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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

A. Kajian Teori 

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, abstrak, defenisi, dan 

proposisi untuk menerapkan fenomena sosial alami menjadi pusat perhatian.
6
 

1. Humas 

a. Pengertian Hubungan Masyarakat (Humas) 

Humas menurut Cutlip Broom dalam bukunya “Effective 

Public Relations” menyatakan humas merupakan suatu fungsi 

manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang 

baik dan bermanfaat antara orang dengan publiknya yang 

mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.
7
 

Dari definisi diatas dapat dianalisa bahwa Public Relations 

merupakan profesi yang sangat penting dalam suatu organisasi, dimana 

Public Relations merupakan penengah antara organisasi dan publik yang 

mana jika tidak memahami salah satu aspek dalam internal atau 

eksternal akan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu 

organisasi dan begitu juga dengan humas karena dimana humas juga 

merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang mana 

humas merupakan ujung tombak organisasi yang menghubungkan 

organisasi dengan publiknya dan humas juga mempengaruhi kesuksesan 

atau kegagalan organisasi tersebut. 

Humas adalah fungsi manajemen yang khas, mendukung dan 

memelihara jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan 

kerja sama antara organisasi dengan khalayaknya, melibatkan 

manajemen dalam permasalahan atau persoalan, membantu manajemen 

                                                             
6
 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial, LP3S, Jakarta, hlm 37 

7
 Scott M. Cutlip; Allen H. Center, Glenn M. Broom, Effective Public Relations, PT. Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 6 
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memperoleh peneranagan mengenai dan tanggap terahadap opini publik, 

menetapkan dan menegaskan tanggung jawab manajemen dalam 

melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti 

dan memanfaatkan perubahan secara efektif dalam penerangannya 

sebagai sistem peringatan secara dini guna membantu mengantisipasi 

kecendrungan, dan menggunakan penelitian serta teknik-teknik 

komunikasi yang sehat dan etis sebagai kegiatan utama.
8
 

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap 

perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan, baik yang bersifat 

komersil maupun non komersial. Apalagi perusahaan yang berskala 

besar sangat memerlukan humas untuk meningkatkan atau memajukan 

sebuah perusahaan atau instansi. Artinya: humas sebagai sumber 

informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “banjir 

informasi” seperti saat ini.
9
 

Setiap lembaga formal maupun nonformal tidak akan terlepas 

dari fungsi humas didalamnya. Humas merupakan salah satu bidang 

terpenting dalam organisasi, karena lewat humas suatu lembaga dapat 

mensosialisasikan program-program yang telah di rencanakan. 

Humas dalam lembaga pemerintah (Departmen, lembaga non 

departemen, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) merupakan suatu 

keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang 

kebijakan, program dan kegiatan lembaga pemerintah kepada 

masyarakat.
10

 

Humas sesungguhnya sebagai manajemen modern, secara 

struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau 

organisasi. Artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari 

                                                             
8
 Onong Uchana Effendy, Hubungan Masyarakat, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, 

hlm,  2 
9
 Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan,  Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm, 1. 

10
F. Rachmadi, Public Relations Dalam Teori dan Praktik, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm, 77. 
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fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut.hal tersebut menjadikan 

humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik 

antara organisasi suatu lembaga yang diwakili dengan publiknya. Peran 

ini turut menentukan sukses atau tidaknya visi dan misi serta tujuan 

bersama dari organisasi atau perusahaan tesebut.
11

 

Dari penjelasan humas di atas maka dapat disimpulkan, humas 

merupakan fungsi manajemen yang menggambarkan atau merencanakan 

sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dengan publiknya sehingga 

mempengaruhi kesuksesan yang ingin dicapai organisasi. 

b. Fungsi Humas 

Menurut Ruslan dalam bukunya manajemen Public Relations 

dan media komunikasi fungsi pokok Humas Pemerintah Indonesia pada 

dasarnya, antara lain sebagai berikut: 

1) Mengamankan kebijakan pemerintah. 

2) Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau 

inforamasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-progam 

kerja secara nasional kepada masyarakat. 

3) Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif 

dalam menjembatangi kepentingan instansi pemerintahan disatu 

pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-

keinginan publiknya di lain pihak. 

4) Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis 

demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan 

nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
12
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Rosady Ruslan,Manajemen Public Relations dan Media Komu ikasi: Konsepsi dan Aplikasi, 

PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm, 24 
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Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, PT. Rajagrafindo 
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Berdasarkan fungsi humas di atas dapat disimpulkan, Humas 

merupakan suatu landasan organisasi yang difungsikan untuk 

memajukan suatu orgnisasi dengan tujuan manajemen dalam suatu 

organisasi dimana bisa memberikan informasi yang dibutuhkan 

perusahaan ataupun khalayak dalam hal pelayanan, dan juga mencapai 

sebuah tujuan dari perusahaan atau instansi yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Begitu juga dengan Humas Rumah Sakit Umum Daerah 

Bangkinang milik pemerintah yang harus bisa menjalankan fungsi 

humas yang sesuai agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan 

baik serta terwujudnya pelayanan yang didambahkan oleh pasien. Selain 

itu juga harus melakukan perencanaan yang baik pula sehingga dapat 

berjalan secara teratur dan mempunyai landasan yang sesuai. 

2. Aktivitas Humas 

Aktivitas Humas adalah komunikasi dua arah dengan publik 

(perusahaan/organisasi) yang bertujuan untuk menumbuhkan saling 

pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerja sama. 

Pengumpulan dan pengolahan data mempunyai tugas 

memngumpulkan dan mengelola data untuk keperluan informasi bagi 

masyarakat dan lembaga serta inforamasi umpan balik darinmasyarakat. 

Peneranagan mempunyai tugas mempersiapkan pemberian penerangan 

kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga 

melalui media massa. Sedangkan publikasi mempunyai tugas mengurus 

publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan lembaga. 

 

Adapun aktivitas humas menurut A W. Widjaja sebagai berikut:
13

 

a. Pengumpulan dan pengelolahan data 

1) Mengumpulkan data untuk keperluan inforamasi 

                                                             
13

Widjaja, H.A. W, 2002, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,Bumi Aksara, Jakarta, hal 

57  
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2) Menyajikan dan siap digunakan dan dikonsumsi oleh publik 

maupun instansi yang terkait 

3) Mempersiapkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan 

kembali 

4) Melakukan kegiatan mengumpulkan data untuk keperluan informasi 

b. Penerangan  

1) Menyebarluaskan informasi dengan jelas yaitu, menyediakan dan 

mengumpulkan bahan informasi, memberikan paket informasi, 

memberikan bahan berita baik yang tertulis maupun foto. 

2) Mengadakan pemberian kehumasan berupa mengadakan temu 

karya (rapat kerja), mengadakan temu karya antara wartawan 

dengan pejabat. 

3) Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi 

foto, rekaman pidato, film movie, sambutan-sambutan, siaran 

televisi dalam bentuk video. 

c. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga. 

d. Publikasi 

1) Kegiatan-kegiatan yang dipublikasi 

2) Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan dan 

menerbitkan buku kerja, menerbitkan kalender kerja. 

Aktivitas humas adalah suatu kegiatan atau cara menciptakan 

hubungan yang harmonis antara pihak organisasi dengan khalayak atau 

sasaran, dengan tujuan mempengaruhi dan mmenciptakan komunikasi dua 

arah yang favourable. Indikatornya adalah bagaimana pihak yang 

melakukan aktivitas kehumasan diasumsikan  yang pertama adalah sebagai 

perhubung anatara organisasi dengan publiknya,  kedua untuk menciptakan 

pengetahuan dan pehaman publik terhadap organisasi, ketiga meneliti dan 
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menafsirkan pendapat secara umum yang berkenaan dengan kegiatan dan 

kepentingan organisasi.
14

 

Peranan humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat 

dengan adanya aktivitas pokok kehumasan yaitu : 

1) Mengevaluasi sikap atau opini publik 

2) Mengindentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi atau perusahaan 

dengan kepentingan publiknya 

3) Merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas humas.
15

 

 

3. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “Excellent Service” 

yang secara harfiah berarti pelayanan sangat baik atau terbaik, disebut 

sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.
16

 Agenda perilaku 

pelayanan sektor publik meanyatakan bahwa pelayanan prima adalah: 

1) Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau 

pengguna jasa. 

2) Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan. 

3) Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas masyarakat eksternal dan 

internal. 

Menurut Elhaitammy pelayanan prima merupakan suatu sikap atau 

tata cara pihak costumer service dapat melayani pelanggan secara 

memuaskan.
17
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Abdurrachman, Dasar-dasar Public Relations, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm 27 
15

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relation, Rajawali Pers, 2007, hlm ,23-24 
16

Daryanto, Konsumen dan Pelayanan Prima, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm, 107. 
17

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Jakarta: PT. Grafindo 

Persada, 2006, hlm 280  
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Dalam konsep service of excellence terdapat unsur pokok, yaitu: 

a. Kecepatan 

b. Ketepatan 

c. Keramahan 

d. Kenyamanan  

Kempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan jasa 

yang terintegrasi, artinya pelayanana atau jasa yang siberikan pada 

pelanggan tidak unggul jika salah satu unsurnya kurang. Untuk mencapai 

tingkat suatu pelayanan prima, maka pihak customer service harus 

memiliki tingkat keterampilan tertentu, keandalan, berpenampilan baik dan 

rapi (good ferformence), bersikap ramah serta mampu berkomunikasi dan 

menciptakan hubungan baik dengan pelanggan.Semua itu dapat dilakukan 

dengan memperlihatkan gairah kerja dan etos kerja yang tinggi, dan 

menunjukkan sikap yang selalu siap untuk memberikan pelayanan yang 

baik terhadap para pelanggan.
18

 

Kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan yang dimaksud 

adalah humas harus mampu tanggap dalam memberikan pelayanan 

informasi yang cepat, pelayanan informasi dapat diselesaikan dengan 

waktu yang telah ditetapkan, dan penuh dengan keramahan serta 

kenyamanan sehingga pasien merasa senang mendapatkan pelayanan yang 

baik. 

Kemudian, pelayanan prima dikatakan bermutu apabila berhasil 

memuaskan pelanggan yang dilakukan dengan cara terus menerus, oleh 

karena itu bangaimana mencitptakan mutu pelayanan yang baik maka 

sangat berarti pula untuk menciptakan memuaskan pelanggan. 
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B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan 

penelitian tedahulu yang dilakukan oleh penelitian lain : 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Suci Prima Dewi, yang berjudul Aktivitas 

Humas Daerah Provinsi Riau dalam membentuk citra positif Pemerintah 

Provinsi Riau Tahun 2008. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 

Aktivitas Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau antara lain menjalin 

hubungan dengan kerja sama dengan pers, organisasi atau instansi yang 

ada di Provinsi Riau, mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai 

kebijakan pemerintah Provinsi Riau serta melaksanakan kegiatan 

publikasi. Aktivitas Humas dalam pembentukan citra Pemerintah Provinsi 

Riau digunakan antara lain media press, media luar ruang, majalah puan, 

dan acara-acara kasus.
19

 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Tedi Eko, yang berjudul Aktivitas Humas 

dalam rangka membangun citra positif partai golongan karya (GOLKAR) 

TAHUN 2009. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aktivitas 

humas dalam membangun citra positif partai golongan karya (Golkar) 

ditangani oleh badan informasi dan komunikasi (BIK) dan secretariat 

proses kegiatan humas dilakukan melalui empat tahap yang diawali 

dengan penelitian, perencanaan, penggiatan, dan evaluasi, aktivitas humas 

sendiri meliputi sosialisasi perubahan pada partai, perbuatan jaringan 

kerja, program aksi. Media yang digunakan dalam aktivitas humas adalah 

media cetak, media elektronik, website, bulletin.
20

 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Mursalin, yang berjudul Aktivitas Humas 

Pemerintah Pekanbaru Dalam Menyebarluaskan Informasi 

Pembangunan kepada Masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan latar 
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 Sumber Skripsi Suci Prima Dewi yaitu : Aktivitas Humas Daerah Provinsi Riau dalam 

membentuk citra positif Pemerintah Provinsi Riau tahun 2008. 
20

 Sumber Skripsi Tedi Eko, dengan judul “Aktivitas Humas Dalam Rangka Membangun 

Citra Positif Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2009.” 
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belakang aktivitas dalam konsep Humas memiliki tanggungjawab cukup 

besar. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan 

mendalamidan memaknai tentang aktivitas humas dalam proses yang 

dihasilkan dimana kegiatan yang dilakukan dalam menyebarluaskan 

informasi kepada Masyarakat berjalan dengan baik.
21

 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Mupida, yang berjudul “Implementasi 

Fungsi Humas dalam meningkatkan Pelayanan di Rumah Saki Umum 

Daerah Bangkinang”. Hasil penelitian diperoleh bahwa Humas RSUD 

Bangkinang sudah mengimplementasikan fungsinya dalam meningkatkan 

pelayanan. Pertama, untuk memahami keluhan pasien, humas melakukan 

pengumpulan fakta secara langsung dan media sebgai prose awal. Kedua, 

defenisi permasahan, Humas memahami keinginan pasien perencanaan 

dan program komunikasi, humas merencanakan program dalam bidang 

informasi, hukum dan kemitraan. Keempat, aksi dan komunikasi, humas 

menyebarluaskan informasi pelayanan. Kelima, evaluasi, humas 

mengevaluasi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan secara 

maksimal. Adapun kendala yang dihadapi humas dalam menjalankan 

fungsinya yaitu minimnya kerja sama dengan media dalam penyebaran 

informasi serta kendala serana dan prasarana humas dalam menjalankan 

programnya.
22

 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Okta Diningrum, yang berjudul Kinerja 

Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Mensosialisasikan 

Program-program Pemerintah. Dalam penelitian ini memfokuskan 

mensosialisasikan program-program pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

Penelitian ini dilkukan pada tahun 2008 dengan latar belakang pemerintah 

demi terlaksananya suatu pembangunan yang lebih baik dalam 
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Sumber Skripsi Mursalin yaitu : Aktivitas Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 
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melaksanakan program-programnya. Penelitian ini memfokuskan pada 

sosialisasinya diamana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan kecendrungan sosialisasi pada kebijakan ataupun 

program pemerintah. Hasil yang diperoleh dari penelitian dalam tahapan 

sosialisasi tentunya tidak mudah karena harus melewati tahapan proses 

perlu waktu dan meyakinkan publiknya.
23

 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Riyadin Supatro, yang berjudul 

Aktivitas Humas dalam Menjalanlan Media Relations (Study Deskriptif 

pada Bagian Humas dan Informasi Permerintah Kota Yogyakarta). Fokus 

kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas Humas Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam menjalankan media relatios dan apa saja kandala 

humas Yogyakarta dalam menjalankan media relatios. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti 

berusaha menggambarkan, merngkas berbagai situasi dan kondisi atau 

fenomena yang ada menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif 

dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah membutuhkan study 

mendalam, seperti study tingkah langku konsumen, efek media, dam 

implementasi suatu kebijakan. Teknik pengambilan data pada penelitian 

ini adalah analisis, observasi, wawancara dan dokumentasi.
24

 

7) Penelitian yang dilakukan oleh Darmasyah, yang berjudul “Efektifitas 

Humas RSUD Arifin Ahmad terhadap pelayanan kesehatan Pasien Rawat 

Inap”. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas Humas 

RSUD Arifin Achmad dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap 

pasien rawat inap. Asumsi penelitian ini terdapatnya efektiritas yang 
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Sumber Skripsi Okta Diningrum yaitu : Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

dalam Mensosialisasikan Program Pemerintah, Tahun 2013 
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 Sumber Skripsi Dedi Riyadin Sapuro yaitu : Aktivitas Humas Dalam Menjalankan Media 

Relations (Study Deskriptif pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Yogyakarta) Tahun 2009   
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positif dan signifikan antara Humas RSUD Arifin Achmad terhadap 

pelayanan kesehatan pasien rawat inap.
25

 

Adapun yang membedakan penelitian terdahuku dengan penelitian 

penulis lakukan lebih memfokuskan Aktivitas Humas Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangkinang, selain itu yang membedakan dengan penelitian terdahulu 

adalah lokasi organisasi. 

 

C. Kerangka Fikir  

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap konsep teoritis. Dilatar belakangi oleh kerangka teoritis 

sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan kerangka pikir sebagai tolak 

ukur atau indikator dalam penelitian berdasarkan masalah yang diangkat oleh 

peneliti yaitu : Aktivitas Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

dalam memberikan pelayanan prima kepada pasien BPJS. 
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Bagan Kerangka Pikir 
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Keterangan gambar : 

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memiliki sebuah devisi 

yaitu.Humas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang memiliki beberapa 

program sakah satunya yaitu memberikan pelayanan prima kepada pasien. 

Dapat dijelaskan bahwa seorang praktisi humas harus mampu secara 

cepat mendapatkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien 

serta mampu memgatasi permasalahan secara cepat sehingga tidak berlarut-

larut dan berdampak terhadap citra negatif, kemudian dalam memberikan 

pelayanan prima maka diutamakan ketetapan dalam memberikan Informasi 

kepada Pasien baik jadwal praktek dokter serta tentang fasilitas maupun 

tentang pembayaran, dan menjadi kunci dalam memberikan pelayanan Prima 

atau pelayanan yang baik terhadap pasien tidak terlepas dari adanya sikap 

keramahan yang ditunjukan oleh karyawan dalam berkomunikasi kepada 

Pasien seperti sopan santun dalam berkomunikasi baik kepada Pasien, 

keluarga pasien dan pengunjung lainnya sehingga hal ini akan berdampak 

terhadap pembentukan citra positif, selanjutnya pihak rumah sakit harus 

mampu memberikan pelayanan Prima kepada Pasien Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial tanpa membeda-bedakan dengan pasien lainnya, kenyamanan 

ini dapat terwujud apabila adanya saling pengertian, kerja sama dalam 

berinteraksi serta berupaya dalam memfasilitasi segala kebutuhan pasien. 

Humas juga mampu membuat kegiatan internal maupun ekternal yang 

dapat menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat percaya terhadap 

pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit.Kemudian dalam aktivitas ini 

tidak terlepas dari publikasi yang bagus dilakukan oleh pihak humas dan 

melalui kegiatan ini juga masyarakat dapat mengetahui keunggulan dari 

rumah sakit tersebut. 

Dari penjelasan pelayanan Prima (kecepatan dan keramahan) di atas 

dapat disimpulkan, dalam memberikan pelayanan prima terhadap Pasien maka 

pihak rumah sakit tentunyaharus tanggap memberikan pelayanan informasi 
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dengancepat, pelayanan Informasi yang diberikan dapat diselesaikan dengan 

waktu yang telah ditetapkandan penuh dengan keramahan serta kenyamanan 

sehingga pasien merasa senang mendapatkan pelayanan yang baik. 

 

 


