haruslah memiliki kemampuan dasar untuk 

memberikan pelayanan prima, meliputi: 

a Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Dalam hal 

ini menggunakan teori S-O-R tentang pemahaman 

karakteristik komunikan, agar komunikasi dapat tepat 

sasaran. 

b Memiliki pengetahuan di bidang kerja saat ini dengan baik. 

Dalam hal ini Duta Bandar Udara 2019 haruslah 

mengetahui dan memahami hal-hal terkait kebandar 

udaraan, terutama bagian pelayanan keberangkatan 

penumpang. 

c Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dasar 

untuk menangani keluhan pelanggan. Duta Bandar Udara 

2019 haruslah memahami hal-hal terkait prosedur 

pelayanan demi terciptanya pelayanan prima bagi para 

penumpang. 
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d Memahami hal apa saja yang boleh diinfokan keluar dan 

hal apa saja yang tidak boleh. Dalam menjalin komunikasi 

yang baik, sebagai Variabel X, Komunikasi Duta Bandar 

Udara 2019 haruslah merupakan komunikasi sehat, dimana 

tidak ada hal-hal yang kurang patut disampaikan oleh Duta 

Bandar Udara. 

e Memiliki kemampuan untuk memotivasi dirinya agar 

senantiasa memberikan pelayanan prima, dengan tidak 

mencampur adukkan dengan permasalahan pribadi. 

Profesionalitas Duta Bandar Udara 2019 diwajibkan dalam 

komunikasi antar Duta Bandar Udara 2019 dan penumpang. 

Sebab, nama yang dibawa di pundak Duta Bandar Udara 

bukan hanya nama dirinya sendiri, melainkan nama 

perusahan yang diwakilinya. 

c) Attention (Perhatian) 

Perhatian merupakan bentuk kepedulian kepada penumpang yang 

berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan dalam Bandar Udara. Duta 

Bandar Udara dapat melakukan beberapa hal terkait perhatian, yaitu: 

a Menyapa dengan mengucapkan salam pembuka dengan sopan dan 

ramah, wajah harus tampak senyum dengan penuh keramahan 

b Menanyakan keperluan dan keinginan penumpang dengan bahasa 

yang sopan 

c Mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan 

penumpang 

d Mempersilahkan penumpang untuk menunggu di tempat yang 

disediakan dengan sopan 

e Cepat dan tanggap melayani kebutuhan penumpang 

f Mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan 

g Jika ada keperluan mendesak dan tidak dapat ditinggal, 

menyampaikan permohonan maaf dengan sopan 
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h Jika ada hal yang perlu dilakukan dengan meninggalkan tempat, 

mempersilahkan menunggu sambil membuat kontak mata dan 

senyuman sebagai tanda kepedulian Duta Bandar Udara 

d) Action (Tindakan) 

Kepedulian tanpa tindakan hanya akan menjadi sia-sia. Agar pelayanan 

prima dapat terealisasikan, maka Duta Bandar Udara haruslah melakukan 

tindakan sesuai dengan kebutuhan penumpang terkait Bandar Udara. 

Tindakan yang dilakukan sesuai dengan bagian yang ditempati. Dalam 

penelitian ini, Duta Bandar Udara bertempat di bagian informasi dan 

customer care, yang berarti tindakan Duta Bandar Udara berupa 

pemberian informasi dan pelayanan terkait informasi penerbangan. 

e) Accountability (Tanggung Jawab) 

Dalam berkomunikasi dengan penumpang, Duta Bandar Udara haruslah 

memiliki rasa tanggung jawab terkait hal-hal yang di informasikan kepada 

penumpang. Informasi yang di berikan adalah hal yang benar dan sesuai 

dengan prosedur kebandar udaraan. 

f) Appearance (Penampilan) 

Penampilan yang ditampilkan berupa penampilan fisik dan penampilan 

non fisik. Seorang Duta Bandar Udara haruslah memiliki kecantikan dan 

ketampanan luar dan dalam ketika sedang bertugas. Terdapat beberapa 

perhatian dalam penampilan fisik meliputi: 

a Pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan standart Duta Bandar 

Udara. 

b Menggunakan make up sehingga wajah tampak lebih segar 

c Mengenakan tanda pengenal berupa selempang Duta Bandar Udara 

I Gusti Ngurah Rai 2019 

d Memperhatikan kebersihan tubuh, kuku, rambut dan wajah 

e Memperhatikan bau badan 

Selain penampilan fisik, Duta Bandar Udara harus memerhatikan 

penampilan non fisik, meliputi: 

a Cara berdiri tegak dan lurus penuh kepercayaan diri 
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b Kaki tertutup dan fiminim untuk Duta Bandar Udara wanita dan 

kaki terbuka sejajar dengan bahu untuk Duta Bandar Udara pria 

c Berjalan dengan langkah cepat dan gesit untuk menunjukkan sikap 

profesionalisme dan semangat yang tinggi 

d Duduk dengan tegak, lutut sejajar dan kaki lurus 

e Memiliki etika tersendiri dalam berjabat tangan, yaitu dengan 

mengulurkan tangan, lurus dengan ibu jari keatas, menjabat tangan 

dengan mantap dan tegas 

f Kontak mata dengan menatap lawan bicara sambal tersenyum 

untuk menunjukkan minat atau ketertarikan materi yang 

dibicarakan 

g Ekspresi wajah harus tersenyum, bukan hanya dibibir, namun juga 

di wajah untuk menyebarkan aura positif. 

 

2.11.2. Variabel Dependen (Terikat) 

 Menurut Spector (1961) dalam (Novella, 2016: 5) terdapat 6 faktor 

penting dalam mengukur calon responden untuk menilai citra suatu perusahaan, 

dapat diukur dengan beberapa indikator berikut: 

a) Dynamic (dinamis) 

Kesan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai  Bali memiliki 

fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman, melibatkan 

perkembangan teknologi  dalam setiap pelayanan yang diberikan. 

b) Coorperative (bekerjasama) 

Kesan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali memiliki 

hubungan dan kerjasama yag baik dengan anak perusahaan, 

vendor, maskapai, stakeholder dan lembaga terkait ke Bandar 

udaraan. 

c) Business Wise (bijaksana dalam berbisnis) 

Kesan bahwa Bandra Udara I Gusti Ngurah Rai Bali memiliki 

sikap yang bijak dalam menyikapi segala permasalahan yang ada. 

d) Character (Karakter) 
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Kesan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali membangun 

karakteristik sesuai dengan kebudayaan Bali, yang menjadikan 

penumpang merasakan atmosfer Pulau Bali sejak pertama 

menginjakkan kaki ketika turun dari Pesawat. 

e) Successful (keberhasilan) 

Kesan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali merupakan 

Bandar Udara yang telah memiliki banyak prestasi. 

f) Withdrawn (Penarikan) 

Kesan bahwa Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali berusaha 

menjaga hubungan dengan menghindari konflik, menyayangi 

ligkungan, dan berhati-hati dalam bertindak. 

 


