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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi pasar telah mempengaruhi perilaku perdagangan yang selalu berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Globalisasi pasar menuntut adanya 

peningkatan daya saing antar pelaku bisnis, menuntut para pelaku bisnis untuk 

meningkatkan, mendesain ulang dan memodifikasi strategi bersaingnya. Begitu 

juga Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan pasar agar dapat bertahan dan meningkatkan brand image. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki produk-produk yang banyak 

diminati bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi 

saat ini muncul trend baru yaitu para pelaku UKM menggunakan internet untuk 

memasarkan produknya melalui media sosial. Kementrian Koperasi dan UKM 

meminta kepada para pelaku UKM untuk lebih berani dan agresif menggunakan 

media sosial sebagai wadah promosi usaha. Pemanfaatkan media sosial sebagai 

sarana promosi sangat penting bagi UMKM saat ini. Sebab, saat ini pilihan media 

sosial sudah beragam dari sisi karakteristiknya dan tidak membutuhkan biaya yang 

besar dalam berpromosi. Secara tidak langsung hal ini juga mengungkapkan bahwa 

di Indonesia para pelaku UKM dianggap masih kurang berani dan agresif 

menggunakan media sosial untuk wadah promosi produknya. Padahal di negara 

lain, para pemilik UKM sudah lebih masif menggunakan media sosial untuk 

mempromosikan produknya. 
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Sosial media sendiri adalah sebuah media online, dimana para penggunanya 

dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi melalui jejaring sosial, berinteraksi 

dengan masyarakat secara luas, wiki, forum, dan dunia virtual. Melalui sosial media 

UKM dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Menurut Kaplan dan 

Haenlein sosial media adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dimiliki oleh penggunanya. 

Salah satu karakteristik media sosial adalah media sosial biasanya relatif ekonomis 

dan mudah di akses oleh siapapun yang ingin mempublikasikan dan mengakses 

konten digital. Karakter utama dari media sosial adalah kemampuan untuk 

menjangkau semua lapisan masyarakat.Adapun ciri-ciri dari media sosial adalah: 

 Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS atau internet 

 Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui gatekeeper 

 Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan media 

lainnya. 

 Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. (Kaplan dan Haenlein, 

2010) 

Adapun applikasi dari media online seperti website, blog, jejaring sosial, 

dan wiki merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan applikasi dari media online yang paling 

populer saat ini.   

Jejaring sosial memungkinkan setiap orang untuk membuat halaman 

pribadinya, kemudian terhubung dengan teman-teman sesama pemilik akun untuk 
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berbagi informasi atau saling berkomunikasi. Jejaring sosial merupakan situs 

dimana setiap orang bisa membuat halaman web  pribadi, kemudian terhubung 

dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika dahulu 

media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka pada saat 

ini media masa menggunakan internet. Media sosial dengan mudah mengajak siapa 

saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback 

secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang 

cepat dan tidak terbatas. Berikut adalah urutan media sosial yang paling banyak 

digunakan:  

 

(Sumber:  https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-

sites/  Diakses pada 26 April 2018 pukul 14:50) 

Hingga saat ini pengguna sosial media semakin berkembang. Sosial media 

yang memiliki pengguna terbanyak pada urutan pertama yang paling populer adalah 

facebook dengan lebih dari 2 Milyar pengguna, diikuti oleh Youtube pada urutan 

kedua sebanyak 1,5 Milyar pengguna dan kemudian urutan ketiga adalah Instagram 

dengan 800 juta pengguna. Seiring berkembangnya teknologi, media tradisional 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
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telah digantikan dengan media sosial karena kecepatan media sosial dalam 

menyebarkan informasi-informasi serta kemudahan penggunaannya yang praktis 

dapat menjangkau lebih luas masayrakat. 

Hal-hal diatas yang saat ini memunculkan trend baru yaitu memasarkan 

produk milik UKM melalui media sosial. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

pengguna media sosial di internet, banyak perusahaan berskala besar maupun kecil 

mulai melirik media sosial untuk memasarkan produk mereka. Sebagian besar 

perusahaan tersebut terutama yang berskala kecil cenderung menggunakan media 

sosial untuk memperluas cakupan pangsa pasar produk mereka (Juwita,2011).  Hal 

ini terjadi dikarenakan modal yang dimiliki para pemilik industri kecil ini tidaklah 

besar sehingga media sosial adalah pilihan yang tepat sebagai alat memasarkan 

produk. Sehingga semakin banyak pengguna internet maka akan semakin luas 

ajaringan yang didapatkan oleh penjual di jejaring sosial. Oleh kerenanya berjualan 

di media sosial saat ini menjadi salah satu hal yang digemari oleh banyak 

perusahaan. Memang banyak yang menggunakan media sosial sebagai wadah untuk 

memasarkan produknya contohnya seperti bertikut: 
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Sumber: Facebook dan Instagram 

 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial 

terbanyak di dunia. Walau tingkat penetrasi internet masih rendah, jumlah 

pengguna smartphone di tanah air telah banyak mendongkrak aktivitas pengguna 

media sosial di Indonesia. Tingginya tingkat pengguna media sosial ini telah 

membuat sebuah fenomena unik tentang pengguna media sosial di Indonesia. 

Saking kreatifnya, banyak orang yang memanfaatkan segala jenis media sosial 

untuk berjualan, terlepas dari sudah adanya tempat dan jasa khusus untuk membuat 

toko online. 
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Sebanding lurus dengan banyaknya pemilik toko yang menjual produknya 

melalui media sosial ternyata dikarenakan pemilik UKM di Indonesia khususnya 

Jawa tengah juga mengalami peningkatan, diketahui bahwa pemilik UKM yang 

terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa 

Tengah sebagai berikut: 

Sumber: 

http://dinkop_umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Data%20UMKM%20TW%20III%20201

7.pdf 

Dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan 

terlihat jelas pemilik UKM pada tahun 2001 mengalami peningkatan secara drastis 

dari tahun sebelumnya, dan kemudian meningkat secara signifikan dari tahun ke 

tahun hingga tahun 2017. Pemilik UKM yang terdaftar secara resmi pada tahun 

2017 di Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah mencapai  123.926 UKM. Hal ini 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2016 yang mencapai 115.751 UKM 

yang terdaftar secara resmi.  

Namun walaupun diketahui pemilik UKM di Jawa Tengah meningkat tetapi 

jumlahnya masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah UKM di daerah lain 

http://dinkop_umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Data%20UMKM%20TW%20III%202017.pdf
http://dinkop_umkm.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Data%20UMKM%20TW%20III%202017.pdf
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seperti Jawa Barat, “Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Jawa Barat (Jabar) hingga 2017, tercatat 129.191 wirausaha baru di Jabar. Artinya, 

program mencetak seratus ribu wirausaha baru di Jabar sudah terlampaui” (sumber: 

https://nasional.tempo.co/read/1049587/target-jabar-cetak-100-ribu-wirausaha-

baru-terlampaui diakses 26 April 2018 pukul 15:18). Sedangkan Jawa tengah 

memiliki UKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 123.926 UKM terdaftar.  

Banyaknya jumlah UKM yang terdapat di Indonesia inilah yang membuat 

trend baru ini semakin viral. Sosial media penggunaannya dinilai mudah dan 

praktis.Pada Facebook misalnya, selain mem-posting barang jualan, kegiatan lain 

yang biasa dilakukan di sosial media untuk berjualan adalah menambahkan tag 

sebanyak mungkin ke pengguna facebook lainnya sehingga post mereka terlihat 

lebih luas. Fenomena lain yang juga sering muncul adalah grup-grup Facebook 

khusus yang didedikasikan untuk berjualan. Hal ini sedikit lebih baik dan tidak 

mengganggu timeline pengguna Facebook lain yang tidak mengikuti grup tersebut. 

Kemudian pada sosial media para pembeli dapat pula menambahkan komentar 

untuk bertanya mengenai bagaimana cara memesan, apakah barang tersedia, dan 

juga menanyakan status pembelian apakah sudah dikirim ataukah belum. Namun 

nampaknya tidak semua pemilik UKM secara aktif menggunakan media sosialnya 

untuk berdagang. Beberapa online shop ini kurang aktif menggunakan sosial media, 

mereka tidak rajin memposting barang ataupun tidak rajin membalas pertanyaan 

para pelanggan pada kolom komentar, contohnya seperti ini: 

 

https://nasional.tempo.co/read/1049587/target-jabar-cetak-100-ribu-wirausaha-baru-terlampaui
https://nasional.tempo.co/read/1049587/target-jabar-cetak-100-ribu-wirausaha-baru-terlampaui
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a. Yang jarang membalas 

 

 

 

b. Yang rajin membalas 

 

Sumber: Instagram 
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Hal ini nampaknya dapat berdampak pada pemilil UKM itu sendiri jika 

pemilik UKM tidak aktif berinteraksi dengan calon pembelinya. Bisa saja para 

calon pembeli menjadi kurang percaya dengan pemilik UKM tersebut. Sehingga 

berdampak pendapatan pun akan berkurang dan tingkat pembelian  masyarakat juga 

menurun. Dan akan berdampak kepada hal-hal lainnya yang lebih besar. 

Selain menjadi media sosial yang paling digemari oleh perusahaan untuk 

dijadikan tempat berjualan, masayarakat juga ternyata gemar berbelanja melalui 

media sosial, sehingga hal ini bermanfaat bagi pemilik usaha juga sebagai calon 

pembeli. Sesuai dengan hasil penelitian oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) telah mengumumkan hasil survei Data Statistik Pengguna 

Internet Indonesia tahun 2016. Lebih spesifiknya adalah data perilaku pengguna 

internet berdasarkan konten yang sering dikunjungi, sebagai berikut: 

 

Bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta 

user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. 

Sekitar 62% dari pengguna internet Indonesia atau 82,2 juta penduduk paling sering 
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mengunjungi konten onlineshop. Dan dan konten media sosial yang sering 

dikunjungi adalah facebook.  

(Sumber: https://www.dropbox.com/s/g9rlzkulfr15cgp/Data-statistik-

pengguna-internet-indonesia-2016-APJII.pdf?dl=0 ) 

Onlineshop adalah sebutan untuk toko yang menjual produknya melalui 

internet, biasanya  mereka menjual barang melalui applikasi jual-beli ataupun 

jejaring sosial. Berjualan melalui internet dinilai mudah dan gratis, serta 

cakupannya yang luas. Barang yang dijualpun beragam, mulai dari kebutuhan 

sehari-hari, makanan, fashion, alat-alat elektronik hingga property pun dapat dijual 

melalui toko online. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh idEA (Asosiasi E-

commerce indonesia) bahwa, transaksi belanja online pun tercatat meningkat. 

Menurut riset yang diprakarsai oleh Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), 

Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres), nilai pasar e-

commerce Indonesia mencapai Rp 94,5 triliun pada tahun 2013. Tahun 2016 

nilainya diprediksi meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 295 triliun. 

Riset yang dilakukan pada Januari 2014 mendapatkan, produk yang paling 

banyak dibeli secara online adalah fashion. Membeli produk fashion dilakukan oleh 

78 persen konsumen online disusul ponsel (46 persen), elektronik (43), buku dan 

majalah (39), dan barang kebutuhan rumah tangga (24). Sama seperti konsumen 

Amerika di atas, para konsumen Indonesia memilih belanja di Internet karena faktor 

kenyamanan. Konsumen mengaku, mereka rela membeli dengan harga lebih mahal 

dibanding di toko asal tidak terkena macet di jalan. 

https://www.dropbox.com/s/g9rlzkulfr15cgp/Data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016-APJII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9rlzkulfr15cgp/Data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016-APJII.pdf?dl=0
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Survei Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) 

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada jumlah toko yang menjual 

kebutuhan fashion dengan gadget, elektronik, buku dan majalah, dan keperluan 

harian, mengapa hal ini terjadi, dapat dikarenakan para pemilik usaha yang menjual  

barang lainnya kurang memahami kegiatan online PR untuk membantu 

berkembangnya usaha yang dimiliki, atau juga kurang memaksimalkan  

perkembangan teknologi yang sudah  ada sebagai sarana mempromosikan barang 

jualannya, sehingga dapat mencakup banyak masyarakat sebaga calon konsumen, 

atau misalnya gadget masyarakat akan lebih memilih membeli secara langsung 

pada toko. Namun hal ini kembali lagi bila sang pemilik UKM mampu membuat 

para pelanggannya percaya untuk beli secara online, masyarakat tidak akan takut 

untuk beli melalu sosial media..  

Pada kenyataannya apakah para pemilik toko yang berjualan melalui media 

sosial atau jejaring sosial sudah menggunakan media sosial untuk berjualan secara 

aktif dan maksimalh kah, apa alsannya jika mereka belum maksimal menggunakan 

media sosial untuk kepentingan bisnis. 
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Sehubung dengan itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian 

yang berjudul “Peran Public Relations Tool Dalam kegiatan Branding Image 

(Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak 

relevan dengan tujuan penelitian dan tidak menimbulkan salah tafsir terhadap 

substansi yang akan diteliti, serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas 

maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Public 

Relations Tools dalam kegiatan Branding Image UMKM di Kota Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui peran Public Relations Tools dalam Kegiatan Branding Image 

UMKM di Kota Semarang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Praktis 

a. Dapat digunakan pemilik UMKM di Kota Semarang untuk mengetahui 

peran public relations tool dalam meningkatkan Brand Image UMKM 

di Kota Semarang. 

b. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan nilai lebih mendalam 

tentang komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media online 

dan dengan kegiatan public relations online. 
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2. Kegunaan Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu 

komunikasi khususnya online public relation dan brand image. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan 

pedoman untuk instansi atau lembaga pemerintah maupun akademisi 

terkait topik penelitian komunikasi khususnya online public relation dan 

brand image. 

1.5 State Of The Art 

No. Peneliti Judul Teori Metodologi Hasil 
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Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini menggunakan 

referensi dari penelitian yang telah ada sebelumnya dengan tema atau subjek 

penelitian yang masih sama.  

Namun pada penelitian yang sudah ada yaitu karya peneliti Evi 

Septiana Pane dengan judul Tingkat Adopsi Media Sosial Sebagai Sarana 

Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah, penelitian tersebut objek 

yang diteliti sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu 

pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM)  dan penelitian tersebut 

menggunakan teori Difusi-Inovasi sedangkan teori yang akan digunakan 

untuk penelitian  penulis ini menggunakan teori online PR yang meliputi 

webblog, jejaring sosial, new media release, searvch engine, video sharing 

dan juga teori Dialogic .Sedangkan metodologi yang diguanakan pada 

penelitian sebelumnya ini adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif 

sedangkan peneliti akan menggunakan metodologi kualitatif  pada 

penelitian studi kasus yang akan dilakukan. 



16 

 

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.6.1 Komunikasi 

Pengertian komunikasi secara umum dapat dilihat dari dilihat dua segi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengertian Komunikasi Secara Etimologis 

Secara etimologis (asal katanya), komunikasi berasal dari bahasa 

Latin yaitu communication, bersumber dari kata communis yang berarti 

sama, dalam hal ini berarti membuat kebersamaan makna dalam suatu hal 

antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara 

orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi itu terdapat kesamaan 

makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. 

2. Pengertian Komunikasi Secara Terminologis 

Secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu 

pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dimana 

seseorang menyatakan seseuatu kepada orang lain. 

Banyak sekali definisi komunikasi yang berbeda-beda yang disampaikan 

oleh para ahli komunikasi. Menurut Anderson (1959) komunikasi adalah suatu 

proses dimana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Sementara 

menurut Berelson dan Steiner (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan 

simbol-simbol, seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. 

Miller (1996) mengatakan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian 
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yang disengaja dari sumber terhadap penerima dengan tujuan mempengaruhi 

tingkah laku pihak penerima (Purba dkk, 2006). 

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara 

efektif dapat dijelaskan dengan menjawab pertanyaan dari paradigma yang 

dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communiation in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk 

menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect? 

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu: 

1. Who (Siapa) : Komunikator, komunikator merupakan orang yang 

menyampaikan pesan. 

2. Says What (Mengatakan Apa) : Pesan, pernyataan yang diukung oleh 

lambang, dapat berupa ide atau gagasan. 

3. In Which Channel (Saluran) : Media, sarana atau saluran yang mendukung 

pesan, Jika komunikan berada di lokasi yang jauh dari komunikator atau 

banyak jumlahnya. 

4. To Whom (Kepada Siapa) : Komunikan, orang yang menerima pesan. 

5. With What Effect (Dampak) : Efek, dampak sebagai pengaruh dari pesan 

atau dapat juga dikatakan sebagai hasil dari proses komunikasi. 

Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut secara sederhana proses 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator 
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melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek 

tertentu. 

1.6.2 Public Relation 

1.6.2.1 Pengertian Public Relations 

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai definisi Public Relations yang 

dipakai dalam penelitian ini. Berikut pendapat para ahli mengenai definisi Public 

Relations. 

Menurut Scott M, Cutlip, Aleen H. Center dan Glen M. Broom dalam 

bukunya “Effective Public Relations” definisi PR, yakni: 

Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau 

organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk 

memperoleh pengertian dan pengakuan publik (Ardianto, 2011). 

Sementara menurut Denny Griswold, Public Relations adalah suatu fungsi 

manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur 

dari seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, 

merencanakan, dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan 

dapat diterima dengan baik oleh publik (Danandjaja, 2011). 

Dari kedua uraian tersebut dapat dijelaskan, Public Relations merupakan 

alat perusahaan yang berfungsi melihat perilaku dan persepsi publik serta 

merencanakan suatu kegiatan yang sesuai dengan keinginan publik. 

Menurut John E. Marston, Public Relations merupakan fungsi manajemen 

untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja 
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yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga 

mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya (dalam Rosady Ruslan, 2002). 

Maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa public relations merupakan 

ilmu manajemen yang dilakukan secara berkelanjutan dan memiliki strategi yang 

berguna untuk membina hubungan yang baik antara organisasi dengan publik. 

1.6.2.2 Peran Public Relations 

Menurut Rosady Ruslan (2002), peran PR pada intinya sebagai berikut: 

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga 

yang diwakili dengan publiknya. Dari uraian tersebut dijelaskan Public 

Relations berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam melakukan 

komunikasi dengan publik internal dan eksternal. 

2. Membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan 

saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Dalam hal ini Public 

Relations berperan dalam melakukan pendekatan hubungan baik dengan 

publik. 

3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. Public Relations memiliki peranan 

sebagai pendukung organisasi yang selalu sigap dalam menjalankan tugas 

dari atasan/perusahaan. 

4. Membentuk corporate image, artinya peranan Public Relations berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Dalam hal ini Public 

Relations berperan menjaga dan menciptakan citra yang positif terhadap 

perusahaan dimata publik. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menjelaskan bahwa peran Public 

Relations adalah sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik melalui 

penciptaan pendekatan dan pengelolaan Brand Image yang positif. 

1.6.2.3 Fungsi Public Relations 

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai fungsi Public Relations yang 

berguna bagi penelitian. Berikut pendapat para ahli mengenai fungsi Public 

Relations: 

Menurut Onong Uchjana Effendy (Rosady Ruslan, 2002), dalam bukunya 

“Hubungan Masyarakat Suatu Komunikoliogis” mengemukakan bahwa ada empat 

fungsi dari Public Relations yaitu: 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Public 

Relations bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan perusahaan/organisasi. 

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik baik 

publik eksternal maupun publik internal. Public Relations menjalin 

hubungan baik dengan berbagai kalangan publik baik internal maupun 

ekternal. 

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasi. Public Relations berfungsi dalam mengkomunikasikan 

informasi organisasi kepada publik dan mengkomunikasikan opini publik 

kepada organisasi. 
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4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. Public Relations berfungsi memberi pelayanan yang baik terhadap 

publik dan memberi nasihat kepada pimpinan organisasi. 

1.6.2.4 Tujuan Public Relations 

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai tujuan Public Relations yang 

berguna bagi penelitian. Berikut pendapat para ahli mengenai tujuan Public 

Relations. 

Menurut Rosady Ruslan (2002), tujuan Public Relations adalah sebagai 

berikut: 

1. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik 

eksternal atau masyarakat dan konsumen. 

2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan 

perusahaan. 

3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan Public Relations. 

4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. 

5. Mendukung bauran pemasaran. 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan Public Relations adalah 

mengembangkan citra baik terhadap internal dan eksternal, sebagai penengah 

diantara publik dan perusahaan, mengembangkan fungsi pemasaran dengan Public 

Relations, membangun merek, dan mengembangkan bauran pemasaran. 
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1.6.3 Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller mendefinisikan Brand Image merupakan persepsi dan 

kepercayaan yang dianut oleh konsumen (Kotler dan Keller, 2006). 

Dari uraian diatas Brand Image dijelaskan sebagai suatu pemikiran yang 

timbul dari publik terhadap suatu organisasi. 

Brand Image adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau 

dipelihara para pemasar. Asosiasi-asosiasi itu menyatakan apa sesungguhnya 

merek dan apa yang dijanjikan kepada konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, Brand Image dapat dijelaskan sebagai suatu 

ciri khas yang ada dalam organisasi dan memberikan suatu pemikiran positif kepada 

publik mengenai organisasi tersebut. 

Variable Brand Image dalam keterkaitannya dengan asosiasi merek (Keller, 

2003): 

1. Favorability of brand association / Keunggulan asosiasi merek. 

Keunggulan produk adalah dimana produk tersebut unggul dalam 

persaingan. 

2. Strength of brand association / familiarity of brand association / 

Kekuatan asosiasi merek. 

Kekuatan merek juga memberikan nilai baik terhadap Brand Image. Cara 

yang digunakan adalah dengan melakukan kegiatan publikasi melalui 

berbagai promosi. Hal itulah yang akan terus menerus menjadi penghubung 

antara Brand dengan konsumen. Dengan demikian akan memberikan Brand 

Image yang positif dimata para konsumen. 
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3. Uniquesness of brand association / Keunikan asosiasi merek 

Merupakan keunikan–keunikan yang dimiliki oleh Brand tersebut. 

1.7 Definisi Konsep 

Public relations adalah ilmu manajemen yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

memiliki strategi yang berguna untuk membina hubungan yang baik antara 

organisasi dengan publik. Peran public relations terbagi menjadi 4, yaitu: 1) 

communicator, 2) relationship, 3) back up management, 4) corporate image. 

Brand image adalah suatu ciri khas yang ada dalam organisasi dan memberikan 

suatu pemikiran positif kepada publik mengenai organisasi tersebut. Brand image 

terdiri dari 3, yaitu: 1) keunggulan asosiasi merek, 2) kekuatan asosiasi merek, 3) 

keunikan asosiasi merek. 

1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Kegiatan Online Public Relations 

Saat ini banyak hal yang berubah jika dibandingkan dengan masa dahulu, terutama 

pada bidang komunikasi. Khususnya pada bidang praktik hubungan masyarakat, 

pada kenyataannya masa sekarang ini hal-hal yang dilakukan pada praktik 

hubungan masyarakat tidak sama lagi jika dibandingkan dengan praktik hubungan 

masyarakat jaman dulu. Kemunculan dunia online berarti hampir setiap aspek  pada 

praktik hubungan masayarakat perlu diatur ulang kembali dan disesuaikan dengan 

kondisi saat ini. (David Phillips and Phillip Young, 2000) 

Karena saat ini masyarakat cenderung menggunakan internet untuk 

berkomunikasi dan mencari informasi, maka pada praktik hubungan masyarakat 
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juga akan lebih menguntungkan jika dilakukan melalui internet. Masyarakat hampir 

pada semua kalangan menggunakan internet, jadi jika praktik PR ini dilakukan di 

internet akan  dapat mencakup masyarakat secara lebih luas dan mudah. 

Sehingga kegiatan Online PR adalah kegiatan praktik PR yang dilakukan di 

media internet agar lebih mudah menjangkau masyarakat secara luas. 

1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses 

penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis. Hadari 

(2007 : 65) bahwa tujuan dari penelitian ialah untuk memecahkan masalah, dengan 

demikian langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah 

dirumuskan. Metode ini merupakan tahap paling penting dari sebuah penelitian 

karena peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya dari metode tersebut. 

Adapun cara dan teknik penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sebuah 

penelitian deskriptif, penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa, tidak 

mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Sementara data kualitatif diperoleh dari pengelolaan informasi yang 

diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dan sumber data 

sekunder melalui dokumen resmi yang terkait. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 
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Subyek penelitian adalah sumber untuk mendapatkan data atau 

informasi penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah di 

bagian Public Relations pada UMKM di Kota Semarang. 

Sedangkan obyek penelitiannya adalah kegiatan yang direncanakan 

dan dilaksanakan oleh divisi Public Relations dalam meningkatkan Brand 

Image. 

3. Sumber Data 

Sumber data kualitatif bisa diambil dari kata-kata dan tindakan, bisa 

diambil dari sumber-sumber tertulis seperti buku, media elektronik, 

foto/dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu: sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2010) bahwa sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penulis akan melakukan penelitian 

pada UMKM yang berada di Kota Semarang melalui penelitian lapangan, 

melakukan wawancara serta dokumentasi sebagai sumber data primer 

penelitian. 

Sumber data sekunder ialah sumber-sumber lain yang mendukung 

penelitian seperti buku referensi, jurnal penelitian, esai-esai atau artikel 

yang peneliti nilai relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik dan prosedur pengumpulan data pada penelitian ini penulis 

akan melakukan in depth interview (wawancara mendalam) dengan pemilik 

UMKM yang berada di Kota Semarang dengan langkah-langkah yang 

digunakan untuk meningkatkan brand image. Dari mereka penulis berharap 

mereka bisa menjelaskan secara komprehensif terkait dengan peran public 

relations UMKM di Kota Semarang. 

Menurut Lexy J. Moleong (2010) bahwa pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan, yang sebelumnya penulis sudah 

menyiapkan catatan-catatan lapangan. Catatan tersebut berupa kata-kata 

kunci, frase, pokok-pokok isi pembicaraan, serta hal-hal yang dibutuhkan 

peneliti sebagai data yang akan disimpulkan dalam penelitiannya. 

5. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka dalam menganalisa data, 

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan 

data yang diperoleh dengan kata-kata atau dipisah-pisah menurut 

kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1998). 

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis yang digunakan tidak 

dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya, tetapi dilakukan pada waktu 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hal ini dilakukan karena 

analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti. 
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Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data melalui tahap model alir, yaitu: 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

c. Menarik Kesimpulan / Verifikasi 

d. Metode Keabsahan Data 

Setelah dilakukan penelitian dan terkumpul semua data maka akan 

didapatkan data kualitatif yang sesuai dengan metode yang diambil. Oleh karena 

itu hasil dari semua data yang diperoleh di lapangan baik berupa observasi maupun 

wawancara dikumpulkan dan dianalisis sehingga mendapatkan deskripsi tentang 

peran public relations tool dalam meningkatkan brand image UMKM di Kota 

Semarang. 

 

 

 

 


