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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. strategi didefenisikan 

sebagai cara untuk mencapai sebuah akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan 

sasaran organisasi. Ada strategi  yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi 

kompetitif untuk masing – masing aktivitas. Selain definisi-definisi strategi yang 

sifatnya umum ada juga yang lebih khusus, yang dikemukakan oleh dua orang pakar 

strategi yakni Hamel dan Prahalad yang mengangkat kompetisi inti sebagai hal yang 

penting. Mereka berdua mendefinisikan bahwa strategi merupakan tindakan yang 

bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa 

depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi 

dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Suatu lembaga atau perorangan yang 

bertugas melakukan hubungan baik ke dalam dan keluar perusahaan untuk 

memperoleh pengertian, kepercayaan dan good will (kemauan baik) masyarakat atau 

pelanggan dengan menggunakan strategi yang dimiliki.
1
 

Strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh 

perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu 

perusahaan dalam menentukan produk, jasa dan pasarnya di masa depan. Hubungan 

Masyarakat (Humas) mempunyai tugas dalam menciptakan, memelihara, 

meningkatkan dan memperbaiki citra organisasi atau lembaga melayani kepentingan 

publik dalam kebutuhan, keinginan dan kepentingan. Humas selalu berusaha menjaga 
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keharmonisan hubungan dengan publik internal yang lebih ditujukan kepada 

pembinaan manajemen organisasi bagi karyawan, sedangkan eksternal lebih 

ditunjukan kepada pelayanan tugas organisasi, pembinaan hubungan baik 

(relationship) ataupun pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan 

masyarakat atau publik. Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sifat publik, mengidentifikasi kebijaksanaan – kebijaksanaan dan 

prosedur – prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan 

publik, dan menjalankan suatu program tindakan untuk mendapatkan pengertian dan 

penerimaan publik.
2
 

Peranan hubungan masyarakat yang sangat penting yaitu membina hubungan 

baik dengan masyarakat atau pelanggan, dilakukan agar dapat meningkatkan loyalitas 

dan kepercayaan pelanggan terhadap produk darn perusahaan itu sendiri. Fungsi 

khusus managemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi 

bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, 

melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan 

merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen 

untuk melayani minat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal 

untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan teknik suara 

yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama. 

Provinsi  Riau  memiliki pulau-pulau yang cukup banyak, baik kecil maupun 

besar, baik yang bernama maupun yang belum bernama dan baik yang berpenghuni 

maupun yang belum berpenghuni.  Jumlah pulau di Provinsi Riau sebanyak 3.214 

buah sebelum dimekarkan menjadi dua Provinsi, diantaranya 743 buah pulau sudah 

mempunyai nama, sedangkan yang lainnya belum mempunyai nama. Sebagian besar 

pulau-pulau kecil yang terhampar di Laut Cina Selatan belum dihuni penduduk. 
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Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1983, Luas Zone Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Provinsi Riau adalah 379.000 Km2. Namun setelah terjadi pemekaran wilayah 

belum ada data yang pasti berapa panjang garis pantai Provinsi Riau pada saat ini. 

Hingga saat ini belum ada pengukuran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang 

terhadap panjang garis pantai Provinsi Riau setelah terjadinya pemekaran wilayah. 

Riau merupakan Provinsi budaya, dimana masyarakat Riau terdiri dari beberapa 

etnis suku dan ras. Riau memiliki sebuah museum yang bernama Sang Nila Utama. 

Sang Nila Utama adalah nama yang diberikan kepada museum yang berasal dari 

nama seorang Raja Bintan yang berkuasa sekitar abad XIII Masehi di pulau Bintan. 

Museum ini pada awalnya belum diberi nama, namun atas inisiatif Kepala Museum 

waktu itu, ditunjuklah beberapa budayawan Riau dengan surat keputusan tanggal 13 

Oktober 1993, untuk mengusulkan beberapa nama yang termasyhur di Riau untuk 

dijadikan nama museum ini. 

Museum Sang Nila Utama terletak di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru, museum 

ini menyimpan berbagai aneka koleksi benda-benda seni dan budaya seperti pakaian 

adat, gaun pengantin, permainan rakyat seperti gasing, alat-alat musik dari berbagai 

daerah yang ada di Riau dan benda-benda bersejarah Propinsi Riau lainnya. 

Tidak jauh dari dari Museum Sang Nila Utama ini terdapat satu bangunan khas 

dengan arsitektur melayu yang kental yaitu Gedung Taman Budaya Riau, dimana 

gedung ini digunakan sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan 

seni melayu Riau, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
3
 

Minat untuk mengunjungi suatu tempat didasari dari rencana konsumen untuk 

melakukan pembelian atas produk ataupun jasa tertentu. Minat konsumen untuk 

berkunjung ke suatu tempat tentunya didasari alasan tertentu, dimana kunjungan 

tersebut dapat memberikan nilai manfaat yang akan berdampak pada kepuasan 
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konsumen tersebut. Minat berkunjung kembali menunjukkan keinginan untuk 

melakukan kunjungan kembali untuk waktu yang akan datang. Minat untuk 

berkunjung kembali terbentuk dari sikap konsumen terhadap keyakinan atas kualitas 

produk atau jasa yang akan mendorong konsumen untuk melakukan kunjungan 

kembali serta pembelian ke tempat tersebut karena telah memperoleh kepuasan dari 

produk atau jasa yang dibeli. 

Kepuasaan pengunjung telah menjadi konsep sentral wacana bisnis dan 

manajemen, pengunjung atau pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa 

barang atau jasa yang di konsumsi dapat di terima dan dinikmatinya dengan 

pelayanan yang yang baik dan memuaskan. Pelayanan yang baik akan memberikan 

kepuasaan kepada pengunjung atau pelanggan. Kepuasan dapat membentuk persepsi 

dan hal ini akan memposisikan produk perusahaan di mata pengunjung atau 

pelanggannya. Hal itu penting sabagai acuan dalam pembenahan kualitas pelayanan, 

sehingga pelayanan yang diberikan bisa memberikan pada tingkat yang optimal. 

Museum merupakan tempat dimana sejarah diceritakan. Setiap orang harusnya 

mengingat sejarah, karna dari sejarah maka akan terjadi yang namanya perkembangan 

zaman. Berdasarkan data yang didapat dari Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau, 

bahwa dari tahun ketahun tingkat pengunjung museum semakin berkurang yaitu dari 

tahun 2012 sebanyak 35.142, tahun 2013 sebanyak 35.099, tahun 2014 sebanyak 

33.801, tahun 2015 sebanyak 28.799.dan tahun 2016 sebanyak 28.531.
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NO TAHUN JUMLAH PENGUNJUNG 

1 2012 35.142 

2 2013 35.009 

3 2014 33.801 

4 2015 28.799 

5 2016 28.531 

JUMLAH 161.282 

TABEL 1 : Data pengunjung Museum Sang Nila Utama dari tahun 2012-2016 

Dari data beberapa dekade ini, pengunjung Museum Sang Nila Utama 

mengalami penurunan. Hal ini membuat saya tertarik untuk meneliti apa saja yang 

membuat menurunnya pengunjung museum. Dalam hal ini sebagai praktisi Humas, 

saya ingin meneliti tentang “ Bagaimana Strategi Humas Museum Sang Nila 

Utama Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung”  

Penelitian ini melihat bagaimana strategi Humas museum Provinsi Riau dalam 

upaya untuk meningkatkan kembali minat pengujung museum sehingga budaya tetap 

terus ada dan kita tidak termasuk orang yang melupakan budaya. 

B.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah maka penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah yang sangat penting agar tidak terjadi penafsiran 

yang membuat kita keliru dalam penelitian ini : 

1. Strategi  

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu 

cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Humas adalah 

sebuah unit yang mempunyai tugas untuk membangun kerja sama, saling 

pengertian, saling menghargai dengan komunikasi dua arah. Humas merupakan 
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fungsi manajemen yang membentuk dan mengelola hubungan saling 

menguntungkan antar organisasi/instansi dan masyarakat.
5
 

Seorang praktisi Public Relations atau Humas memiliki tugas tidak hanya 

sebagai pembentuk citra positif, melainkan sebagai fungsi manajemen suatu 

perusahaan. Fungsi manajemen didasarkan pada analisis terhadap pengaruh 

yang kuat dari lingkungan, apa efek dan dampaknya terhadap publik internal 

maupun eksternal. Merencanakan suatu kegiatan dan peraturan untuk 

direalisasikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan dua belah pihak. 

2. Museum Sang Nila Utama 

Museum Sang Nila Utama terletak di Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru, 

museum ini menyimpan berbagai aneka koleksi benda-benda sen dan budaya 

seperti pakaian adat, gaun pengantin, permainan rakyat seperti gasing, alat-alat 

musik dari berbagai daerah yang ada di Riau dan benda-benda bersejarah 

propinsi Riau lainnya. 

3. Minat Pengunjung 

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui 

dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Pengunjung adalah orang-

orang yang datang berkunjung disuatu tempat atau negara, biasanya mereka 

disebut sebagai pengunjung yang terdiri dari beberapa orang dengan bermacam-

macam motivasi kunjungan termasuk didalamnya adalah wisatawan, sehingga 

tidak semua pengunjung termasuk wisatawan.
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Strategi Humas Museum Sang 

Nila Utama Provinsi Riau dalam  Meningkatkan Minat Pengunjung?’ 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui 

strategi yang dilakukan Humas museum Sang Nila Utama Provinsi Riau dalam 

upaya  meningkatkan minat pengunjung.” 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

2.1  Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

atau sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi 

khususnya humas melalui bidang kajian komunikasi  dalam hal yang 

menyangkut tentang strategi Humas dalam meningkatkan minat 

pengunjung Museum. 

2.2  Kegunaan Praktis 

a) Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai kehumasan 

yang berkorelasi dengan jurusan peneliti yaitu jurusan ilmu 

komunikasi konsentrasi Humas. 

b) Hasil kajian ini bisa dijadikan referensi bagi bagian Humas 

lainnya dalam menjalankan tugasnya. 

c) Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
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Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Untuk pemudah pembaca dalam menelaah serta memahami isi penelitian ini, 

maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Menjelaskan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan 

istilah, rumusan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Menjelaskan tentang kajian teori dan kerangka berfikir strategi 

Humas museum Sang Nila Utama Kota Pekanbaru dalam upaya 

meningkatkan minat pengunjung. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian , teknik pengumpulan data 

dan sumber data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Menjelaskan tentang subyek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pembahasan hasil penelitian,dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Kesimpulan dan saran secara keseluruan 


