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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak sadar, setiap orang melakukan

komunikasi ketika berinteraksi dengan orang lain.  Interaksi antar manusia

membutuhkan jalinan komunikasi yang baik agar dapat memahami satu

sama lain. Dalam proses komunikasi terdapat proses penyampaian pesan

untuk memperoleh pengertian dari orang lain.

Dalam suatu perusahaan, humas merupakan salah satu elemen

sebagai penghubung antara perusahaan tersebut dengan stakeholder. Oleh

karena itu, humas atau public relations berperan menjaga iklim perusahaan

agar tetap baik melalui komunikasi. Di samping itu, humas perlu

menciptakan citra positif perusahaan di mata publik internal maupun

eksternal. Sebaliknya, humas harus menghindari citra negatif, karena akan

berdampak pada kemajuan perusahaan yang bersangkutan.

Citra perusahaan biasanya tergantung pada persepsi khalayak.

Persepsi merupakan proses dimana stimuli-stimuli diseleksi,

diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh seseorang. Menurut Wiliiam J.

Stanton, persepsi merupakan sesuatu yang didasarkan pada pengalaman

masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui lima

indera manusia (Setiadi, 2003:160). Persepsi yang terbentuk pada diri
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seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitar. Persepsi

pada khalayak timbul karena mereka memperhatikan segala sesuatu yang

berkaitan langsung dengan perusahaan. Citra positif maupun negatif yang

melekat pada perusahaan seringkali berawal dari adanya pengalaman

khalayak mengenai perusahaan. Pengalaman ini bersifat menyenangkan

maupun mengecewakan. Maka, tidak jarang persepsi seringkali berupa

words of mouth yang positif maupun negatif yang mampu berimbas ke

perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu

perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan berorientasi pada pelanggan

di bawah pengawasan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

(http://pdamkabsragen.blogspot.com/2012/03/refleksi-hari-air-sedunia-ke-

20.html, diakses pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 pukul 22:08wib).

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah berperan mengelola sumber

air dengan sebaik-baiknya yang disalurkan ke pemukiman untuk

kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan jumlah

penduduk yang semakin banyak, kebutuhan air bersih pun semakin tinggi.

Air menjadi unsur terpenting dalam kehidupan manusia, karena digunakan

untuk minum, memasak, mencuci, dan lainnya. Sehubungan dengan hal

tersebut maka, dibentuklah badan usaha pemerintah yang bergerak di
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bidang penyaluran air, yakni PDAM yang berperan penting mengelola dan

menyalurkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Sragen merupakan

aset perusahaan daerah yang berperan mengelola air permukaan untuk

dapat digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari

berupa air bersih. PDAM sebagai pelayanan publik, telah memiliki

konsumen tetap yang disebut pelanggan. Saat ini masyarakat mulai peduli

dengan kesehatannya. Air yang disalurkan oleh PDAM telah melalui tahap

filtrasi dan terjaga kualitasnya. Selama 24 jam, air diberi kaporit agar

terbebas dari zat kapur dan zat besi, sehingga, tidak akan merusak

kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsinya.

PDAM Kab. Sragen  saat ini memasuki era baru, sebagai perusahaan

pelayanan publik yang berpusat pada pelayanan pelanggan. Era baru

tersebut ditandai dengan terjadinya perombakan direksi di PDAM Kab.

Sragen pada akhir tahun 2011. Pada era baru ini, PDAM Kab. Sragen

berkonsentrasi untuk lebih mengedepankan pelayanan terbaik bagi

pelanggan dengan mengusung motto baru “BEST” (BErikan Servis

Terbaik). Perubahan motto ini diikuti dengan peningkatan pelayanan

kepada pelanggan, sehingga sesuai dengan tujuan untuk membuat standar

pelayanan oleh PDAM untuk para pelanggan. Sebagai bentuk

implementasi motto BEST kepada pelanggan, di penghujung tahun 2011

PDAM Kab. Sragen telah melaksanakan program Bulan Peduli Pelanggan.

Program ini terdiri dari Program Sambungan Murah, Program Bulan Bebas
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Denda, dan Program Customer Awards yang ditujukan untuk pelanggan

teladan 2011.

Sebagaimana diketahui, PDAM Kab. Sragen memiliki motto baru

perusahaan yakni BEST (Berikan Service Terbaik). Maka, dalam upaya

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, PDAM harus mampu

meningkatkan komunikasi eksternal kepada pelanggan yang efektif, karena

pelanggan memiliki peran penting dalam berkembangnya perusahaan.

Hakikatnya, pelanggan tidak bergantung kepada perusahaan, melainkan

perusahaan lah yang bergantung pada pelanggan. Kegiatan yang

berhubungan dengan pelanggan di PDAM, dijalankan oleh sub bagian

hubungan langganan.

Bagian hubungan langganan ini terdiri dari bagian pemasangan,

bagian pengaduan, bagian penagihan dan bagian pembacaan watermeter.

Bagian-bagian tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing. Bagian

pengaduan memiliki peran terpenting dalam hubungannya dengan

pelanggan. Hal ini dikarenakan bagian pengaduan akan terlebih dahulu

bertemu dengan pelanggan yang tidak puas akan pelayanan PDAM.

Bagian pengaduan berfokus pada keluhan pelanggan baik fisik maupun

non-fisik. Sebagai contoh, ketika ada kerusakan watermeter milik

pelanggan, maka ia terlebih dahulu akan komplain ke bagian loket

pengaduan untuk pelanggan. Setelah selesai mengutarakan keluhan, maka

bagian pengaduan menghubungi bagian pemasangan untuk terjun langsung

ke lokasi pelanggan berada. Apabila komplain tidak segera ditanggapi,



5

maka hal ini akan mengakibatkan pelanggan kecewa. Pelanggan yang

kecewa akan menilai PDAM belum bisa memberikan pelayanan yang

maksimal kepada pelanggannya.

Pelayanan kepada pelanggan menjadi unsur terpenting. Hal ini akan

berdampak pada persepsi pelanggan akan perusahaan. Pelayanan yang

tidak maksimal akan mengakibatkan kekecewaan pada pelanggan.

Pelanggan yang kecewa cenderung memiliki persepsi negatif mengenai

perusahaan. Atas dasar pengalaman yang mengecewakan itu, ia cenderung

menilai buruk perusahaan.

Pendapat negatif mengenai pelayanan PDAM timbul dari salah

seorang rekan peneliti. Ia menuturkan, air PDAM sering macet di pagi

hari, dan di malam hari air cenderung lancar mengalir. Hal ini disebabkan

di pagi hari, saat orang-orang sibuk dengan aktivitasnya yang memerlukan

banyak air, sehingga kemacetan ini terjadi karena adanya beban puncak.

Berbeda dengan di malam hari, saat orang-orang sedikit menggunakan air.

Selain itu, kekecewaan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas air

juga pernah diberitakan di salah satu media massa cetak lokal (SOLOPOS)

yang juga memiliki portal berita online (www.solopos.com), di mana pada

tahun 2011, pelanggan Sambirejo dan Tegalsari mengeluhkan air keruh

serta bercampur pasir. Hal ini membuat ketidaknyaman pelanggan akan

pelayanan PDAM sebagai pengelola penyedia air bersih

(http://solopos.com/2011/02/warga-sambirejo-dan-tegalsari-keluhkan-air-
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pdam-keruh-109565.htm, diakses pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012

pukul 20.35wib).

Berdasarkan pemberitaan di website SOLOPOS tersebut, perusahaan

perlu melakukan evaluasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada

pelanggan dengan cara mengetahui persepsi pelanggan. Evaluasi ini

termasuk dalam tahapan proses public relations dalam menanamkan citra

positif perusahaan kepada khalayak. Menurut Cutlip dan Center, empat

tahapan proses public relations terdiri dari mendefinisikan problem,

perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan dan berkomunikasi,

serta melakukan evaluasi program (Kasali,2008:82). Kegiatan evaluasi ini

bagi praktisi humas dirasa penting, dikarenakan untuk mengukur kinerja

perusahaan di mata khalayak. Hal ini untuk menghindari persepsi buruk

mengenai perusahaan, yang berakibat pada citra negatif perusahaan.

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan persepsi

khalayak terhadap pelayanan perusahaan, adalah penelitian dengan judul:

Studi Korelasi Tentang Persepsi Terhadap Pelayanan Customer Relations

(One Stop Service) Di PT. PLN APJ Surakarta dan Kepuasan Pelanggan

oleh Rio Bahagianto (2009). Tujuan penelitian tersebut ialah untuk

mengetahui hubungan antara persepsi pelanggan terhadap pelayanan

customer relations pada one stop service di PT. PLN APJ Surakarta

dengan kepuasan pelanggan. Penelitian tersebut menghasilkan temuan

bahwa terdapat hubungan positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi

persepsi pelayanan terhadap customer relations akan membuat kepuasan
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pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta akan semakin meningkat.

Tingkat kepuasan dapat diketahui dari lima faktor dimensi kualitas

pelayanan. Faktor-faktor tersebut meliputi bukti langsung (tangible),

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan

(assurance) dan empati (empathy) (Bahagianto,2009:81).

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas, dalam

penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti adakah hubungan yang

signifikan antara persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dengan

citra perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu

terdapat pada hasil akhir penelitian. Dimana penelitian terdahulu yang

dilakukan di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta yakni mengenai persepsi

khalayak terhadap pelayanan yang diberikan customer relations untuk

menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Penelitian tersebut hanya sebatas

mengetahui hubungan antara pelayanan yang diberikan customer relations

dengan terciptanya kepuasan pada pelanggan.

Sedangkan pada penelitian ini mengenai persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan yang

menghasilkan persepsi negatif maupun positif. Dari temuan tersebut dicari

adakah hubungan yang signifikan dengan citra perusahaan. Artinya,

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi

perkembangan citra perusahaan atau tidak. Seperti yang diketahui

sebelumnya, PDAM Kab. Sragen telah melakukan revolusi baru melalui

motto perusahaan BEST (Berikan Service Terbaik). Motto ini bertujuan
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untuk lebih mengedepankan pelayanan terbaik bagi pelanggan PDAM.

Selain itu, untuk memperoleh persepsi baik yang berujung pada citra

positif perusahaan.

Untuk itu, peneliti bermaksud melakukan survei ke pelanggan

PDAM untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi

pelanggan terhadap citra PDAM Kab. Sragen dilihat dari lima dimensi

kualitas pelayanan jasa. Penelitian ini dirasa penting, karena dapat

digunakan sebagai masukan oleh perusahaan dalam mengevaluasi kinerja

perusahaan terhadap pelanggan, agar bisa lebih meningkatkan kinerja

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai motto perusahaan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan ilmu komunikasi, dimana

persepsi merupakan bagian dari inti komunikasi. Dalam proses

komunikasi, persepsi dapat mempengaruhi seseorang untuk menerima

ataupun menolak pesan. Selanjutnya, persepsi tersebut mempengaruhi

seseorang dalam menafsirkan pesan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti

mengambil judul “Studi Korelasi Mengenai Persepsi Pelanggan Terhadap

Kualitas Pelayanan Jasa Dengan Citra Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kab. Sragen Periode Maret Tahun 2012”
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B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian

ini dapat dirumuskan:

Apakah ada hubungan yang signifikan antara persepsi pelanggan

terhadap kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui

ada tidaknya hubungan yang signifikan antara persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ilmu

komunikasi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

masukan bagi PDAM Kab. Sragen dalam hal memberikan pelayanan

bagi pelanggan sesuai motto perusahaan.

E. Landasan Teori

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.

Bahkan secara tidak sadar, setiap hari seseorang melakukan

komunikasi ketika berinteraksi dengan orang lain.  Apa sesungguhnya
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makna komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi dapat diuraikan

sebagai proses penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang

kepada orang lain. Banyak ahli merumuskan pengertian komunikasi.

Salah satunya adalah Harold D. Lasswell.

Pengertian komunikasi menurut Harold D. Lasswell adalah

sebagai berikut :

Cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan
komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang
menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa,
kepada siapa dan apa pengaruhnya” (Cangara, 2006:18).

Dari pengertian di atas, bisa diketahui ada beberapa unsur yang

membentuk terjadinya komunikasi. Penjelasan mengenai unsur-unsur

yang terdapat dalam proses komunikasi dapat dilihat pada gambar di

bawah ini :

Gambar1.1.Proses Komunikasi

Lingkungan

Dalam proses komunikasi tersebut terdiri dari beberapa unsur.

Penjabaran unsur-unsur komunikasi sebagai berikut :

a. Sumber (komunikator) : sebagai pembuat atau pengirim informasi

yang terdiri dari satu orang atau kelompok.

Sumber

Umpan Balik

EfekPesan Media Penerim
a
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b. Pesan  : sesuatu yang disampaikan kepada penerima. Dapat

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media

komunikasi.

c. Media  : alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari

sumber kepada penerima.

d. Penerima (komunikan) : berupa khalayak dan sasaran

komunikasi.

e. Umpan Balik : suatu bentuk pengaruh yang berasal dari penerima,

dan berasal dari unsur lain seperti pesan dari media.

f. Lingkungan : faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses

komunikasi. Seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, dan

psikologis.

g. Efek : perubahan yang terjadi dalam proses komunikasi baik

secara langsung maupun tidak langsung, seperti perubahan

pengetahuan, sikap, pendapat, dan perilaku (Cangara, 2005: 23).

Masing-masing unsur dalam proses komunikasi di atas saling

bekerja sama untuk mewujudkan proses komunikasi yang efektif.

Salah satu pertanda efektifnya sebuah proses komunikasi adalah

tersampaikannya pesan dari komunikator kepada komunikan,

sehingga umpan balik dan efek yang terjadi pun sesuai dengan tujuan

komunikator.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kegiatan komunikasi

memiliki beberapa fungsi. Seperti yang dikemukakan oleh Gamble



12

dan Gamble dalam bukunya Communication Works, fungsi

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari ialah :

a) Understanding and Insight (pemahaman dan wawasan)

Fungsi utama dari komunikasi ialah pemahaman diri yang

mencakup bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain.

Karena adanya pemahaman diri kita terhadap orang lain, maka

diperoleh wawasan dalam pengembangan diri.

b) Meaningful Relationships (yang berarti hubungan)

Ketika kita membangun hubungan sosial dengan orang lain, kita

harus mempedulikan keinginan dan kebutuhan orang lain. Karena

dalam suatu jalinan komunikasi dibutuhkan pengertian antar satu

sama lain.

c) Influence and Persuasion (pengaruh dan persuasi)

Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menginginkan

mereka sependapat, sejalan dan menjadi seperti yang kita

inginkan untuk mencapai suatu tujuan. Maka, untuk mencapai

tujuan yang kita inginkan, kita senantiasa mempengaruhi secara

halus ataupun terang-terangan agar pemikiran mereka sama

dengan kita. Selain itu, kita membujuk mereka agar mau

mengikuti apa yang kita inginkan (Gamble dan Gamble, 2005:19-

20).

Berdasarkan beberapa fungsi komunikasi yang telah dijabarkan

diatas, pada dasarnya komunikasi memiliki peran penting dalam
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lingkungan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita

menjalankan fungsi komunikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Setiap kegiatan komunikasi memiliki tujuan dalam penyampaian

pesan dari komunikator kepada komunikannya. Adapun beberapa

tujuan proses komunikasi  ialah :

a. Mengharapkan pengertian yang sama dengan komunikan.

Sehingga komunikan mengerti apa yang kita sampaikan dan

mengikuti apa yang kita inginkan.

b. Dukungan gagasan. Dengan melakukan pendekatan secara

persuasif agar gagasan kita dapat diterima oleh orang lain.

c. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan

yang dapat mendorong perusahaan agar lebih maju (Widjaja,

2002:10).

2. Komunikasi Perusahaan

Salah satu lingkungan sosial yang membutuhkan komunikasi

yang intens adalah perusahaan. Komunikasi selalu muncul dalam

setiap aktivitas pada sebuah perusahaan. Komunikasi perusahaan

menurut Van Riel (2003:53) digambarkan sebagai orkestra dari

seluruh unsur di bidang identitas organisasi (komunikasi, simbol dan

perilaku anggota organisasi) dengan cara yang menarik dan realistis

guna menciptakan maupun mempertahankan reputasi positif bagi

organisasi yang memiliki hubungan saling ketergantungan (sering

disebut sebagai stakeholder), hal ini menghasilkan keunggulan
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kompetitif bagi organisasi (Tench and Yeomans, 2009:542). Definisi

tersebut sangat jelas menunjukkan betapa perusahaan sangat

membutuhkan komunikasi, di mana komunikasi dalam perusahaan

terjadi dalam kolaborasi antara bagian penting dalam perusahaan.

Komunikasi perusahaan memiliki muara akhir pada reputasi/ citra

positif perusahaan tersebut, di mana citra positif tersebut diharapkan

akan mampu menjadi daya saing yang tinggi dalam rangka menjadi

perusahaan yang terbaik.

Di tengah ketatnya persaingan bisnis, setiap perusahaan perlu

mempertahankan kemajuan perusahaannya. Perusahaan harus dapat

beradaptasi dengan tantangan yang akan dihadapi dalam lingkungan

bisnis tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk tetap

mempertahankan perusahaan, diantaranya : (1) perusahaan harus

mengenali perubahan lingkungan bisnis, (2) perusahaan mampu

beradaptasi dengan lingkungan bisnis saat ini, (3) perusahaan harus

menyadari bahwa isu negatif dapat mempengaruhi kelangsungan suatu

perusahaan, (4) menjaga hubungan komunikasi yang baik antara

perusahaan dengan publik (Argenti, 2010:13-18).

Dari keempat cara yang dapat digunakan perusahaan untuk tetap

mempertahankan perusahaannya, komunikasi juga dibutuhkan

kehadirannya pada setiap poin. Dengan kata lain, komunikasi

merupakan kunci bagi sebuah perusahaan dalam rangka

pertahanannya.
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Dalam mengembangkan komunikasi perusahaan guna

mendukung kemajuan perusahaan, terdapat beberapa strategi yang

dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya:

a. Mengatur strategi komunikasi organisasi yang efektif.

Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari komunikasi yang

efektif dalam lingkungan internal perusahaan. Hal tersebut

bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik dalam lingkungan

internal untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang

sesungguhnya. Selain itu, perusahaan harus menentukan sumber

daya yang tersedia kemudian untuk digunakan mendiagnosis

reputasi yang berkembang pada perusahaan.

b. Menganalisis stakeholders.

Dalam strategi menganalisis stakeholders ini, perusahaan harus

menentukan siapa stakeholders mereka. Selain itu, perusahaan

juga perlu mengetahui apa yang dipikirkan stakeholders

mengenai perusahaannya, serta apa yang mereka ketahui

mengenai perusahaan itu sendiri. Strategi ini menjadi bagian

terpenting dari suatu perusahaan, dikarenakan stakeholders

memiliki peranan penting bagi kemajuan perusahaan.

c. Menyampaikan pesan kepada khalayak.

Suatu perusahaan dalam tujuannya menyampaikan pesan kepada

khalayak harus menentukan bagaimana suatu pesan akan

disampaikan, meliputi pemilihan media yang akan digunakan
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dalam berkomunikasi. Selain itu, menyampaikan pesan kepada

khalayak juga bisa dilakukan dengan pendekatan persuasif agar

khalayak dapat mengerti apa yang ingin disampaikan oleh

perusahaan.

d. Menganalisis respon stakeholders.

Respon disini berupa efek timbal balik stakeholders terhadap

perusahaan. Setelah perusahaan melakukan komunikasi, mereka

akan memberikan tanggapan mengenai penilaian mereka terhadap

perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting, dikarenakan

digunakan untuk mengevaluasi seberapa berhasilnya komunikasi

yang telah perusahaan lakukan (Argenti, 2010:33-46).

3. Public Relations Dalam Instansi

Setiap perusahaan terdiri dari elemen-elemen yang bersifat

internal maupun eksternal yang dituntut untuk saling bekerjasama

dalam memajukan perusahaan. Maka, hubungan baik antara keduanya

sangat diharapkan dalam suatu perusahaan. Untuk menjembatani

antara keduanya, dibutuhkan peran public relations (PR). Dimana

public relations berperan memberi kepuasaan kepada semua pihak

yang berkepentingan.

Menurut Cutlip, Center & Brown dalam Dasar-dasar Public

Relations, definisi public relations adalah sebagai berikut :

“public relations is the distinctive management function which
helpestablish and mutual lines of communications,
understanding, acceptance and coorperation between on
organization and its public”
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Public relations adalah fungsi manajemen secara khusus yang
mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi,
pemahaman, penerimaan dan kerjasama antara organisasi
dengan berbagai publiknya (Soemirat dan Ardianto, 2004:14).

Dari definisi yang umum di atas, Marston dalam Public Relations,

Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, memberikan definisi yang lebih

spesifik mengenai public relations.

Public relations adalah seni untuk membuat perusahaan Anda
disukai dan dihormati oleh para karyawan, konsumen dan
penyalurnya (Kasali, 2008:6).

Definisi Marston menunjukkan public relations memiliki peranan

penting dalam suatu perusahaan. Peran public relations berhubungan

dengan stakeholders perusahaan yang dapat mempengaruhi kemajuan

suatu perusahaan.

Dalam perusahaan, ruang lingkup tugas public relations dibagi

atas ke dalam dan ke luar perusahaan. Kaitannya tugas PR ke dalam

perusahaan yakni mendorong seluruh karyawan perusahaan agar

menumbuhkan rasa kesadaran akan kemajuan perusahaan. Sedangkan

PR dalam ruang lingkup ke luar perusahaan bertugas mengupayakan

citra dan reputasi publik yang positif mengenai perusahaan itu sendiri

(Soemirat dan Ardianto, 2004:89).

Publik menjadi bagian terpenting dalam suatu perusahaan. Publik

tersebut terdiri dari kelompok atau orang-orang yang berhubungan

dengan perusahaan. Publik dalam public relations diklasifikasikan

sebagai berikut :
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a) Publik Internal dan Publik Eksternal

Ialah publik yang terdapat di dalam dan di luar perusahaan. Di

dalam perusahaan meliputi karyawan, manajer, dll. Sedangkan di

luar perusahaan meliputi pers, komunitas, dll.

b) Publik Primer, Sekunder dan Marjinal

Publik yang dianggap paling penting disebut publik primer,

publik yang kurang penting disebut publik sekunder, sedangkan

publik marjinal ialah mereka yang dapat diabaikan.

c) Publik Tradisional dan Publik Masa Depan

Publik tradisional terdiri dari karyawan dan konsumen.

Sedangkan publik masa depan terdiri dari mahasiswa, peneliti dan

konsumen potensial.

d) Proponents, Opponents dan Uncommitted

Publik yang menentang perusahaan disebut publik opponents,

sedangkan publik yang memihak disebut proponents. Publik yang

tidak peduli dengan perusahaan disebut uncommitted.

e) Silent Majority dan Vocal Majority

Silent majority ditujukan bagi mereka yang pasif terhadap

perusahaan. Sedangkan vocal majority ialah mereka yang aktif

menyuarakan pendapatnya untuk perusahaan (Kasali, 2008:11)

Dalam mengelola suatu perusahaan, diperlukan proses

manajemen public relations secara rinci. Hal ini bertujuan untuk
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mengukur keberhasilan dari tugas dan kewajiban public relations (PR)

itu sendiri.

Menurut Cutlip dan Center, terdapat empat indikator proses

public relations sebagai berikut :

a. Mendefinisikan Problem Public  Relations

Praktisi PR pertama-tama mendefinisikan permasalahan apa yang

terjadi saat ini pada perusahaan. Hal ini mencakup mengetahui

siapa publik yang dihadapi, apa keinginan publik dan bagaimana

keadaan mereka dipandang dari beberapa faktor.

b. Perencanaan dan Pemrograman

Pada tahap ini seorang praktisi PR sudah menemukan penyebab

timbulnya permasalahan dan siap dengan langkah-langkah

pemecahan atau pencegahan. Dengan merumuskan tahap-tahap

apa yang harus dilakukan, dikatakan dan mengapa hal tersebut

perlu dilakukan.

c. Mengambil tindakan dan berkomunikasi

Tahap ini praktisi PR melakukan analisis mengenai programnya,

bagaimana program tersebut akan dilakukan dan kapan program

tersebut akan dijalankan.

d. Evaluasi program

Proses public relations selalu dimulai dari mengumpulkan fakta

dan diakhiri pula dengan pengumpulan fakta. Untuk mengetahui

apakah prosesnya sudah selesai atau belum, seorang praktisi PR
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pada tahap ini melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang

telah diambil. Tahap ini melibatkan pengukuran atas hasil atas

program yang telah dilakukan (Kasali,2008:82).

Di PDAM Kab. Sragen fungsi public relations dilaksanakan di

bagian hubungan langganan. Di bagian ini, public relations

berhadapan langsung dengan pelanggan. Dimana ia menjadi

penghubung antara perusahaan dengan pelanggan PDAM.

4. Citra Perusahaan

Image (citra) menjadi bagian terpenting dari suatu perusahaan.

Citra merupakan tujuan utama perusahaan. Citra yang baik dari suatu

perusahaan mempunyai dampak yang menguntungkan bagi

perusahaan tersebut, sehingga akan munculnya reputasi bagi

perusahaan. Dimana, hal tersebut merupakan suatu tugas yang harus

dicapai oleh praktisi public relations (Ardianto, 2009:134).

Pengertian citra secara umum menurut Jefkins adalah sebagai

berikut:

Citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang
sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan
pengalamannya (Soemirat dan Ardianto, 2004:114)

Dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Jefkins, bahwa citra

yang muncul pada suatu perusahaan suatu wujud dari pengetahuan

dan pengalaman yang terjadi pada diri seseorang. Pengetahuan dan

pengalaman tersebut sebagai hasil dari apa yang diberikan perusahaan

kepada publiknya. Hal ini dikarenakan, pada saat publik berinteraksi
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dengan perusahaan, ia akan memberikan tanggapan atas apa yang

telah perusahaan berikan. Tanggapan inilah yang kemudian dapat

mempengaruhi perusahaan.

Ada beberapa jenis image (citra) yang dikenal di dunia aktivitas

public relations seperti yang dikemukakan oleh Jefkins, yaitu :

a. Citra bayangan (mirror image)

Citra yang diyakini oleh perusahaan yang bersangkutan dengan

para pemimpinnya yang tidak percaya “apa dan bagaimana“

kesan orang luar terhadap perusahaan yang dipimpinnya itu

tidak selamanya selalu dalam posisi baik.

b. Citra kini (current image)

Citra merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain

mengenai perusahaan/organisasi atau hal lain berkaitan dengan

produknya. Ada kemungkinan berdasakan pada pengalaman

dan informasi diterima yang kurang baik, sehingga dalam

posisi tersebut pihak humas/PR akan menghadapi resiko

sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk (prejudice)

dan hingga muncul kesalah pahaman (misunderstanding) yang

menyebabkan citra kini yang dihadapi secara tidak adil atau

bahkan kesan yang negatif diperolehnya.
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c. Citra keinginan (wish image)

Citra keinginan ini ialah seperti apa yang ingin dicapai oleh

pihak manajemen terhadap lembaga/perusahaan atau produk

yang ditampilkan tersebut lebih dikenal (Good Awarenees).

d. Citra perusahaan (corporate image)

Jenis citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai

tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan

yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya,

mungkin tentang marketing dan hingga berkaitan dengan

tanggungjawab sosial. Dalam hal ini public relations ikut

bertanggungjawab untuk mempertahankan citra perusahaan.

e. Citra serbaneka (multiple image)

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan diatas,

mengenai bagaimana pihak perusahaan menampilkan

pengenalan produk berkaitan dengan identitas, atribut logo,

brand’s.

f. Citra penampilan (perfomance image)

Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subyeknya,

bagaimana kinerja dan penampilan diri para profesional pada

perusahaan yang bersangkutan (Ardianto, 2009:136-138).

Citra berpengaruh besar terhadap suatu perusahaan. Hal ini

dikarenakan citra terbentuk dari adanya informasi yang diterima oleh

seseorang. Bentuk informasinya sendiri dapat bersifat positif maupun
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negatif. Citra dapat menimbulkan pemikiran dan perilaku khalayak

terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus

membentuk citra positif agar tidak menimbulkan kerugian bagi

perusahaannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan citra perusahaan

(corporate image) sebagai bahan kajian penelitian ini.  Citra

perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan suatu

perusahaan. Hal ini dikarenakan citra dapat terbentuk dari adanya

informasi yang diterima oleh seseorang. Bentuk informasinya sendiri

dapat bersifat positif maupun negatif. Citra dapat menimbulkan

pemikiran dan perilaku khalayak terhadap suatu perusahaan. oleh

karena itu, perusahaan harus senantiasa membentuk citra positif agar

tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaannya.

Proses pembentukan citra atau image dapat dilihat dalam teori

John S. :

Gambar1.2.Model Pembentukan Citra
Pengalaman mengenai stimulus

Stimulus Respon

Rangsang Perilaku

(Soemirat dan Ardianto, 2004:115)

Kognisi

Persepsi Sikap

Motivasi
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Public relations digambarkan sebagai input-output, proses
intern dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan
input adalah stimulus yang diberikan dan output adalah
tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri
digambarkan melalui kognisi, motivasi dan sikap (Soemirat
dan Ardianto, 2004:115).

Model pembentukan citra di atas menunjukkan stimulus yang

berasal dari luar diorganisasikan dan dapat mempengaruhi respon

individu. Stimulus yang diberikan pada seseorang dapat diterima

ataupun ditolak. Persepsi berupa pemaknaan dari hasil pengamatan

terhadap unsur lingkungan. Kognisi merupakan keyakinan yang

terdapat pada individu mengenai stimulus. Motif ialah keinginan

seseorang untuk melakukan usaha mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan sikap berupa tindakan dan pemikiran dalam menghadapi

situasi ataupun objek (Soemirat dan Ardianto, 2004:115-116). Dalam

penelitian ini, stimulus berupa hal-hal yang mempengaruhi persepsi

publik dalam hal ini pelanggan terhadap pelayanan PDAM Kab.

Sragen. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut terdapat pada bagian

selanjutnya, yaitu sub bab persepsi.

Maka, dalam proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap,

pendapat, tanggapan atau perilaku khalayak. Hal tersebut memiliki

dampak besar yang mampu mempengaruhi suatu perusahaan. Suatu

perusahaan perlu membentuk citra positif melalui tahap proses

pembentukan citra seperti gambar diatas.
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5. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya

sensasi dari indera penerima kita. Dimana stimuli yang diterima

kemudian diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh

individu. Persepsi yang terbentuk pada diri seseorang dipengaruhi

oleh pikiran dan keadaan lingkungan sekitarnya (Setiadi, 2003:160).

Hubungannya dengan ilmu komunikasi, persepsi bagian dari inti

komunikasi. Dalam proses komunikasi, persepsi mempengaruhi

seseorang untuk menerima ataupun menolak pesan. Selanjutnya

persepsi tersebut mempengaruhi seseorang dalam menafsirkan pesan.

Menurut Desiderato definisi mengenai persepsi ialah:

Persepsi adalah pengalaman mengenai objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan
makna pada stimuli inderawi (Rakhmat, 1996:51).

Persepsi manusia terbagi menjadi dua, yakni persepsi terhadap

objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia (persepsi

sosial). Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) cenderung lebih

menanggapi sifat-sifat di luar suatu objek. Sedangkan persepsi sosial

menilai objek sosial dan kejadian-kejadian yang tampak di sekitar

objek (Mulyana, 2005:175).

Dalam penelitian ini yang dikaji yakni persepsi sosial. Dimana

persepsi sosial diperoleh dari kejadian-kejadian yang tampak di sekitar

objek. Yang menjadi objek penelitian ini ialah PDAM Kab. Sragen,

dimana hal-hal yang tampak di luar objek yang dapat dikaji yakni
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mengenai dimensi kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh

perusahaan kepada pelanggan. Dari dimensi kualitas pelayanan

tersebut, dapat diketahui bagaimana persepsi setiap individu. Persepsi

pada diri seseorang tidaklah sama, karena timbulnya persepsi

dipengaruhi oleh dua faktor yakni, faktor struktural dan fungsional.

Faktor struktural merupakan faktor yang berperan dalam persepsi

yang berasal dari luar individu. Dimana faktor-faktor tersebut dapat

mempengaruhi terbentuknya persepsi pada diri seseorang. Berikut

adalah faktor-faktor yang menentukan timbulnya persepsi pada

individu, antara lain :

a. Latar belakang budaya

Latar belakang budaya setiap individu yang berbeda

mengakibatkan timbulnya perbedaan pada individu. Setiap

budaya memiliki cara pandang dan penafsiran yang berbeda

mengenai suatu objek.

b. Pengalaman masa lalu

Gambaran mengenai sesuatu yang pernah dialami oleh

seseorang seringkali timbul ketika individu mengalami

kejadian yang sama. Ia cenderung menginterpretasikan stimuli

yang pernah dialami sebelumnya dan kemudian melahirkan

persepsi terhadap sesuatu.
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c. Nilai-nilai yang dianut

Nilai-nilai ini berupa aturan yang berkembang di dalam suatu

lingkungan masyarakat yang berbentuk norma sosial.

d. Berita-berita yang berkembang

Berita-berita yang berkembang merupakan hasil dari

komunikasi masyarakat. Setiap berita yang berkembang

memiliki makna yang berbeda dalam menilai sesuatu. Hal ini

yang dapat mempengaruhi individu ketika menginterpretasikan

stimuli yang diperoleh (Kasali, 2008:23).

Selain faktor struktural, terbentuknya persepsi juga dipengaruhi

oleh faktor fungsional yang berasal dari dalam individu. Dimana

faktor-faktor tersebut membantu individu dalam memaknai suatu

objek. Seperti yang dikemukakan oleh Walgito dalam bukunya

Pengantar Psikologi Umum, faktor-faktor yang berperan mengadakan

persepsi pada diri seseorang terdiri dari :

a) Objek yang dipersepsi

Stimulus berasal dari suatu objek yang dipersepsi oleh

seseorang. Dimana stimulus tersebut akan mengenai alat indera

manusia yang selanjutnya diinterpretasikan.

b) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Selain alat indera atau reseptor sebagai penerima stimulus,

diperlukan syaraf sensoris. Dimana syaraf sensoris ini

berfungsi meneruskan stimulus ke otak sebagai pusat susunan
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syaraf. Selanjutnya diperlukan syaraf motoris yang berfungsi

untuk merespon stimuli tersebut.

c) Perhatian

Perhatian terbentuk dari adanya konsentrasi individu yang

ditujukan ke suatu objek. Perhatian ini merupakan syarat

psikologis dari dalam diri seseorang yang merupakan langkah

pertama sebelum mengadakan persepsi (Walgito, 2004:89-90).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, persepsi dapat timbul dalam

setiap individu.  Faktor-faktor tersebut merupakan stimulus yang

diiterpretasikan untuk menghasilkan persepsi. Proses dari timbulnya

persepsi dimulai dari penerimaan stimuli-stimuli dari luar individu.

Kemudian stimuli tersebut diterima oleh alat indera manusia. Melalui

indera manusia, stimuli kemudian di teruskan ke otak melalui syaraf

sensorik. Selanjutnya diinterpretasikan oleh masing-masing individu.

Setiap individu memiliki kemampuan interpretasi yang berbeda.

Hal ini disertai dengan pengorganisasian setiap stimuli yang diterima.

Tidak semua stimuli mampu diterima oleh individu. Akibatnya, setiap

individu memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai suatu objek.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi (attribution theory) yang

digagas oleh Fritz Heider yang menyebut persepsi yang ada pada

setiap individu dengan perseptual styles. Dimana dalam setiap situasi

apa pun dapat memunculkan berbagai intrepetasi yang berbeda pada

setiap individu. Hal ini berdasarkan keseluruhan pengalaman,
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pengartian dan gaya persepsi seseorang (Littlejohn dan Foss,

2009:103).

6. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Citra Perusahaan
Image (citra) perusahaan merupakan unsur terpenting dalam suatu

perusahaan, dikarenakan dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan.

Citra terbentuk karena adanya komponen salah satunya yakni,

persepsi. Setiap persepsi individu dalam menginterpretasikan sesuatu

tidak semuanya sama. Hal ini tergantung pada stimuli-stimuli yang

diterima kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Dalam suatu perusahaan, stimuli-stimuli yang diberikan kepada

publik berupa interaksi sebagai wujud komunikasi dari perusahaan ke

publik. Pada perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, ia lebih

mengedepankan pelayanan publik. Pelayanan publik ini bertujuan

untuk memberikan timbal balik atas apa yang diberikan publik kepada

perusahaan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Kualitas pelayanan publik menjadi suatu hal yang penting yang

dapat mempengaruhi citra perusahaan. Dikarenakan, pelayanan

kepada publik ini dapat mempengaruhi persepsi individu mengenai

perusahaan tersebut. Stimuli dalam persepsi individu diperoleh

melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada

mereka. Kualitas pelayanan inilah yang akan dinilai oleh mereka.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari beberapa hal.

Menurut Zeithaml, dkk. dalam Umar, dimensi kualitas pelayanan

jasa kepada publik meliputi :
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a. Reliability (Keandalan)

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai

janji yang ditawarkan.

b. Responsiveness (Daya tanggap)

Respon atau kesigapan karyawan dalam memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat. Meliputi kesigapan dalam

melayani pelanggan, kecepatan dalam menangani transaksi

dengan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan.

c. Assurance (Jaminan)

Terdiri dari (1) kompetensi yang dimiliki karyawan yang

meliputi keterampilan dan pengetahuan dalam melayani

pelanggan. (2) kesopanan, yakni meliputi keramahan, sikap

dan perhatian karyawan kepada pelanggan. (3) kredibilitas,

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan

pelanggan kepada perusahaan.

d. Emphaty (Empati)

Merupakan perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada

pelanggan. Meliputi kemudahan pelanggan dalam

menghubungi perusahaan, kemampuan berkomunikasi antara

karyawan dengan pelanggan dan usaha perusahaan untuk

memahami kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh

pelanggan.
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e. Tangibles (Bukti langsung)

Meliputi penampilan fisik perusahaan tersebut, seperti fasilitas

tempat parkir, kebersihan, kerapian, kondisi ruangan dan

kondisi gedung perusahaan (Umar, 2003:8-9).

Untuk mengetahui citra perusahaan yang berkembang dalam

lingkup publik eksternal, dapat diketahui dengan menggunakan

dimensi kualitas jasa tersebut. Melalui kualitas pelayanan jasa yang

diberikan kepada pelanggan, dapat menimbulkan persepsi di kalangan

individu. Dari persepsi individu mengenai pelayanan perusahaan

kepada pelanggan inilah yang akan mempengaruhi citra perusahaan.

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu mengenai

aktifitas public relations dalam membentuk citra perusahaan melalui

persepsi pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widiastuti

(2012) dengan judul Pengaruh Aktivitas Public Relations Terhadap

Citra Perusahaan Dalam Persepsi Konsumen (Survei Persepsi

Konsumen Terhadap Citra Rumah Sakit Ortopedi Surakarta),

menemukan fakta bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

aktifitas public relations dengan citra perusahaan dalam persepsi

konsumen. Aktifitas public relations dalam membentuk citra

perusahaan secara tidak langsung dinilai dalam persepsi konsumen.

Aktifitas tersebut meliputi strategi-strategi yang berkaitan langsung

dengan konsumen. Salah satunya yakni kegiatan pelayanan

masyarakat. Semakin meningkatnya aktifitas public relations dalam
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kegiatan pelayanan masyarakat, maka akan diikuti dengan

peningkatan citra di mata konsumennya.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan pelayanan

kepada masyarakat atau pelanggan menjadi salah satu faktor yang

memperngaruhi terbentuknya citra perusahaan dalam persepsi

konsumen. Hal ini dikarenakan, pelayanan pelanggan yang tidak

memuaskan akan berdampak pada kekecewaan pelanggan.

Selanjutnya, rasa kecewa pada diri individu ini yang akan membentuk

persepsi mereka mengenai citra perusahaan. Pengalaman yang buruk

mengenai pelayanan perusahaan kepada pelanggan dapat memberikan

efek negatif bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan

pelanggan dirasa memuaskan maka akan membentuk persepsi positif

dalam benak individu. Pengalaman individu mengenai pelayanan

perusahaan akan membentuk citra yang baik pula mengenai

perusahaan. Maka, persepsi positif inilah yang harus senantiasa dijaga

untuk mewujudkan citra perusahaan yang baik di mata publik.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghasilkan penelitian yang relevan guna mempertajam

penelitian yang akan dilakukan, dibutuhkan penelaahan dari hasil

penelitian terdahulu.
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Tabel1.3.Tinjauan Pustaka

Judul

Studi Korelasi Tentang Persepsi Terhadap
Pelayanan Customer Relations (One Stop
Service) Di PT. PLN APJ Surakarta Dan
Kepuasan Pelanggan (Survey Pada Pelanggan Di
PT. PLN (Persero) APJ Surakarta.

Oleh
Rio Bahagianto,
Jurusan Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rumusan Masalah
Apakah ada hubungan antara persepsi pelanggan
terhadap pelayanan customer relations pada one
stop service di PT. PLN APJ Surakarta dengan
kepuasan pelanggan?

Penggunaan

Metode

Kuantitatif eksplanatif dengan menjelaskan
hubungan antara persepsi pelanggan dengan
kepuasan pelanggan di PT. PLN APJ Surakarta.

Hasil

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara variabel persepsi pelayanan terhadap
customer relations dengan kepusan pelanggan.
Semakin tinggi persepsi pelayanan terhadap
customer relations akan membuat kepuasan
pelanggan di PT. PLN APJ Surakarta akan
semakin meningkat.

Dalam penelitian yang berjudul Studi Korelasi Tentang Persepsi

Terhadap Pelayanan Customer Relations (One Stop Service) Di PT. PLN

APJ Surakarta dan Kepuasan Pelanggan yang dilakukan oleh Rio

Bahagianto, bertujuan untuk mengetahui mengenai persepsi khalayak

terhadap pelayanan yang diberikan customer relations untuk menghasilkan

kepuasan bagi pelanggan. Penelitian tersebut hanya sebatas mengetahui
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hubungan antara pelayanan yang diberikan customer relations dengan

terciptanya kepuasan pada pelanggan.

Sedangkan pada penelitian ini mengenai persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan yang

menghasilkan persepsi negatif maupun positif. Dari temuan tersebut dicari

adakah hubungan yang signifikan dengan citra perusahaan. Artinya,

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi

perkembangan citra perusahaan atau tidak.

Selain itu, terdapat perbedaan obyek yang dijadikan lokasi untuk

penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rio Bahagianto, lokasi

penelitian yakni di PT. PLN APJ Surakarta. Sedangkan obyek yang

dijadikan lokasi penelitian oleh penulis menggunakan PDAM Kab. Sragen.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan jalannya penelitian, maka perlu di rumuskan

kerangka penelitian sebagai pedoman jalannya suatu penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, kerangka alur

penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Gambar.1.4.Kerangka Pemikiran

Pelay

Citra Perusahaan

- Pengalaman

- Kepercayaan

- Kenyamanan

Persepsi pelanggan terhadap
kualitas pelayanan jasa:

- Keandalan
- Daya Tanggap
- Jaminan
- Empati
- Bukti Langsung
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G.1. Definisi Fungsional
a. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman mengenai objek, peristiwa atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan

makna pada stimuli inderawi (Rakhmat, 1996:51).

Persepsi terbentuk karena adanya stimuli-stimuli yang direspon

oleh setiap individu. Dalam penelitian ini, stimuli yang

mempengaruhi terbentuknya persepsi pelanggan terhadap kualitas

pelayanan jasa dapat dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan

jasa kepada publik.

Menurut Zeithaml dkk. dalam Umar, dimensi kualitas

pelayanan jasa kepada publik meliputi :

1. Reliability (Keandalan)

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai

janji yang ditawarkan.

2. Responsiveness (Daya tanggap)

Respon atau kesigapan karyawan dalam memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat. Meliputi kesigapan dalam

melayani pelanggan, kecepatan dalam menangani transaksi

dengan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan

3. Assurance (Jaminan)

Terdiri dari (1) kompetensi yang dimiliki karyawan yang

meliputi keterampilan dan pengetahuan dalam melayani
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pelanggan. (2) kesopanan, yakni meliputi keramahan, sikap

dan perhatian karyawan kepada pelanggan. (3) kredibilitas,

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan

pelanggan kepada perusahaan.

4. Emphaty (Empati)

Merupakan perhatian yang diberikan oleh perusahaan kepada

pelanggan. Meliputi kemudahan pelanggan dalam

menghubungi perusahaan, kemampuan berkomunikasi antara

karyawan dengan pelanggan dan usaha perusahaan untuk

memahami kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh

pelanggan.

5. Tangibles (Bukti langsung)

Meliputi penampilan fisik perusahaan tersebut, seperti fasilitas

tempat parkir, kebersihan, kerapian, kondisi ruangan dan

kondisi gedung perusahaan (Umar, 2003:8-9).

b. Citra Perusahaan

Citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang

sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan

pengalamannya (Soemirat dan Ardianto, 2004:114).

G.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yakni merupakan definisi yang

menjelaskan bagaimana mengukur variabel melalui indikator-

indikator yang diteliti (Bahagianto, 2009).
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a) Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa berdasarkan

lima dimensi kualitas pelayanan jasa kepada publik (X)

Variabel persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan

PDAM Kab. Sragen diukur berdasarkan 5 (lima) indikator, di

mana masing-masing indikator dirumuskan dengan beberapa

pertanyaan dalam kuesioner. Berikut ini 5 (lima) indikator

tersebut:

1. Reliability (Keandalan)

Indikator reliability ini, dirumuskan dengan pertanyaan

sebagai berikut:

Apakah pelayanan di PDAM Kab. Sragen saat ini sudah sesuai

dengan motto perusahaan yakni “BEST” (Berikan Service

Terbaik) bagi pelanggan?

2. Responsiveness (Daya tanggap)

Indikator Responsiveness ini, dirumuskan dengan pertanyaan

sebagai berikut:

a. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan pelayanan di

PDAM Kab. Sragen ini?

b. Apakah karyawan PDAM Kab. Sragen melayani dengan

semangat?

c. Menurut Anda apakah karyawan PDAM Kab. Sragen

menangani keluhan pelanggan secara cepat?
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d. Bagaimana respon karyawan PDAM Kab. Sragen dalam

menangani keluhan pelanggan?

3. Assurance (Jaminan)

Indikator Assurance ini, dirumuskan dengan pertanyaan

sebagai berikut:

a. Menurut Anda apakah karyawan PDAM Kab. Sragen

memiliki kemampuan yang baik dalam melayani pelanggan?

b. Menurut Anda apakah karyawan PDAM Kab. Sragen

dalam memberikan pelayanan bersikap ramah dan saling

menghargai pelanggan?

c. Apakah karyawan PDAM Kab. Sragen senantiasa bersikap

sopan ketika memberikan pelayanan kepada pelanggan?

d. Bagaimana pendapat Anda tentang kejelasan karyawan

dalam menyampaikan informasi mengenai PDAM Kab.

Sragen?

4. Emphaty (Empati)

Indikator Emphaty ini, dirumuskan dengan pertanyaan sebagai

berikut:

a. Apakah Anda memiliki kemudahan ketika ingin

menghubungi PDAM Kab. Sragen?

b. Menurut Anda bagaimana kemampuan komunikasi

karyawan PDAM Kab. Sragen dengan pelanggan?
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c. Apakah karyawan PDAM Kab. Sragen peduli terhadap

keinginan dan kebutuhan para pelanggan?

5. Tangibles (Bukti langsung)

Indikator Emphaty ini, dirumuskan dengan pertanyaan sebagai

berikut:

a. Menurut Anda apakah fasilitas lahan parkir di PDAM Kab.

Sragen yang tersedia sudah terasa nyaman dan aman bagi

pelanggan?

b. Apakah fasilitas yang tersedia di ruang tunggu pelanggan

sudah membuat Anda nyaman?

c. Bagaimana kebersihan di ruang tunggu PDAM Kab.

Sragen?

b) Citra Perusahaan di Mata Pelanggan (Y)

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini

adalah:

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai keadilan pelaksanaan

pelayanan di PDAM Kab. Sragen yang tidak membedakan

golongan/status pelanggan yang dilayani?

2. Apakah anda memiliki pengalaman baik mengenai

pelayanan yang diberikan PDAM Kab. Sragen kepada Anda?

3. Kepercayaan terhadap PDAM Kab. Sragen menjadi alasan

utama Anda memilih menggunakan jasa PDAM Kab. Sragen

sebagai penyedia air bersih.
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4. Apakah Anda sudah merasa puas dengan pelayanan yang

diberikan oleh PDAM Kab. Sragen?

5. Menurut Anda citra PDAM Kab. Sragen meningkat seiring

dengan bertambahnya kualitas pelayanan dan fasilitas yang

disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan.

H. Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang

akan diteliti (Sugiyono, 2010:84).

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka dasar penelitian

yang telah disusun ialah sebagai berikut :

Ada hubungan yang signifikan antara persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa dengan citra PDAM Kab. Sragen.

I. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah

kuantitatif dengan menggunakan metode survei eksplanatif. Survei

merupakan metode riset yang menggunakan instrumen pengumpulan data

berupa kuesioner. Sedangkan sifat penelitian ini ialah asosiatif, dimana

peneliti ingin menjelaskan adanya hubungan antar variabel (Kriyantono,

2010:59-60).

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini ialah Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kab. Sragen, Jl. Ronggowarsito No. 18. Sragen 57214.
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Alasan peneliti memilih tempat penelitian di PDAM Kab.

Sragen, karena PDAM sebagai perusahaan pelayanan publik yang

berpusat pada pelayanan pelanggan. Saat ini PDAM melakukan

revolusi baru melalui motto perusahaan BEST (Berikan Service

Terbaik). Motto ini bertujuan untuk lebih mengedepankan

pelayanan terbaik bagi pelanggan PDAM. Selain itu, untuk

memperoleh persepsi baik yang berujung pada citra positif

perusahaan. Sehingga hal ini membuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian, mencari adakah hubungan antara persepsi

pelanggan dengan citra perusahaan dilihat dari lima dimensi

kualitas pelayanan jasa.

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Juni s/d Oktober 2012.

b. Populasi, Sampel dan Sampling

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi, terdiri dari objek

maupun subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:61). Populasi dalam

penelitian ini terdiri dari jumlah pelanggan PDAM Kab.

Sragen dihitung berdasarkan triwulan. Peneliti mengambil

periode Maret dengan jumlah pelanggan 39.047 orang.
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2) Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:62).

Untuk mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, dapat dihitung dengan menggunakan rumus

Slovin (Umar, 2003:108), sebagai berikut :

N
n =

1 + N e 2

dimana

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e  = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang didapat dari

perhitungan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

39.047
n =

1 + 39.047 (0,1)2

39.047
n =

390,48
n = 99,99 dibulatkan menjadi 100 responden.
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Sehingga dalam penelitian ini responden yang menjadi

sampel adalah 100 orang pelanggan PDAM Kab. Sragen.

3) Sampling

Teknik sampling ialah merupakan teknik pengambilan

sampel dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2010:62).Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yakni

simple random sampling.

Simple random sampling yakni cara pengambilan anggota

sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata

yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2010:64).

Alasan peneliti memilih teknik simple random sampling,

karena dalam penelitian ini faktor-faktor demografis responden

tidak akan dijadikan pertimbangan. Penelitian ini merupakan

studi terhadap pelanggan PDAM Kab. Sragen yang memiliki

kesamaan, yaitu sama-sama menjadi pelanggan PDAM Kab.

Sragen.

c. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:3).

Dalam penelitian ini, variabel penelitian terdiri dari dua

yakni, variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).
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Variabel Independen (X) merupakan variabel yang

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (Sugiyono, 2010:4). Dalam penelitian ini,

variabel independen (X) adalah persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa.

Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen

(Sugiyono, 2010:4). Variabel (Y) dalam penelitian ini ialah citra

perusahaan. Dimana citra perusahaan dapat timbul karena adanya

pengaruh persepsi yang timbul pada pelanggan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

kuesioner. Kuesioner ialah suatu data yang berisikan daftar

pertanyaan yang telah disusun yang harus diisi oleh responden.

Tujuan penyebaran kuesioner ini ialah untuk mencari informasi

yang lengkap dari responden (Kriyantono, 2010:97).

Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini menggunakan

pertanyaan tertutup. Dengan memberikan kemungkinan jawaban

yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi

kesempatan untuk memberikan jawaban lain (Singarimbun dan

Effendi, 2006:177).

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk

checklist. Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang
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memuat beberapa aspek yang akan diriset (Kriyantono, 2010:99).

Alasan penggunaan checklist yakni untuk menghemat waktu

ketika pelanggan melakukan pengisian kuesioner. Sehingga

pelanggan dapat dengan mudah menjawab pertanyaan yang telah

diajukan.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yakni skala likert.

Skala likert biasa digunakan dalam suatu penelitian untuk

mengukur sikap seseorang tentang suatu objek sikap. Dimana

indikator-indikator dari variabel sikap terhadap suatu objek

merupakan titik tolak ketika membuat pertanyaan maupun

pernyataan yang dihubungkan dengan jawaban yang berupa

dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-

kata (Kriyantono, 2010:138).

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan analisis terhadap data yang telah

berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi

tertentu (Kriyantono, 2010:86).

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui

ada tidaknya hubungan antara persepsi pelanggan terhadap

kualitas pelayanan jasa (X) dengan citra PDAM Kab. Sragen (Y).

Maka penelitian ini menggunakan metode eksplanatif. Jenis

survei eksplanatif digunakan untuk mengetahui apa yang

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, jenis
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penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua

variabel atau lebih dalam suatu penelitian (Kriyantono, 2010:60).

Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y,

peneliti menggunakan analisis hubungan (asosiatif). Analisis

asosiatif ialah analisis yang menggunakan uji statistik inferensial

yang bertujuan untuk melihat derajat hubungan antara dua

variabel atau lebih (Kriyantono, 2010:172).

Dalam analisis hubungan antar variabel, peneliti

menggunakan rumus statistik pearson’s Correlation (Product

Moment). Alasan penggunaan rumus ini dikarenakan teknik

statistik pearson’s Correlation (Product Moment) digunakan

untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat kekuatan

hubungan serta untuk membuktikan hipotesis hubungan antar

variabel yang telah ditentukan sebelumnya (Kriyantono,

2010:175).

Setelah menggunakan rumus statistik pearson’s Correlation

(Product Moment) untuk mengetahui koefisien korelasi antar

variabel, maka dilanjutkan analisis regresi. Analisis regresi untuk

mengetahui apakah memang ada hubungan atau pengaruh yang

signifikan atau tidak antara kedua variabel tersebut. Selain itu,

analisis regresi digunakan untuk memutuskan apakah naik dan

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui

menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen
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(Kriyantono, 2010:183-184). Analisis regresi yang digunakan

dalam penelitian ini ialah regresi linier sederhana, dikarenakan

terdapat data yang terdiri dari dua variabel yakni X dan Y.

f. Teknik Uji Persyaratan Analisis

1) Uji validitas data

Uji validitas data bertujuan untuk menyatakan sejauh

mana instrumen (kuesioner) akan mengukur apa yang ingin

diukur (Kriyantono, 2010:143). Dalam penelitian ini uji

validitas data menggunakan teknik Pearson’s Correlation

(product moment). Teknik korelasi product moment ini

digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi atau derajat

kekuatan hubungan serta untuk membuktikan hipotesis

hubungan antar variabel dengan interval lainnya (Kriyantono,

2010:175).

Instrumen (kuesioner) dikatakan valid apabila hasil dari

perhitungan rxy > rtabel. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dengan n = 100.

Maka, nilai taraf signifikansi rtabel pada taraf signifikansi 5%

senilai 0,195. Instumen dapat dikatakan valid jika  rxy > 0, 195.

Rumus korelasi pearson’s correlation (product moment)

adalah sebagai berikut :
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X-XY
r

YYNXN
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Keterangan:

r = Koefisien korelasi Pearson’s Product Moment

N = Jumlah individu dalam sampel

X = Angka mentah untuk variabel X

Y           = Angka mentah untuk variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat X

∑Y2 = Jumlah kuadrat Y

2) Uji Reliabilitas data

Uji reliabilitas data bertujuan untuk mengetahui apakah

alat pengukur data menunjukkan ketepatan, keakuratan,

kestabilan dan konsisten (Kriyantono, 2010:145).

Penghitungan uji reliabilitas data ini, peneliti

menggunakan alat ukur berupa alat komputer yakni SPSS for

Windows dengan menggunakan uji statistik cronbach alpha.

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

cronbach alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali,2006:46).

Rumus koefisien reliabilitas cronbach alpha sebagai berikut

(Umar, 2003:96) :
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k ∑σb
2

r11 = ( )   (1 )
k-1 σt

Keterangan :

r11 = reliabilitas instrumen

k        = banyak butir pertanyaan

σt
2 = varian total

∑σb
2 = jumlah varian butir

3) Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk membuktikan hipotesis

mengenai adanya hubungan variabel X dengan variabel Y,

menggunakan rumus statistik pearson’s correlation (product

momen).
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r
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Keterangan :

r = Koefisien korelasi product moment

N = Jumlah individu dalam sampel

X = Angka mentah untuk variabel X

Y            = Angka mentah untuk variabel Y

∑X2 = Jumlah kuadrat X

∑Y2 = Jumlah kuadrat Y



50

Setelah mengetahui koefisien korelasi product moment,

maka perlu dilakukan uji t. Tujuan dari dilakukannya uji t ini

yakni untuk menguji signifikansi hubungan (Sugiyono, 2010:

230) dengan rumus :

t   = √ ²
keterangan :

r = korelasi product moment

n = jumlah responden

1 = angka konstan

r² = korelasi product moment dikuadratkan

Selanjutnya, harga t hitung tersebut dibandingkan dengan

harga t tabel, untuk mengetahui signifikansi kedua variabel

(Sugiyono, 2010:231).

Kemudian untuk melakukan prediksi (peramalan)

mengenai hubungan kedua variabel, dilakukan analisis regresi.

Tujuan analisis regresi ialah untuk menemukan model statistik

(dalam bentuk formula matematik atau persamaan regresi)

yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai-nilai variabel

terikat (citra perusahaan) berdasarkan nilai-nilai dari variabel

bebas (persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa).

Selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dan

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan
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variabel independen (Arikunto, 2006:86). Digunakan rumus

analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Y = a + bX

Keterangan :

Y = variabel yang tidak bebas (subyek dalam

variabel tak bebas/dependen yang diprediksi.

X = variabel bebas (subyek pada variabel

independen yang mempunyai nilai tertentu.

a = nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0

b = koefisien regresi, yaitu angka peningjatan atau

penurunan variabel dependen yang berdasarkan

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik,

bila b (-) maka terjadi penurunan.


