
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Humas merupakan fungsi manajemen yang membangun serta menjaga 

hubungan baik antara pihak lembaga dan publiknya, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan pengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu lembaga. 

Humas didalam suatu perusahaan, institusi atau organisasi juga harus 

menciptakan komunikasi yang baik dengan publik-publiknya, baik dengan 

publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi-komunikasi ini yang 

nantinya akan berpengaruh pada reputasi terhadap suatu lembaga. 

Reputasi merupakan penilaian terhadap sebuah organisasi yang 

didalamnya melekat faktor kepercayaan dari khalayak. Pada proses 

pengambilan keputusan khalayak, maka reputasi menjadi komponen yang 

sangat dinilai dan dipertimbangkan. Reputasi wajib dibangun bagi semua 

organisasi, dalam membangun reputasi perlu adanya pemahaman dari sebuah 

organisasi. Reputasi merupakan gambaran yang ada di dalam benak seseorang, 

yang harus dimiliki oleh setiap lembaga tidak sama dengan citra, juga tidak 

sama dengan merk. Proses membangun, mempertahankan, dan meningkatkan 

image dan brand, oleh karena itu reputasi lebih mapan dan stabil daripada 

image ataupun brand. 

Nova (2009:17) reputasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu 

organisasi atau perusahaan. Reputasi merupakan intangible assets atau aset 
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 yang  tidak  tampak  namun  mempunyai  dampak  besar  bagi 

perusahaan/organisasi. Reputasi merujuk pada pandangan atau khalayak 

tentang karakter atau kualitas kepribadian kita. Thomas Vuller mengatakan 

“Reputasi yang baik adalah tanggung jawab yang besar”. Banyak yang 

mengartikan reputasi dan citra hal yang sama padahal reputasi dan citra 

merupakan dua hal yang berbeda. Citra merupakan bagaimana satu 

perusahaan atau organisasi ingin dilihat publik, sedangkan reputasi adalah 

bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut membangun kinerja positif oleh 

publik. 

Setiap lembaga tentunya mengharapkan reputasi yang baik di mata 

publik, hal ini tentunya memerlukan strategi yang baik agar reputasi yang 

tercipta juga baik, salah satu lembaga pendidikan yang membangun 

reputasinya hingga di pandang baik oleh publik adalah Universitas Islam 

Bandung (UNISBA). Pada tanggal 15 November 1958 UNISBA pertama kali 

dibentuk sampai saat ini menyongsong usia ke 59, telah berhasil melalui 

berbagai tantangan untuk mengembangkan diri sekaligus membangun 

reputasinya sebagai perguruan tinggi islam swasta terkemuka di Indonesia. 

Baru-baru ini dengan adanya beberapa peberitaan terkait dikutip dari beberapa 

website dan situs berita di media online yang menerangkan bahwa UNISBA 

telah meraih Akreditasi terbaik dengan kualifikasi nilai A. Hal ini dilihat dari 

berita yang dimuat di website UNISBA. 

Berdasarkan data prapenelitian yang diambil dari website Universitas 
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Islam Bandung bahwasanya Universitas Islam Bandung telah meraih 

akreditasi dengan memperoleh nilai dengan kualifikasi A, menjadi suatu 

kebanggaaan tersendiri bagi Unisba karena di tengah-tengah ketatnya 

persaingan dalam membangun ataupun mempertahankan reputasinya UNISBA 

masih tetap bersaing dengan universitas-universitas lainnya yang tentunya 

sama-sama mempunyai kualitas yang baik dan kuantitas yang tinggi. 

Selain berdasarkan data prapenelitian yang dilakukan, di kutip 

berdasarkan berita di media online republika.co.id, Ridwan Kamil bersyukur 

Universitas Islam Bandung (UNISBA) mendapatkan akreditasi A. Karena, saat 

ini UNISBA menjadi satu-satunya perguruan tinggi islam swasta di Kota 

Bandung  yang  memperoleh  penilaian  terbaik  tersebut.

 (Kamil, WWW.Republika.co.id) 

Berdasarkan data prapenelitian yang diambil dari berita online 

bahwasannya Ridwan Kamil juga ikut mengapresiasi atas pencapaian yang 

telah didapatkan oleh UNISBA, yang mampu bersaing dengan universitas 

lainnya di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan dari universitasuniversitas 

tersebut, UNISBA tetap eksis sebagai Universitas Islam swasta terbaik di Kota 

Bandung. 

Tiga fungsi Public Relations yaitu, menjamin dan menilai opini publik 

yang ada di organisasi, untuk memberikan nasehat atau penerangan pada 

manajemen dalam hubungannya dengan opini public yang ada, untuk 

menggunakan komunikasi dalam rangka mempengaruhi opini publik. Fungsi 
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dari seorang humas bukan hanya pandai dalam berkomukasi namun juga 

pandai dalam mengatur opini yang ada (Yulianita, 2001:49). 

Berdasarkan data prapenelitian yang dikutip dari berita online pikiran 

rakyat, meskipun peminat mencapai tiga kali lipat dari jumlah mahasiswa yang 

diterima, Universitas Islam Bandung (UNISBA) tidak akan menambah daya 

tampung. Pasalnya, jumlah dosen dan lahan perkuliahan masih tetap. Bila 

dipaksakan menambah mahasiswa, dikhawatirkan kualitas pendidikan akan 

berkurang. Tahun ini, sekitar 3.100 mahasiswa baru yang akan diterima. 

Namun, pendaftar sudah mencapai 9.200 orang. Angka tersebut meningkat 25 

persen dari pendaftar di tahun sebelumnya. (WWW.pikiran-rakyat.com) 

Berdasarkan data prapenelitian yang diperoleh dari berita di media online 

Pikiran Rakyat pada tahun 2015, bahwasannya pada setiap tahun mahasiswa 

yang mendaftarkan diri di Kampus UNISBA sangat banyak, 

bahkan dapat dilihat dari persentase pada setiap tahun sehingga pihak kampus 

tidak dapat menampung banyaknya pendaftar karena keterbatasan sarana dan 

prasarana. Banyaknya peminat yang mendaftar mulai dari warga sipil hingga 

kancah internasional. Tidak merubah komposisi yang ada, UNISBA tetap 

berkonsentrasi untuk mempertahankan kualitas. Terlebih, ekspektasi terhadap 

lulusan UNISBA yang cukup tinggi. 

Fungsi humas adalah melakukan publikasi melalui media, melakukan 

penulisan kegiatan yang berkaitan, melakukan website development dan web 

interface, juga melakukan media relations untuk melebarkan cakupan 
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sosialisasi, serta fungsi humas sebagai teknisi komunikasi. (Sari, 2012:05) 

Berdasarkan data prapenelitian yang dikutip dari website Universitas Islam 

Bandung  adalah sebagai berikut, Unisba laksana bintang yang kian bersinar. 

Beberapa Program Studi (Prodi) dalam kurun waktu 

berdekatan secara beruntun berhasil meraih predikat tertinggi akreditasi “A”. 

Kali ini giliran Program Studi (Prodi) Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 

Fakultas Teknik yang secara resmi telah berhasil meraih predikat akreditasi 

tertinggi “A” dengan memperoleh nilai 368. Sebelumnya tiga Prodi dibawah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pun mendapat hasil terbaik akreditasi “A” 

yakni Prodi Akuntansi, Manajemen, dan Prodi Ilmu Ekonomi. Dengan 

demikian Unisba kini memiliki 6 (enam) Prodi/Fakultas yang telah 

berakreditasi “A”, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi 

Manajemen, Prodi Akuntansi, Prodi Ilmu Ekonomi, dan Prodi PWK. 

Syukuran atas diraihnya akreditasi “A” ini dilaksanakan di kampus Unisba, 

Selasa (22/8) dihadiri Wakil Ketua Yayasan, Ramlan Sasmita, Drs.,M.Pd., 

Wakil Rektor I, Dr. Ir. Rakhmat Ceha, M.Eng. IPU., Dekan Fak. Teknik, Dr. 

Nugraha, Ir.,MT., para Dekan di lingkungan Unisba, dan undangan lainnya. 

(WWW.UNISBA.ac.id) 

Berdasarkan data prapenelitian diatas dapat dilihat bahwa UNISBA 

bukan hanya dapat bersaing dengan universitas-universitas lainnya, namun 

juga meningkatkan kualitas pelayanan, baik pada setiap prodi yang di tawarkan 

maupun fasilitas yang ada. Keberhasilan meraih akreditasi ini tentu tak luput 

dari kualitas yang semakin membaik yang telah ditunjukkan Perguruan Tinggi 
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Islam ini, sehingga reputasi yang dibangun oleh lembaga bisa terus bertahan 

seperti sekarang ini. 

UNISBA telah meraih beberapa penghargaan sebagai Perguruan Tinggi 

Swasta Islam terbaik se-Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya 

fungsi humas dalam membangun serta mengembangkan reputasi lembaganya 

untuk menjadi yang terbaik, yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari 

lembaga. Penjaminan kualitas yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi setiap orang. 

Berdasarkan data-data diatas peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

melihat lebih jauh bagaimana fungsi humas dalam membangun reputasi 

lembaga UNISBA, peneliti menggunakan paradigma kontruktivisme, 

penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif. 

2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang ditelah dipaparkan dalam latar 

belakang, peneliti mengambil fokus penelitian untuk membatasi wilayah 

peneitian, yaitu “ Membangun Reputasi Perguruan Tinggi Islam Swasta 

Melalui Fungsi Humas (Studi Kasus pada Humas Lembaga Unisba). Kebaruan 

penelitian yang membahas mengenai bagimana fungsi humas yang akan 

berdampak pada reputasi perguruan tinggi islam swasta yang ada dan di tengah-

tengah ketatnya persaingan dunia pendidikan yang ada UNISBA tetap menjadi 

ssalah satu perguruan tinggi islam swasta yang seringkali diminati dengan 

segala kelebihan yang ada. 
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3. Pertanyaan Penelitian 

 

metode studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. 

1. Bagaimana pemanfaatan media massa yang dilakukan humas lembaga 

dalam membangun reputasi UNISBA ? 

2. Bagaimana pemanfaatan media internet yang dilakukan humas 

lembaga dalam me mbangun reputasi lembaga UNISBA ? 

3. Bagaimana pemanfaatan special event yang dilakukan humas lembaga 

dalam membangun reputasi lembaga UNISBA? 

4. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pemanfaatan media massa dalam membangun 

reputasi lembaga UNISBA . 

2) Untuk mengetahui pemanfaatan media internet dalam membangun 

r eputasi lembaga UNISBA . 

3) Untuk mengetahui pema nfaatan special event yang dilakukan humas 

lembaga dalam membangun reputasi lembaga UNISBA. 

5. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi pada studi kasus serta menggambarkan tentang fungsi humas 

dalam suatu lembaga. Adanya penelitian ini agar lebih mengetahui 

perkembangan sebuah sebuah perusahaan dalam mempertahankan 

reputasinya. Penelitian ini diharapkan memperkaya studi - studi tentang 

fungsi humas dalam mempertahankan reputasi yang berbasis pada 



8 

 

 2. Kegunaaan Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pen getahuan baru 

bagi pembaca, khususnya dalam penerapan fungsi humas dalam 

membangun reputasi pada sebuah lembaga. Dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan - masukan kepada UNISBA , 

dalam  hal  fungsi  internal dan eksternal humas,  serta da pat 

digunakan  sebagai bahan referensi  dan pertimbangan  bagi perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan perusahaan. 

6. Landasan Pemikiran 

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan teori yang 

relevan dengan permasalahan yng diteliti, tinjauan pustaka berisikan 

tentang data - data sekunder yang peneliti peroleh dari beberapa jurnal 

ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadi kan penguat 

asumsi - asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk 

menjawab masalah yang diajukan oleh peneliti. 

1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengawalinya dengan mengkaji penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, sehingga penelitian ini mendapatkan rujukan pendukung dan 

pembanding agar dapat memperkuat kajian pustaka. 

Pertama, penelitian ya ng dilakukan oleh Intang Tanjung Sari , 
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mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi  FISIP Universitas Indonesia 

(UI), Jakarta, yang membahas mengenai Implementasi Fungsi dan Manajemen 

Kehumasan Direktorat Pengelolaan Media Publik 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Sosialisasi UU KIP. 

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

Fungsi PR yang dijalankan Direktorat Pengelolaan Media Publik 

Kemenkominfo dalam sosialisasi UU KIP terkait dengan publisitas, 

penulisan materi publikasi, pemanfaatan website dan aktivitas media 

relations atau hubungan dengan media. Selain menjalankan fungsi PR 

terkait sosialisasi UU KIP, Direktorat PMP tentunya juga melakukan 

proses manajemen kegiatan PR seperti fact finding, planning, action and 

communicating hingga evaluation. Fungsi dan manajemen PR yang 

dijalankan Direktorat PMP dalam sosialisasi UU KIP akan dibahas satu 

persatu dalam temuan penelitian yang didapatkan. (Tanjung, :) 

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Luky Susilowai, starf pengajar 

FE Veteran Jawa Timur. Yang membahas tentang Membangun Daya Tarik 

Jasa dan Reputasi merk melalui kualitas layanan dan aliansi pasar pada 

perusahaan EMKL. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa : 

Aliansi pemasaran berpengaruh pada kualitas layanan, Kualitas 

layanan tidak berpengaruh terhadap reputasi merk, Kualitas layanan 

berpengaruh terhadap daya tarik jasa. (Susilowati, 2009:07) 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Carita Trisyarini/Ike 
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Para praktisi dan profesional PR harus diposisikan pada level 

Devi Sulistyaningtyas, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Yang membahas tentang peran dan fungsi Public Relation dalam 

membangun citra perusahaan SPA di Yogyakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa : 

Peran Public Relation pada perusahaan SPA di Yogyakarta adalah 

sebagai comunication  Facilitator,  problem  solving,  facilitator, 

communication technical. Fungs i Public realtion pada perusahaan Spa di 

Yogyakarta sebagai Fungsi manajemen dan sebagai fungsi komunikasi. 

( Carita, 2013 :09 ) 

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Trimanah, mahasisw a 

Unissula , Semarang. Yang membahas tentang reputasi dalam kerangka 

ker ja Public Relation . Hasi l penelitian menyimpulkan bahwa : 

Tidak bisa tidak bahwa citra ( image) , identitas ( identity ) , merk 

( brand) harus mendapatkan perlakuan khusus untuk bisa memperoleh 

reputasi yang baik di tengah - tengah khalayak. Yang dapat melakukan 

proses pencitraan, building identity , branding tidak lain dan tidak bukan 

adalah para praktisi PR yang telah memiliki cukup ilmu, p engetahuan, 

pemahaman, dan pengalaman peran dan fungsi PR yang sesungguhnya 

bagi perusahaan, yaitu sebagai manajer komunikasi, dan bukan hanya 

sekedar tekhnis komunikasi. 
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Dalam perencanaan program, sub section di PT. Incoe, Tbk 

strategis sehingga bisa berfikir strategis pula dengan melihat secara 

komprehensip dari setiap permasalahan dan peluang, untuk kemudian bisa 

diturunkan dalam perencanaan dan strategi PR yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Membangun reputasi itu prosesnya panjang, lebih r umit dari hanya 

membangun image saja, atau identitas saja atau brand saja. Tetapi reputasi 

bisa segera hancur bisa salah satu dari image, identity dan brand mendapat 

perlakuan dan penanganan yang salah. ( Trimanah,  2012:101 ) 

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh, Suci Astuti, mahasiswa 

Universitas Hasanuddin Makasar. Yang membahas tentang Fungsi Public 

Relation PT. Incoe, Tbk dalam meningkatkan citra perusahaan. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa : 

Dengan menjalankan fungsi fungsi PR sebagai communicator, 

membangun relationship, dengan pihak internal dan pihak ekternal dan 

melakukan tahapan - tahapan proses kegiatan PR. 

Masing - masing sub mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga 

( kontraktor), sejauh dapat membantu dan menjalankan visi misi perusa han 

dengan baik, mereka akan tetap menggunakan jasa pihak ketiga yang di 

seleksi dengan cara melakukan tender. 
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melakukan perencanaan satu tahun sebelum program tersebut menjadi 

program yang dijalank an. Sebelumnya ada proses diskusi dengan team, 

lalu keatasan setelah di setujui kemudian dikomunikasikan dengan 

departement external relation. 

Masing - masing sub section memiliki SOP ( standar operational 

procedure ) , misalnya seperti dalam section public af fairs terdapat SOP 

untuk guest bulletin , dan pada publication terdapat SOP electronic 

bulletin, dan pada media relation terdapat SOP untuk content analysis. 

Pemberian reward dari manajemen dalam pencapaian keberhasilan 

program, berupa bonus dan diberikan penilaian terhadap kinerja melalui 

AIP ( Annual Inisiatif Program )  setiap tahunnya. ( Astuti,  2012:96 ) 

Tabel 1 

Sumber Olahan Penelitian 

Nama 

peneliti 

Judul 

penelitian 

Metode 

penelitian Hasil penelitian 

Relevasi 

dengan 

penelitian 

yang 

akan 

dilakukan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanak 

an 

Intang 

Tanjung 

Sari 

Implement 

asi Fungsi 

dan 

Manajeme 

n 

Kehumasa 

n 

Direktorat 

Kualitatif , 

analisis 

deskriptif 

Fungsi PR yang 

dijalankan Direktorat 

Pengelolaan Media 

Publik 

Kemenkominfo 

dalam sosialisasi UU 

KIP terkait dengan 

publisitas, penulisan 

Relevansi 

nya adalah 

adanya 

pembahas 

an 

mengenai 

fungsi 

humas 

Dalam 

penelitian 

yang 

dilaksanaka 

n peneliti 

tidak 

meneliti 

mengenai 
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 Pengelolaa 

n Media 

Publik 

Kementeri 

an 

Komunika 

si dan 

Informatik 

a dalam 

Sosialisasi 

UU KIP 

 

 

 manjemen 

dan 

pengelolaan 

media 

materi publikasi, 

pemanfaatan website 

dan aktivitas media 

relations atau 

hubungan dengan 

media. Selain 

menjalankan fung si 

PR terkait sosialisasi 

UU KIP, Direktorat 

PMP tentunya juga 

melakukan proses 

manajemen kegiatan 

PR seperti fact 

finding, planning, 

action and 

communicating 

hingga evaluation. 

Fungsi dan 

manajemen PR yang 

dijalankan Direktorat 

PMP dalam 

sosialisasi UU KI P 

akan dibahas satu 

persatu dalam temuan 

penelitian yang 

didapatkan. 
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Luky 

Susilowai 

Membang 

un Daya 

Tarik Jasa 

dan 

Reputasi 

merk 

melalui, 

kualitas 

layanan 

dan 

aliansi 

pasar 

pada 

perusahaa 

n EMKL 

Kualitatif 

, analisis 

deskriptif 

1. Aliansi pemasaran berpengaruh 

pada kualitas layanan. 

2. Kualitas layanan tidak berpengaruh 

terhadap reputasi merk. 

3. Kualitas layanan berpengaruh 

terhadap daya tarik jasa. 

Samasama 

membahas 

mengenai 

reputasi 

Tidak 

membahas 

mengenai 

kualitas dan 

pelayanan 

pasar 

Dian peran dan Kualitatif, 1. Peran Public Didalam Peneliti 
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Carita 

Trisyarini/ 

Ike Devi 

Sulistyani 

ngtyas 

fungsi 

Public 

Relation 

dalam 

membang 

un citra 

perusahaa 

n SPA di 

Yogyakart 

a 

analisis 

deskriptif 

Relation pada perusahaan SPA di 

Yogyakarta 

adalah 

sebagai 

comunication 

Facilitator, 

problem 

solving, 

facilitator, 

communicatio 

n technical. 

2. Fungsi Public 

realtion pada 

perusahaan 

Spa di 

Yogyakarta 

sebagai 

Fungsi 

manajemen 

dan sebagai 

fungsi 

komunikasi. 
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Trimanah reputasi 

dalam 

kerangka 

kerja 

Public 

Relation 

Kualitatif 

, analisis 

deskriptif 

Tidak bisa tidak bahwa citra (image), identitas (identity), merk (brand) harus 

mendapatkan perlakuan khusus untuk bisa memperoleh reputasi yang baik di 

tengahtengah khalayak. Yang dapat melakukan proses pencitraan, building 

identity, branding tidak lain dan tidak bukan adalah para praktisi PR yang telah 

memiliki cukup ilmu, pengetahuan, 
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  pemahaman, dan 

pengalaman peran 

dan fungsi PR yang 

sesungguhnya bagi 

perusahaan, yaitu 

sebagai manajer 

komunikasi, da n 

bukan hanya sekedar 

tekhnis komunikasi. 

Para praktisi dan 

profesional PR harus 

diposisikan pada 

level strategis 

sehingga bisa berfikir 

strategis pula dengan 

melihat secara 

komprehensip dari 

setiap permasalahan 

dan peluang, untuk 

kemudian bisa 

diturunkan dalam 

perencanaan dan 

strategi PR yang jelas 

dan dapat 

dipertanggungjawabk 

an. Membangun 

reputasi itu prosesnya 

panjang, lebih rumit 

dari hanya 

membangun image 

saja, atau identitas 

saja atau brand saja. 

Tetapi reputasi bisa 

segera hancur bisa 

salah satu dar i image, 

identity dan brand 

mendapat perlakuan 

dan penanganan yang 

salah. 
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Suci 

Astuti 

Fungsi 

Public 

Relation 

PT. 

Incoe, 

Kualitatif 

, analisis 

deskriptif 

Dengan menjalankan fungsi fungsi PR 

sebagai communicator, 

Samasama 

membahas 

mengenai 

Perbedaany 

a terletak 

dari objek 

penelitian 
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 Tbk dalam 

meningkat 

kan citra 

perusahaa 

n 

 

 

fungsi 

public 

relation 

juga kajian 

penelitian 

dalam 

meningkatk 

an citra 

membangun 

relationship, dengan 

pihak internal dan 

pihak ekternal dan 

melakukan tahapan - 

tahapan proses 

kegiatan PR. 

1) Masing - 

masing sub 

mempunyai 

kerjasama 

dengan pihak 

ketiga 

( kontraktor), 

sejauh dapat 

membantu 

dan 

menjalankan 

visi misi 

perusahan 

dengan baik, 

mereka akan 

tetap 

menggunakan 

jasa pihak 

ketiga yang di 

seleksi 

dengan cara 

melakukan 

tender. 

2) Dalam 

perencanaan 

program, sub 

section di PT. 

Incoe, Tbk 

melakukan 

perencanaan 

satu tahun 

sebelum 

program 

tersebut 

menjadi 

program yang 

dijalankan. 
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Sebelumnya 

ada proses 

diskusi 

dengan team, 

lalu keatasan 

setelah di 

setujui 

kemudian 

dikomunikasi 

kan dengan 

departement 

extern al 

relation. 

3) Masing - 

masing sub 

section 

memiliki SOP 

( standar 

operational 

procedure), 

misalnya 

seperti dalam 

section public 

affairs 

terdapat SOP 

untuk guest 

bulletin, dan 

pada 

publication 

terdapat SOP 

electronic 

bulletin, dan 

pada media 

relation 

terdapat S O P 

untuk content 

analysis. 

4) Pemberian 

reward dari 

manajemen 

dalam 

pencapaian 

keberhasilan 

program, 
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 1) Menunjang  kegiatan manajemen  dalam  mencapai  tujuan 

berupa bonus 

dan diberikan 

penilaian 

terhadap 

kinerja 

melalui AIP 

( Annual 

Inisiatif 

Program) 

setiap 

tahunnya. 

7. Landasan Konseptual 

Adapun landasan konseptual yang digunakan dalam menunjang 

sistematika penyusunan dalam pembuatan penelitian ini yang menjadi dasar 

dalam melakukan penelitian, agar penelitian ini tidak melenceng pada 

permaslahan pokok. 

1. Fungsi H umas 

Pendapat Bertand R. Canfield, yang da lam bukunya, Public Relations: 

Principles and Problems mengemukakan bahwa fungsi humas sebaga i 

berikut: 

a) Mengabdi pada kepentingan umum. 

b) Memelihara komunikasi yang baik. 

c) Menitik beratkan moral dan peril aku yang baik. (Djaja 1985:14). 

Fungsi hu mas menurut Scott M. Cultip dan Allen Center dan Canfield, 

meliputi hal – hal berikut: 
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jawab yang besar”. Banyak yang mengartikan reputasi dan citra hal 

organisasi. 

2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, 

baik publik external maupun internal. 

3) Menciptakan  komunikasi  dua  arah  timbal  balik  dengan 

menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan 

meny alurkan opini publik kepada organisasi. 

4) Melayani masyarakat internal dan external dan menasehati 

pimpinan demi kepentingan umum. ( Onong , 1986:46) 

Fungsi bagian humas adalah membantu manajemen dalam 

melaksanankan kebijaksanaan - kebijaksan aan dan mengembangkan 

hubungan yang baik dengan berbagai macam publik. (Moore 

2004:13). 

2. Reputasi 

Reputasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi 

atau perusahaan. Reputasi merupakan intangible assets atau aset yang 

tidak  tampak  namun mempunyai  dampak  besar  bagi 

perusaha an/organisasi . ( Nova,  2009: 360) Reputasi merujuk pada 

pandangan atau khalayak tentang karakter atau kualitas kepribadian 

kita. Thomas Vuller mengatakan “Reputasi yang baik adalah tanggung 
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yang sama padahal reputasi dan citra merupakan dua hal yang berbeda. 

Citra merupakan bagaimmana satu perusahaan atau organisasi ingin 

dilihat publik, sedangkan reputasi adalah bagaimana organisasi atau 

perusahaan tersebut membangun kinerja positif oleh publik. 

Reputasi dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama 

yang tercermin melalui nama perusahaan, logo dan tampilan, misalnya 

dari laporan tahunan, brosur, kemasan produk, interior kantor, seragam 

karyawan, ikl an, pemberitaan media, materi tertulis dan audio visual 

identitas korporat juga berupa non fisik, seperti nilai - nilai dan filosofi 

perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik internal 

maupun dengan pihak luar. (Fombrun, 1996 :   86 ) 

8. Langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Bandung (UNISBA) 

yang berlokasi di jalan Taman Sari No. 20, (40116)  Kota Bandung, 

Provinsi Jawa Barat.  Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini 

karena Unisba m erupakan satu - satunya universitas islam swasta yang 

memiliki akreditasi dengan kualifikasi nilai A terbaik se - Jawa Barat. 
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 2. Paradigma dan Pendekatan 

 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

kontrukti vis, yaitu paradigma yang merupak an antitesis dari  paham 

yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu 

realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial 

sebagai analisis sistematis terhadap sosially meaningful action melalui 

pengamatan langsung dan t erperinci terhadap perilaku sosial yang 

bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial 

mereka.  (H idayat, 2003 :03) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif. Pendekatan ini 

memungkinkan  seorang  peneliti  untuk  menginterpretasikan dan 

menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata - 

kata tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Menurut Bodgan d an 

Taylor,  pendekatan kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang 

menghasilakan data deskriptif berupa kata - kata tertulis a tau lisan dari 

orang - orang yang perilakunya diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu tersebut secara holistik utuh . Jadi tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi terhadap variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebaga i bagian dari keutuhan. (M oleong, 

2007 :4) 
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 3. Metode Penelitian 

 

Lembaga Universitas Islam Bandung (UNISBA). Peneliti menentukan kriteria ini 

dengan alasan bahwa informan merupakan orang-orang yang 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui 

observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan (secara Inderawi) 

yang di rencanakan, sistematis, dan hasilnya di catat serta dimaknai 

( diinterpretasikan) dalam rangka memperoleh pemahaman tentang suatu 

objek yang diamati. (Susilo, 2011:74) 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam peneitian ini dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data p rimer yang digunakan adalah para staf karyawan d i 

Universitas Islam Bandung (UNISBA ). 

b. Sumber Data S ekunder. 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

literatur dan data penunjang, seperti buku - buku, makalah, jurnal, dan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pemilihan Informan 

Penelitian ini dengan menggunakan pertimbangan, misalnya orang 

yang dijadikan narasumber me rupakan orang yang dianggap mengerti 

dan tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan data yang dibuthkan, 

sehingga mempermudah data yang akan diteliti. Adapun kriteria 

informan adalah sebagai ber ikut, Informan adalah Staf Karyawan 
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peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat 

digunakan untuk melengkapi data lainnya. 

berhubungan langsung dalam kegiatan kehumasan yang sudah dapat 

memahami fungsi dan ruang lingkup kerja Public Relations. I nforman 

merupakan para sumber yang ada di lingkungan Lembaga Unisba yang 

paham atau ikut terlibat dalam penelitian yang di laksanakan. 

6. T eknik P engumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam 

W awancara a dalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya 

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

kepada tujuan penyelidikan. ( Hadi,  2000: 50 ) 

2. Observasi Partisipatori Pasif 

Observasi adalah salah satu teknik yang dilakukan dalam penelitian, 

berupa sebuah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau 

o bjek dengan tujuan memahami dan merasakan pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya . (Sugiyono, 2011: 226 ) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data 

pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti Dokumentasi dapat 

berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti 

foto, vidio, catatan, dan lain - lain. Dokumentasi yang dilakukan oleh 
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wawancara. 

1) Membandingkan apa yag dikatakan orang di depan umum 

( Deddy,  2004:195). 

7. Analisis data 

Metode ana lisis data menurut Patton adalah proses mengatur data, 

mengkoordinasikannya  ke dalam suatu pola kategori dan satuan dasar. 

Dalam penulisan tugas akhir ini , penulis mempergunakan  metode 

analisis data secara deskriptif, yaitu mengumpulkan  data berisi uraian, 

paparan tentang objek sebagaimana adanya pada suatu waktu. Untuk 

menganalisis data yang bersi fat kualitatif ini peneliti mempergunakan 

metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun 

secara sistematis kemud ian dianalisa secara kualitatif . ( Moleong, 

2000:103) 

8. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Upaya untuk menentukan keabsahan data ialah dengan tekhnik 

trianggulasi data. Teknik trianggulasi data digunakan untuk mengecek 

kebenara n dan penafsiran data. ( M eleong, 2005: 224) , trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

dan diluar itu keperluan pe ngecekan atau sebagai pembanding data itu. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber dapat dicapai dengan 

jalan Membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil 
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