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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi sangat berpengaruh terhadap segala macam sektor

kehidupan salah satunya adalah sektor industri. Tak pelak hal ini

menimbulkan keharusan bagi setiap perusahaan untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pelayanan serta mengembangkan hubungan baik

yang akan berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan tersebut.

Persaingan ini terlihat sangat ketat pada industri penerbangan di

Indonesia.

Pada kondisi ini, setiap perusahaan dipaksa untuk memaksimalkan

fungsi public relations (PR) dengan menciptakan strategi-strategi

komunikasi untuk memenuhi hasrat keinginan dari para stakeholder yang

mana ini akan menjadikan kualitas pelayanan dari perusahaan tersebut

membaik.

PT Angkasa Pura (Persero) adalah salah satu perusahaan yang

bergerak di industri penerbangan. PT Angkasa Pura (Persero) sendiri

merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak

dibidang jasa pengelolaan dan pengusahaan kebandarudaraan. Dalam hal

ini pengelolaannya Angkasa Pura dibagi menjadi dua perusahaan yakni

PT Angkasa Pura I dimana memiliki wilayah naungan Indonesia bagian

Tengah dan Timur, sedangkan PT Angkasa Pura II memiliki wilayah
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naungan Indonesia bagian Barat dimana kedua memiliki masing-masing

13 bandara untuk dikelola dan dikembangkan.

PT Angkasa Pura I (Persero) yang biasa disebut dengan Angkasa

Pura Airport ini mengelola bandara, salah satunya adalah Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang. Sebagai perusahaan yang

memonopoli segala sesuatu pengenai kebandarudaraan di Indonesia

Angkasa Pura tentu mendapati banyak kendala dalam pelayanannya

terhadap masyarakat sebagai pengguna jasanya. Angkasa Pura Semarang

selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalin

komunikasi serta hubungan baik dengan masyarakat guna memahami apa

saja yang menjadi keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa bandara

khususnya Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Tetapi hal

tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik karena terkadang dijumpai

berbagai kendala yang membuat kedua belah pihak terdapat

kesalahpahaman yang berujung adanya keluhan dan ketidakpuasan

pengguna jasa Bandara Ahmad Yani Semarang.

Sebagai satu-satunya perusahaan pengelola bandara, Angkasa Pura

selalu menjadi sorotan utama dari pengguna jasa atas segala kejadian dan

kesalahan yang terjadi di Bandara Ahmad Yani Semarang. Fasilitas umum

yang berada disanapun menjadi sorotan masyarakat dimana ini adalah

faktor paling signifikan penyebab adanya keluhan dan ketidakpuasan oleh

pengguna jasa Bandara Ahmad Yani Semarang. Selain fasilitas, pelayanan

dari petugas yang berada di Bandara baik mengenai informasi maupun
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perilaku petugas terkadang membuat pengguna jasa merasa tidak puas.

Adapun kejadian-kejadian lain seperti pencurian barang bagasi

penumpang oleh porter yang membuat masyarakat merasa resah.

Pelayanan di Bandara Ahmad Yani Semarang dinilai masih kurang

oleh masyarakat karena masih terdapat banyak keluhan yang dilakukan

masyarakat melalui media massa baik media cetak, media online maupun

media sosial. Dapat dilihat pada akun sosial media dari AP Semarang

yakni twitter @srg_ap1 terdapat banyak sekali keluhan yang dikeluhkan

oleh masyarakat mengenai fasilitas umum yang ada di Bandara

Internasional Ahmad Yani.

Gambar 1.1 Keluhan Mengenai Fasilitas

Sumber : twitter.com/srg_ap1

Pada gambar 1.1 tertulis keluhan dari Eric Ferdian yang

mengeluhkan mengenai lantai tempat wudhu masjid di Bandara
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Internasional Ahmad Yani Semarang yang licin, melalui akun twitternya

ia berkicau dan menge-tag akun twitter milik Angkasa Pura Semarang

yakni @srg_ap1 bahwa :

“ @srg_ap1 lantai tempat wudhu masjid dekat parkiran itu LICIN.

Spy tdk membahayakan lebih baik di ganti or beri alas karet. Mohon di

tndk lnjt.”

Keluhan lain mengenai fasilitas umum yang terdapat di Bandara

Internasional Ahmad Yani juga diungkapkan oleh beberapa warga melalui

akun sosial media twitter milik Angkasa Pura Semarang. Hal ini

dilakukan karena masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang

ada.

Gambar 1.2 Keluhan Mengenai Fasilitas

Sumber : twitter.com/srg_ap1

Pada gambar 1.2 terdapat dua keluhan dari masyarakat yang merasa

tidak puas karena fasilitas umum yang disediakan oleh Angkasa Pura
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Semarang tidak mencukupi kebutuhannya dan dianggap kurang baik.

Seperti yang dikatakan oleh Ivan Taruna Boediman melalui akun

twitternya @IvanBoediman, bahwa :

“ #ltB #airport @srg_ap1 keramaian PADAT porter habis, trolley

area check-in tidak ada #parkir SULIT @e100ss @IdolaSemarang

@hubkominfojtg “

Kemudian adapun keluhan yang dituliskan oleh akun

@handokobagas88 dan @Ahmad_Doni seperti berikut :

“ Pak @ganjarpranowo , sbg frequent traveller sy tiap minggu pp

spore-smg. Sdh banyak bad experience dg taxi auri tsb. Any solution Sir

?”

Adapun imbuhan keluhan dari akun @Ahmad_Doni yang

menjelaskan “bad” yang dimaksudkan akun @handokobagas88 seperti

berikut :

“ @ganjarpranowo @SRG_airport @srg_ap1 @handokobagas88

armadanya kdg tidak nyaman…gemblodak.tumpakane pak gub… “

Adapun keluhan – keluhan yang lain dari pengguna jasa Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang yang mengeluhkan hal yang sama

yaitu fasilitas umum yang disediakan oleh Angkasa Pura Semarang

seperti berikut ini :



6

Gambar 1.3 Keluhan Mengenai Fasilitas

Sumber : twitter.com/srg_ap1

Dapat dilihat pada Gambar 1.3 masyarakat mengeluhkan fasilitas

yang disediakan seperti live music, area drop zone, dan taxi bandara.

Dalam cuitan yang dituliskan oleh @RomoFarano ia berkata bahwa :

“ Parkir kedatangan bandara A. Yani, jalur kendaraan tertutup.

Trus piye? @seputar_smg @tentangSMG”
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Dalam cuitannya tersebut Farano Gunawan mengeluhkan mengenai

area drop zone yang tertutup sehingga jalur exit kendaraan tertutup karena

adanya aktivitas menaik dan menurunkan penumpang. Adapun cuitan dari

akun twitter @SalasMaizidah, ia mengeluhkan mengenai suara musik dari

pengamen yang disiapkan oleh Angkasa Pura Semarang sebagai salah

satu hiburan live music untuk pengunjung yang dirasa terlalu kencang

sehingga membuatnya tidak mendengar pengumuman pemberangkatan

pesawat. Ungkapnya sebagai berikut :

” @ganjarpranowo musik pengamen di bandara A.Yani

kencengnya melebihi pengumuman pemberangkatan pesawat.

Ckpmengganggu “

Selain Salas dan Farano, adapun pengunjung bernama Aditiya Rj. yang

merasa malu dengan keadaan Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang seperti yang dituliskannya di twitter sebagai berikut :

“ @srg_ap1 memalukan. Bandara internasional tapi sekelas

terminal. Terutama taxi bandaranya lebih mirip angkot yg milih”

penumpang “

Selain keluhan yang mengenai tentang fasilitas umum di Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang, ada pula beberapa pengunjung yang

mengeluhkan tentang layanan informasi yang berada di Bandara

Internasional Ahmad Yani baik di dalam area terminal ataupun di luar

area terminal seperti berikut :
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Gambar 1.4 Keluhan Mengenai Layanan Informasi

Sumber : twitter.com/srg_ap1

Pada gambar diatas @floriecallista melaporkan tindakan dari

petugas bandara yang tidak bertanggung jawab kepada akun twitter

gubernur Jawa Tengah @ganjarpranowo yang kemudian diteruskan

kepada @srg_ap1, pada laporannya Florie mengatakan bahwa :

“ @ganjarpranowo di pick up zone bandara A Yani tdk blh parkir,

tp ptgs ini trma tip dan memanfaatkan lhan itu utk parkir “

Hal ini dikeluhkan karena menurut Florie kejadian seperti ini merupakan

salah satu faktor kemacetan lalu lintas di bandara A. Yani dan ia

menyayangkan tindakan petugas tersebut karena disana jelas terdapat

larangan untuk para petugas menerima uang tip dari pengemudi mobil

pada drop dan pick up zone.
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Gambar 1.5 Keluhan Mengenai Layanan Informasi

Sumber : twitter.com/srg_ap1

Pada gambar 1.5 Arry Arnadi melalui akun twitter @arryarnadi

mengkritik kesalahan penulisan pada neon box yang berisikan petunjuk

mengenai tempat keimigrasian, Arry Arnadi mengatakan bahwa :

“ @AP_Airports di SRG salah tulis tuh… Bahasa inggrisnya

Imigrasi kan “Immigration” bukan “Imigration” “
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Gambar 1.6 Keluhan Mengenai Layanan Infromasi

Sumber : tribunnews.com

Pada gambar 1.6 ini terdapat seorang penumpang yang bernama

Putu Resi, ia menyayangkan kinerja dari petugas Aviation Security

(Avsec) di Security Check Point (SCP) I yang mana petugas tersebut

meninggalkan pos saat terjadi antrian panjang penumpang. Putu mencoba

menanyakan kepada petugas Avsec yang ada dan ia mendapat jawaban

yang menurutnya kurang tepat dan tidak masuk akal. Putu menirukan

jawaban dari petugas yang mengatakan bahwa :

“ Petugas X-ray yang satunya sedang meeting (rapat—Red). Selain

itu, peralatan x-ray sering panas dan tidak bias dipakai. Kami sudah

pesan alat yang baru. “
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Tak hanya itu saja, ada beberapa keluhan yang berhubungan

dengan handling complain dari Angkasa Pura sebagai pengelola Bandara

Ahmad Yani Semarang yaitu:

Gambar 1.7 Keluhan Mengenai Handling Complain

Sumber : tribunnews.com

Pada gambar 1.7 dijelaskan bahwa ada seorang penumpang yang

memberikan pertanyaan kepada Hotline Public Service Koran Tribun

Jateng dengan nomor aduan 6282293042XXX dimana penumpang

tersebut bertanya “Naik Taksi Kok Disuruh Turun oleh Tentara, Apa

Urusannya?”, kemudian dalam aduannya ia menjelaskan kronologinya

sebagai berikut :

“ Saya pernah naik taksi khusus bandara tarifnya dua kali lipat

dari tariff normal, mahal. Suatu saat saya naik taksi Atlas dari bandara
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karena uang saya hanya cukup buat bayar taksi argo. Tetapi saya disuruh

turun oleh tentara. Dan surat-surat taksi itu diambil. Akhirnya saya jalan

kaki ke jalan raya untuk naik angkutan umum. Apa tentara sekarang

kerjanya urusan penumpang dan melarang pengantar naik taksi? Tolong

TNI di bandara jangan arogan, masyarakat naik taksi kok di suruh

turun.”

Dalam hal ini, Humas Angkasa Pura Semarang harus memberikan

klarifikasi kepada masyarakat namun hal tersebut tidak didapati dengan

baik karena tidak semua keluhan diklarifikasi dan ditanggapi oleh pihak

terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dari Humas Angkasa Pura

Semarang yang kurang baik dalam handling complain.

Pada kegiatan handling complain yang dilakukan oleh Angkasa

Pura Semarang masih harus diadakan evaluasi serta perbaikan manajemen

guna menanggapi dengan baik dan cepat ketika terdapat complain dari

pengguna jasa Bandara Ahmad Yani Semarang. Lambannya penangan

dalam pemutakhiran fasilitas di bandara ini sendiri merupakan salah satu

faktor terbesar terjadinya ketidakpuasan serta hal ini mengurangi

kepercayaan dari pengguna jasa bandara itu sendiri kepada Angkasa Pura

Semarang sebagai perusahaan yang mengelola Bandara Ahmad Yani

Semarang.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa

pelayanan publik, diharapkan Angkasa Pura mampu konsisten dalam

memberikan serta menjaga kualitas pelayanannya untuk dapat memenuhi
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kebutuhan serta keinginan dari pengguna jasa yang ditawarkannya

tersebut. Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan terdorong

unutk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Persepsi Publik

Terhadap Layanan Informasi, Fasilitas Umum, dan Handling Complain

Pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai perusahaan yang memonopoli pengelolaan

kebandarudaraan di Indonesia, harusnya PT Angkasa Pura I (Persero)

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atas segala bentuk

pelayanan yang dijual oleh perusahaan baik dalam bentuk layanan

informasi, fasilitas umum ataupun handling complain yang baik.

Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan sangatlah

mempengaruhi terhadap kelangsungan perusahaan tersebut dimana ini

dapat mengganggu kondisi reputasi dari suatu perusahaan jika terjadi

suatu keadaan/kondisi yang membuat pelanggan merasa tidak puas dan

kecewa. Sebagai Bandara Internasional harusnya Bandara Internasional

Ahmad Yani mampu memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dari

pengguna jasanya, namun hal ini tidak didapati pada kenyataan yang ada.

Ada berbagai macam keluhan serta kritik dari pengguna jasa

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, berikut adalah beberapa

keluhan atau kritik dari masyarakat tentang Bandara Ahmad Yani

Semarang : (1) Pengguna jasa mengeluhkan mengenai sempitnya akses

masuk ke terminal bandara. (2) Pengguna jasa mengeluhkan mengenai
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adanya petugas yang menerima uang tip dari pengemudi mobil. (3)

Pengunjung bandara mengeluhkan mengenai taxi bandara yang sudah

tidak layak pakai dan memilik tarif dua kali lipat lebih mahal dari taxi

argo. (4) Kemacetan yang mengular diarea drop zone. (5) Pengguna jasa

mengeluhkan mengenai petugas yang meninggalkan pos saat bertugas. (6)

Adanya kesalahan dalam penulisan pada papan petunjuk. (7) Adanya

keluhan mengenai seorang penumpang yang hendak menaiki taxi argo

diminta untuk turun dari taxi oleh tentara yang bertugas.

Proses handling complain dari Angkasa Pura Semarang dirasa

masih kurang baik sehingga ini menimbulkan persepsi negatif dibenak

pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani itu sendiri. Dalam

penelitian yang akan penulis lakukan ini akan menunjukkan, bagaimana

persepsi publik terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum dan

handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, dapat

diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

persepsi publik terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum dan

handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dapat dipetik yaitu

berupa :

1. Manfaat Akademis
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Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan mengenai Teori Persepsi, Teori

Stakeholder, Teori Opini Publik, Teori Reputasi, Teori

Managemen Krisis dan Teori Kualitas Pelayanan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengelola jasa kebandar udaraan, diharapkan penelitian ini

dapat bermanfaat untuk proses evaluasi pada internal perusahaan

apakah semua yang yang telah dilakukan sudah sesuai dengan

keinginan serta kebutuhan pengguna jasa atau belum. Selain itu,

diharapkan dari pihak Angkasa Pura sendiri dapat mengetahui

dimana posisi kualitas pelayanan darinya dimata publik.

1.5 Kerangka Konsep

Menurut Soemirat dan Ardianto (2002), salah satu hasil yang ingin

dicapai segala kegiatan Public Relations adalah terciptanya saling

pengertian (mutual understanding) antara pihak perusahaan dengan

publiknya.

Hal ini berarti Public Relations harus dapat meminimalisirkan

terjadinya kesalahpahaman (misunderstanding). Namun ada kalanya

kesalahpahaman tersebut tetap terjadi, karena adanya ketidakpuasan

(dissatisfaction) dari pihak pelanggan mengenai jasa atau pelayanan yang

diberikan dari perusahaan. Rasa ketidakpuasan ini kemungkinan besar

akan berujung pada pengajuan keluhan.
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Bell dan Luddington (2006) memaparkan bahwa keluhan pelanggan

(customer complaints) adalah umpan balik (feedback) dari pelanggan

yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif.

Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Menurut

Lam dan Tang (2003), keluhan merupakan hal yang tidak dapat dihindari

dari sebuah perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dibidang jasa

karena memberikan pelayanan terbaik tidak mudah dilakukan.

Menurut Bell dan Luddington (2006), keluhan pelanggan (customer

complaints) biasanya dikarenakan masalah-masalah seperti lemahnya

tanggung jawab (responsiveness), lemahnya pertolongan dari staf

perusahaan (helpfulness), ketersediaan produk (product availability),

kebijakan toko/perusahaan (store policy), serta perbaikan pelayanan

(service recovery). Oleh karena itu perusahaan harus lebih terbuka

terhadap keluhan dan memandang keluhan sebagai suatu masukan yang

berharga dan bermanfaat bagi perusahaan agar pelayanan yang ada sesuai

dengan persepsi publik.

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh

setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik

lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya persepsi yaitu

karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal . (Thoha,

2008:20 - 21)
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Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan.

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang

tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi

merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap

stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi

sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri

individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu

dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan

respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang

bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir,

pengalaman – pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar

individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang

sama dengan cara yang berbeda - beda. Persepsi juga bertautan dengan

cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang

berbeda – beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian

berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi mempunyai sifat subjektif,
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karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing

individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu

dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan

individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau

penginterprestasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan

oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut

sebagai perilaku individu.

Dalam proses pembentukan persepsi sendiri, peran Public Relations

dan Stakeholder sangatlah penting untuk tetap menjaga hubungan baik

guna menciptakan opini public dan persepsi yang baik dimata khalayak

agar tidak berpengruh buruk terhadap reputasi perusahaan tersebut. Istilah

stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh Standford Research Institute

(RSI) ditahun 1963 (Freeman, 1984:31). Hingga Freeman

mengembangkan eksposisi teoritis mengenai stakeholder ditahun 1984

dalam karyanya yang berjudul Strategic Management: A Stakeholder

Approach.

Freeman (1984:25) mendefinisikan stakeholder sebagai “any group

or individual who can affect or be affected by the achievement of an

organization’s objective.” bahwa stakeholder merupakan kelompok

maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses

pencapaian tujuan suatu organisasi.

Warsono dkk. (2009:17) mengemukakan argumen bahwa dasar dari

teori kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar,
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dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga

perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor

masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang saham saja.

Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa

perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan

masyarakat menjadi sangat terkait dan memerhatikan perusahaan,

sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun

responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada

pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan stakeholder membentuk

hubungan yang saling memengaruhi.

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder

adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu

organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi

antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua

varian teori stakeholder, varian pertama berhubungan langsung dengan

model akuntabilitas. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal

ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk

responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki

akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu

ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi.

Varian dari kedua teori stakeholder berhubungan dengan pandangan

Trekers (1983) dalam Achmad (2007) mengenai emprical accountability.

Teori stakeholder mungkin digunakan dengan ketat dalam suatu
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organisasi arah terpusat (centered–way organization). Robert (1992)

menyatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan sarana

yang sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan

stakeholdernya. Pemangku kepentingan dapat dikelompokkan menjadi

beberapa kelompok berdasarkan atas jenis dan sejauh mana kepentingan

kelompok tersebut terhadap perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk

membantu analisis perusahaan mengenai tindakan serta perhatian apa

yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder.

Freeman (1984:8-25) mengindentifikasi perubahan yang dapat

terjadi pada lingkungan perusahaan kedalam dua kategori, yakni internal

dan eksternal. Bagian dari lingkungan internal adalah:

1. Pemilik perusahaan

2. Konsumen

3. Karyawan

4. Pemasok

Sedangkan yang termasuk bagian dari lingkungan eksternal terdiri atas:

1. Pemerintah

2. Kompetitor

3. Advokasi konsumen

4. Pemerhati lingkungan

5. Special Interest Group (SIG)

6. Media
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Freeman (1984:25) kemudian menyajikan model hubungan dari

kategori stakeholder dalam bentuk gambar sebagai berikut.

Gambar 1.8 Model Hubungan dari Kategori Stakeholder

Sumber : google.com

Public Opinion atau biasa disebut dengan pendapat

publik/masyarakat ini terbentuk melalui sikap dari individu atau

kelompok mengenai suatu hal berdasarkan pengalaman yang pernah

dialami oleh individu/kelompok tersebut. Pada dasarnya, pengalaman

individu/kelompok ini yang membentuk sikap mereka sehingga terbentuk

opini publik.

Opini publik menurut William Albiq adalah suatu jumlah dari

pendapat individu-individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini

publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik.

Emory S. Bogardus dalam The making of Public Opinion mengatakan

opini publik hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi dalam

masyarakat demokratis (Olii, 2007 : 20).
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Dalam buku yang berjudul Opini Publik, Hennessy mengemukakan

ada lima faktor pembentuk pendapat umum (opini publik) :

1. Adanya isu (Presence of an issue), harus terdapat konsensus yang

sesungguhnya. Opini Publik berkumpul disekitar isu.

2. Nature of Publics, harus ada kelompok yang dikenal dan

berkepentingan dengan persoalan itu.

3. Pilihan yang sulit (Complex of preferences), mengacu pada

totalitas opini para anggota masyarakat tentang suatu isu.

4. Suatu pernyataan atau opini (Expression of Opinion), berbagai

pernyataan bertumpuk sekitar isu.

5. Jumlah orang terlibat (Number of persons involved), opini publik

adalah besarnya (size) masyarakat yang menaruh perhatian

terhadap isu. (Olii, 2007 : 20)

Adapun untuk mencapai opini yang benar ataupun baik untuk

pemecahan persoalan, tergantung sekali pada :

1. Apakah minoritas dapat juga berbicara lain dari pada mayoritas.

2. Informasi yang cukup dan benar dapat dipakai sebagai landasan

ataupun titik tolak pembentukan pendapat.

3. Sifat manusia untuk berpihak. (Olii, 2007 : 35)

Menurut George Carslake Thompson proses pembentukan opini

publik dalam suatu publik yang menghadapi isu timbul berbagai kondisi

yang berbeda diantaranya, yaitu :
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1. Mereka dapat setuju terhadap fakta yang ada atau merekapun

boleh tidak setuju.

2. Mereka dapat berbeda dalam perkiraan, tetapi boleh juga tidak

berbeda pandangan.

3. Perbedaan yang lain ialah bahwa mungkin mereka mempunyai

sumber data yang berbeda-beda. (Olii, 2007 : 55)

Dalam hal ini, opini berperan sebagai suatu jawaban terbuka dari

publik terhadap suatu masalah/isu. Opini sendiri berupa reaksi utama

dimana saat itu seseorang mempunyai rasa ragu dengan suatu hal yang

tidak sesuai dengan kebiasaan, ketidakcocokan serta adanya perubahan

penilaian terhadap sesuatu. Hal ini membuat suatu persoalan menjadi isu

sosial, yang mana seseorang akan membentuk pendapat dan menyatakan

serta memberikan tanggapannya atas persoalan yang sebelumnya dibahas

oleh opini/pendapat yang semula. Apa yang dilihat seseorang akan

mempengaruhi opini tersebut walaupun setiap orang memandang suatu

kejadian/persoalan berbeda-beda.

Jika suatu isu sudah menjadi isu sosial dan memang sesuai dengan

keadaan sesungguhnya maka opini publik yang negatif akan terbentuk dan

mempengaruhi reputasi dari organisasi/perusahaan yang memiliki isu

tersebut. Setiap perusahaan dipaksa untuk memaksimalkan fungsi public

relations (PR) dengan menciptakan strategi-strategi komunikasi untuk

memenuhi hasrat keinginan dari para stakeholder yang mana ini akan
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menjadikan reputasi perusahaan akan membaik dan mengurangi opini

publik yang bersifat negatif.

Reputasi dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama yang

tercermin melalui nama perusahaan (logo) dan tampilan lain, misalnya

dari laporan tahunan, borsur, kemasan produk, interor kantor, seragam

karyawan, iklan, pemberitaan media, materi tertulis dan audio sosial.

Identitas korporat juga berupa nonfisik, seperti nilai - nilai dan filosofi

perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik internal maupun

kepada pihak luar. (Ardianto, 2013: 68). Menurut Fombrun (Ardianto,

2013 : 69), ada empat sisi reputasi korporat yang perlu ditangani, yaitu :

1. Credibility (kredibilitas di mata investor)

2. Trustworthiness (terpecaya dalam pandangan karyawan)

3. Reliability (keterandalan di mata konsumen)

4. Responsibility ( tanggung jawab sosial).

Menurut Fombrun dan Van Riel (Ardianto, 2013:71) reputasi

adalah:

Gambar 1.9 Bagan Teori Reputasi Fombrun

Sumber : Handbook Of PR (Ardianto, 2013)
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Dari Gambar 1.9 diatas dapat dijelaskan reputasi mempengaruhi

opini para jurnalis media dan analisis keuangan. Bukti - bukti

menunjukkan bahwa para reporter lebih sering menulis tentang tingginya

masalah perusahaan dan cenderung meliput hal yang lebih

menguntungkan mereka. Reputasi menjadi baik atau buruk, kuat atau

lemah bergantung pada kualitas pemikiran strategi dan komitmen

manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya

keterampilan dan energi dengan segala komponen program yang akan

direalisasikan dan dikomunikasikan.

Mengacu pada pengertian reputasi di atas, bila sebuah perusahaan

memiliki reputasi baik, laba perusahaan akan bertambah. Rata - rata

pelanggan menyukai produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik.

Oleh karena itu, diciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan

dengan produk dan jasanya. Apabila nama perusahaan dan produk sama,

produk tersebut menjadi sinonim dengan perusahaan dan perusahaan

selalu identik dengan produknya, seperti Coca Cola, Microsoft, Visa dan

IBM. Di sinilah pentingnya pengelolaan reputasi perusahaan yang baik

(Ardianto. 2013 : 71-72)

Reputasi merupakan hasil dari rangkaian interaksi yang kompleks

dan bersifat multidimensional. Faktor - faktor kunci yang menentukan

bobot interaksi tersebut meliputi enam hal berikut ini:
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a. Efektivitas bersaing (competitive effectiveness), yang meliputi

kaliber manajemen, strategi pengembangan melalui Research

& Development, kesehatan keuangan, dll.;

b. Kepemimpinan pasar (market leadership), yang menyangkut

kepemimpinan industri, diferensiasi produk yang tegas, dan

dekat dengan pasar;

c. Orientasi pada pelanggan (customer focus), termasuk kualitas

unggul atau nilai yang sepadan harga, punya komitmen pada

pelanggan, dan citra yang jernih dan jelas, dll.;

d. Keakraban/kesayangan (familiarity and favorability), tidak

asing bagi pelanggan;

e. Budaya organisasi (corporate culture), meliputi standar etika

yang tinggi, tanggung jawab sosial, dan karyawan yang

berkualitas, dll.;

f. Komunikasi (communications) termasuk iklan yang efektif

dan sponsor peristiwa-peristiwa penting, dll.

Dari enam faktor pemupuk reputasi di atas, kini dikembangkan

menjadi ‘delapan kunci’ oleh tim pengasuh Fortune, sebuah majalah

bisnis kenamaan di AS. Delapan Kunci ini kemudian digunakan sebagai

tolok ukur untuk menentukan ‘perusahaan unggulan’ (most admired

companies), dan meliputi hal-hal berikut ini:

1) Semangat pembaharuan (innovativeness);

2) Mutu manajemen (quality of management);
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3) Kualitas potensi karyawan (employee talent);

4) Kesehatan keuangan (financial soundness);

5) Kebijakan pemanfaatan aset-aset perusahaan (use of corporate

assets);

6) Nilai investasi jangka panjang (long-term investment values);

7) Tanggung jawab sosial (social responsibility); dan

8) Mutu produk/jasa (quality of products/services). (Fortune , Vol. 141,

No. 4 [February] 2000).

Baik buruknya reputasi suatu perusahaan tergantung pada isu-isu

yang beredar di masyarakat. Ketika isu-isu tersebut berubah menjadi isu

social maka hal ini akan menimbulkan krisis pada suatu perusahaan dan

akan berakibat buruk pada reputasi perusahaan jika tidak dikelola dengan

benar dan baik.

Kata krisis berasal dari bahasa Yunani krisis, ysng berarti

“keputusan”. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa

yang harus dilakukan. Bergerak ke kiri, atau bergeser ke kanan, ke bawah

atau ke atas, bertarung atau melarikan diri. Dalam bahasa Cina, krisis

diucapkan dengan we-ji dan mempunyai dua arti, yaitu “bahaya” dan

“peluang”. Two side in the same coin.

Krisis Public Relations adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang

membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibiitas

perusahaan. Krisis juga dianggap sebagai “turning point in history life”,

yaitu suatu titik balik dalam kehidupan yang dampaknya memberikan
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pengaruh signifikan, kearah negatif maupun positif, tergantung reaksi

yang diperlihatkan oleh individu, kelompok masyarakat, atau suatu

bangsa. (Nova, 2009 : 54-55)

Dalam keadaan krisis, suatu perusahaan harus mengelola krisis yang

ada dengan baik agar krisis tersebut tidak semakin parah dan melebar

sehingga dapat segera teratasi dengan baik dan bijak. Dalam hal ini,

manajemen krisis merupakan sebuah proses yang digunakan oleh

organisasi berkaitan dengan isu-isu yang diluar kendali. (Smith, 2005).

Sedangkan dari sudut pandang Public Relations, manajemen krisis adalah

pendekatan yang terstruktur dalam penanganan suatu kejadian, dengan

tujuan untuk memberikan strategi komunikasi yang tepat sehingga

informasi yang diberikan sampai kepada khalayak dengan cepat.

Meminimalisasi resiko kesalahan informasi dan membantu mengurangi

kerugian (Murray, 2011).

Manajemen krisis dapat dimanfaatkan hampir di semua bidang,

tetapi umumnya digunakan dalam hubungan internasional, politik, bisnis,

dan manajemen. Banyak perusahaan kini yang sudah memiliki manual

crisis plan atau petunjuk menghadapi krisis. Hal ini penting untuk

membantu mengindentifikasi kemungkinan terjadinya krisis, seperti

kebakaran, bencana alam, ancaman bom, kekerasan, dan kemungkinan

jatuhnya korban akibat kesalahan produk.

Teori manajemen krisis umumnya didasarkan atas bagaimana

menghadapi krisis (crisis bargaining and negotiation), membuat
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keputusan di saat krisis (crisis decision making), dan memantau

perkembangan krisis (crisis dynamics). Dalam situasi krisis, usahakan

tetap tenang dan pertimbangkan dengan matang keputusan yang akan

diambil karena akan menjadi taruhan reputasi Public Relations. (Nova,

2009: 130)

Konsep kualitas layanan informasi pada dasarnya memberikan

persepsi secara konkrit mengenai kualitas suatu layanan yang diberikan

oleh penyedia layanan informasi. Konsep kualitas layanan ini merupakan

suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara

pandang manusia dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya

yang berkaitan dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di

dalam memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan.

Menurut Yong dan Loh yang diterjemahkan oleh Sutanto

(2003:146) memberikan suatu pengertian bahwa: “Konsep kualitas

layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours)

yang bertujuan untuk menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses

pemikiran yang melahirkan adanya suatu pemahaman yang tidak sulit

untuk dipahami, karena tujuannya jelas dan prosesnya merupakan

continue quality improvement (proses yang berkelanjutan).”

Adapun pengertian kualitas layanan menurut Stemvelt yang

diterjemahkan oleh Purwoko (2004:210) menyatakan bahwa: “Konsep

kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas secara

menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus
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dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi) dapat diuji

kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis,

berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan.”

Sedangkan menurut Parasuraman yang diterjemahkan oleh Sutanto

(2001:162) bahwa konsep kualitas layanan adalah: “Kualitas layanan yang

diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas

layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan

kehandalan.”

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep

kualitas layanan memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan

sama dengan yang dirasakan artinya memuaskan bagi pengguna jasa atas

kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia informasi itu sendiri.

Demikian pula dikatakan persepsi tidak memenuhi harapan apabila

pelayanan yang diharapkan lebih besar daripada pelayanan yang dirasakan

artinya layanan tersebut tidak bermutu.

Menurut Sampara (1999 : 14) mengemukakan bahwa Kualitas

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai

dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam

memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah

ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Pelayanan

dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.
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Dikutip dari buku Kualitas Pelayanan Publik (Hardiyansyah, 2011 :

10-11), Pelayanan (service) menurut American Marketing Association,

seperti dikutip Donald (1984 : 22) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah

merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak

kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak

menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga

tidak berkaitan dengan produk fisik. Secara etimologi, pelayanan berasal

dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa

yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai:

Perihal/cara melayani; Service/jasa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala

bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud denga

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelanggara

pelayanan publik.
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Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum

dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam

bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi

tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

(Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007 : 4-5).

Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan

bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya

membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan

pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan public harus

memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik

menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:

a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara

memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi

dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip

efisiensi dan efektivitas.
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d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan

aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak

membedakanan suku, ras, agama, golongan, gender dan status

ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima

pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-

masing pihak.

Menurut Ibrahim (2008 : 22), kualitas pelayanan publik merupakan

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,

proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat

terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Konsep kualitas

pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (customer

behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam

mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk

maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.

Pada prinsipnya pengertian tersebut diatas dapat diterima.

Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah

yang ikut menentukan kualitas pelayanan public tersebut. Ciri-ciri atau

atribut-atribut tersebut menurut Tjiptono (1995 : 25) antara lain adalah:

(1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu

proses; (2) Akurasi Pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; (3)
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Kesopanan dan kerahaman dalam memberikan pelayanan; (4) Kemudahan

mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan

banyaknya fasilitas pendukung seperti computer; (5) Kenyamanan dalam

memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan,

tempat parker, ketersediaan informasi dan lain-lain; (6) Atribut

pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan

dan lain-lain.

Organisasi pelayanan public mempunyai ciri-ciri public

accountability, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Adalah sangat sulit

untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran

masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan

itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen

pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam

analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam

proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah

dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang

berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak

berkualitas pada saat yang lain. Oleh karenanya, kesepakatan terhadap

kualitas sangat sulit dicapai. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka

kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu

produk (barang dan/atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam
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memenuhi kebutuhan. Kualitas sering diartikan sebagai segala sesuatu

yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau

kebutuhan.

Menurut Zeithml dkk (1990), Kualitas Pelayanan dapat diukur dari

5 dimensi, yaitu: Tangibles (Berwujud), Reliability (Kehandalan),

Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy

(Empati). Masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai

berikut:

Untuk Dimensi Tangibel (Berwujud), terdiri atas indikator:

- Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan

- Kenyamanan tempat melakukan pelayanan

- Kemudahan dalam proses pelayanan

- Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan

- Kemudahan aksen pelanggan dalam permohonan pelayanan

- Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

Untuk Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator:

- Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan

- Memiliki standar pelayanan yang jelas

- Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu

dalam proses pelayanan

- Keahlian petugas dalamm menggunakan alat bantu dalam proses

pelayanan
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Untuk Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan), terdiri atas

indikator:

- Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan

pelayanan

- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat

- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat

- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat

- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat

- Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

Untuk Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator:

- Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan

- Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan

- Petugas memberikan legalitas dalam pelayanan

- Petugas memberikan kepastian biaya dalam pelayanan

Untuk Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator:

- Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan

- Petugas melayani dengan sikap ramah

- Petugas melayani dengan sikap sopan santun

- Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan)

- Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan

(Hardiyansyah, 2011 : 40, 42, 46-47)



37

Thoha dalam Widodo (2001) menyatakan bahwa untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Organisasi publik (birokrasi

publik) harus mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan

layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah

menjadi suka melayani, dari yang suka mengunakan pendekatan

kekuasaan berubah menjadu suka menolong dan dialogis. Dengan

revitalitas birokrasi publik (aparatur pemerintah daerah), maka pelayanan

publik yang lebih baik dan professional dapat diwujudkan. Titik pertama

yang harus diperhatikan adalah kesenjangan dalam prinsip konsumerisme.

Oleh karena itu prinsip-prinsip tersebut menyangkut hubungan antara

pemberi layanan (provider) dan konsumen (consumer), terutama

redistribution of power diantara dua kelompok. (Ismail MH dkk, 2010 :

20-21)

1.6 Definisi Konseptual

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh

setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik

lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan adanya persepsi yaitu

karena adanya dua faktor baik internal maupun eksternal. (Thoha,

2008:20 - 21)

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.
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Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan.

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang

tampak atau nyata.

Reputasi dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama yang

tercermin melalui nama perusahaan (logo) dan tampilan lain, misalnya

dari laporan tahunan, borsur, kemasan produk, interor kantor, seragam

karyawan, iklan, pemberitaan media, materi tertulis dan audio sosial.

Identitas korporat juga berupa nonfisik, seperti nilai - nilai dan filosofi

perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik internal maupun

kepada pihak luar. (Ardianto, 2013: 68).

Reputasi menjadi baik atau buruk, kuat atau lemah bergantung pada

kualitas pemikiran strategi dan komitmen manajemen untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya keterampilan dan energi dengan

segala komponen program yang akan direalisasikan dan dikomunikasikan.

Mengacu pada pengertian reputasi di atas, bila sebuah perusahaan

memiliki reputasi baik, laba perusahaan akan bertambah. Rata - rata

pelanggan menyukai produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik.

Oleh karena itu, diciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan

dengan produk dan jasanya.

Menurut Sampara (1999 : 14) mengemukakan bahwa Kualitas

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai

dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam
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memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah

ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Pelayanan

dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

Dikutip dari buku Kualitas Pelayanan Publik (Hardiyansyah, 2011 :

10-11), Pelayanan (service) menurut American Marketing Association,

seperti dikutip Donald (1984 : 22) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah

merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak

kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak

menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga

tidak berkaitan dengan produk fisik. Secara etimologi, pelayanan berasal

dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa

yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai:

Perihal/cara melayani; Service/jasa.

Menurut Yong dan Loh yang diterjemahkan oleh Sutanto

(2003:146) memberikan suatu pengertian bahwa: “Konsep kualitas

layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours)

yang bertujuan untuk menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses

pemikiran yang melahirkan adanya suatu pemahaman yang tidak sulit

untuk dipahami, karena tujuannya jelas dan prosesnya merupakan

continue quality improvement (proses yang berkelanjutan).”

Adapun pengertian kualitas layanan menurut Stemvelt yang

diterjemahkan oleh Purwoko (2004:210) menyatakan bahwa: “Konsep
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kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas secara

menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus

dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi) dapat diuji

kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis,

berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan.”

Persepsi publik terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum

dan handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang dapat dikatakan baik apabila Angkasa Pura Semarang dapat

memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Setiap langkah yang akan diambil oleh Angkasa Pura Semarang dapat

mempengaruhi segala macam persepsi yang akan muncul di masyarakat.

1.7 Definisi Operasional

Persepsi publik terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum

dan handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang dapat diketahui melalui penilaian berdasarkan 5 dimensi

dibawah ini :

1. Tangibel (Berwujud),

2. Reliability (Kehandalan),

3. Responsiviness (Ketanggapan),

4. Assurance (Jaminan), dan

5. Empathy (Empati).
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1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif

dan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut

Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan dengan variabel yang lain. Berdasarkan teori

tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang

diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan

metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan

keterangan-keterangan mengenai Persepsi Publik Terhadap Kualitas

Layanan Informasi, Fasilitas Umum dan Handling Complain Pada

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

1.8.2 Populasi dan Sampel

1.8.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 80), Populasi adalah wilayah

generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini

adalah pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang
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pada bulan Juni 2016 sebanyak 314.881 orang yang melakukan

penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

dengan jumlah sebanyak ± 10.497 penumpang/hari.

Gambar 1.10 Total Pergerakan Lalu Lintas Angkatan Udara

Sumber : Data Total Pergerakan Lalu Lintas Angkatan Udara PT

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ahmad Yani – 2016

1.8.2.2 Jumlah Sampel

Menurut Sugiyono (2012 : 81) sampel adalah sebagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk menentukan jumlah sampel dilakukan sebuah sampling.

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampel

penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) yang lebih besar



43

dari persyaratan minimal sebanyak 30 responden (Supranto, 2001 :

239). Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tabel Krejcie and

Morgan sebagai penentu berapa banyak responden yang akan

diwawancara.

BESAR POPULASI DAN SAMPEL MENURUT KREJCIE DAN MORGAN

DENGAN KEPERCAYAAN 95%

Tabel 1.1 Tabel Krejcie and Morgan

Sumber : google.com

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat dengan jumlah per hari pengguna

jasa penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang adalah

10.497 orang/hari maka dapat dilihat pada N (ukuran populasi) 10.000

terdapat S (ukuran sampel) sebanyak 370 sampel, namun karena

keterbatasan peneliti dari segi biaya, tenaga dan waktu maka akan diambil

100 sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini.
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1.8.2.3 Teknik Sampling

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah Accidental Sampling. Pada teknik ini orang-orang yang

menjadi responden adalah mereka siapa saja yang dijumpai oleh

peneliti kemudian diminta untuk menjadi responden. Kriteria

responden dalam penelitian ini adalah Pengguna jasa penerbangan

di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang melakukan

melakukan penerbangan dari dan/atau ke Bandara Internasional

Ahmad Yani Semarang.

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang

bersifat kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka dimana ini

menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder.

1.8.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

melalui objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 137), Sumber

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data”.

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang berupa

pertanyaan-pertanyaan kepada pengguna jasa Bandara Internasional

Ahmad Yani Semarang mengenai persepsi publik terhadap kualitas
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layanan informasi, fasilitas umum dan handling complain pada

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara seperti buku, media cetak, media online dan internet.

1.8.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1 Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian

ini adalah berupa Kuesioner. Menurut Sugiyono (2012: 142),

Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan

yang ada didalam kuesioner berhubungan dengan persepsi

responden terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum dan

handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang.

1.8.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

yakni dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk cara

guna memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan bagi

peneliti untuk dapat memperoleh jawaban-jawaban yang bersifat

langsung dari responden. Hal tersebut diperkuat kembali dengan
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menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat untuk peneliti

memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah

penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Supardi,

2005 : 127)

1.8.5 Tahap Pengolahan Data

Menurut Sudjana (2001: 64), Pengolahan data bertujuan

mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang

lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih

lanjut.

1.8.5.1 Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah

terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan

yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

Editing dalam penelitian ini yaitu mengecek atau mengoreksi

kuesioner penelitian yang telah disebar. (Hasan, 2006 : 32)

1.8.5.2 Coding

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang

termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang

dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk

atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

Coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode terhadap

kuesioner yang akan dianalisis, dari 100 kuesioner yang telah
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disebar masing-masing kuesioner diberikan angka 1-100 yang

membedakan jawaban dari tiap responden. (Hasan, 2006 : 32)

1.8.5.3 Tabulasi Data

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang

telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam

melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi

kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari

kuesioner yang telah disebar di masukkan ke dalam tabel sesuai

dengan analisis contohnya tabulasi karakteristik responden yang

meliputi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. (Hasan, 2006 : 20)

1.8.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode

statistik deskriptif yang mana penelitian hanya menggambarkan

keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean,

median, modus, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya.

Kemudian data yang telah diolah dianalisa agar ditemukan hasil

sebagai pedoman peneliti untuk mengemukakan kesimpulan dan

saran pada studi persepsi publik terhadap kualitas layanan

informasi, fasilitas umum dan handling complain pada Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang.


