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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan 

yang penting untuk dipertahankan oleh para peneliti. Teori adalah serangkaian 

konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat 

digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. 

1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Menurut Slameto, persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui 

persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Purwodarminoto, persepsi adalah 

tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.
17

 

Menurut David Krech persepsi adalah suatu proses kognitif yang 

kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang 

berbeda dengan kenyataannya. Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap 

orang memperhatikan, mengorganisasikan dan menafsirkan semua 

pengalamannya secara selektif. Sedangkan menurut John R. Wenburg 

Persepsi adalah cara organisme memberi makna. Persepsi adalah inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, 

yang identik dengan decoding dalam proses komunikasi. 

Persepsi merupakan penafsiran suatu obyek, peristiwa atau 

informasi dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan 

penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi 

adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu.
18

 Selain itu, persepsi 

                                                             
17

 Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi, (Pekanbaru: UR Press, 2010), 115-116. 
18

 Jalaluddin Rakhmat, Pengantar Psykologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 80 
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juga dapat didefinisikan sebagai proses internal untuk memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku.
19

 

Jadi, persepsi adalah kemampuan untuk mengorganisasikan dari 

penginterprestasikan yang diawali dari proses penginderaan (stimulus), 

sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diterima 

melalui alat indera. 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi yaitu objek menimbulkan stimulus dan 

stimulus mengenai alat indera (reseptor). Proses stimulus mengenai alat 

indera merupakan proses alami atau proses fisik, sedangkan stimulus 

yang diterima oleh alat indera dan diteruskan oleh syaraf sensoris ke 

otak disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di 

otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang 

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang 

terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut 

sebagai proses psikologis. 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari 

proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang 

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus 

yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir 

dari persepsi dam merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai 

akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam 

bentuk. 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam langkah persepsi itu. Hal tersebut menunjukan bahwa 

individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu 

dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan 

                                                             
19

 Deddy Mulyana, Ilmu komunikasi: Suatu Pengantar,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 179. 
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sekitarnya. Akan tetapi stimulus tidak mendapatkan suatu respon 

individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau 

mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu 

yang bersangkutan.
20

 

c. Sifat-sifat Persepsi 

Sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:
21

 

1) Persepsi adalah berdasarkan pengalaman 

Persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan 

reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa 

lalu mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa 

termasuk cara kita bekerja dan menilai pekerjaan apa yang baik bagi 

kita. 

2) Persepsi bersifat selektif 

Atensi sebagai bagian dari tahap persepsi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor internal seperti faktor biologis (lapar dan haus), 

fisiologis (sehat, sakit dan lelah), sosial budaya (pekerjaan, 

penghasilan dan kebiasaan) dan psikologis (motivasi, pengharapan 

dan keinginan). 

3) Persepsi bersifat dugaan 

Informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, dugaan 

diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang 

tidak lengkap lewat penginderaan itu. 

4) Persepsi bersifat evaluatif 

Persepsi adalah proses kognitif psikologis dalam diri seseorang 

yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan 

untuk memaknai objek persepsi. 

 

 

 

                                                             
20

  Bimo Walgito, Pengantar Psykologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 89. 
21

 Deddy Mulyana, Op.Cit.,191. 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Persepsi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti 

adanya suatu perhatian. Selain itu, faktor personal dan faktor 

situasional. David Krech dan Richard S. Crutchfield menyebutnya 

sebagai faktor fungsional dan struktural.
22

 Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi diuraikan sebagai berikut: 

 

1) Faktor Perhatian  

Perhatian adalah proses mental yang terjadi bila memusatkan 

diri hanya pada salah satu indera dan mengabaikan masukan melalui 

indera-indera lainnya.
23

 

Faktor perhatian yang mempengaruhi persepsi bisa berasal dari 

luar (eksternal) maupun dari dalam (internal).  

a) Faktor Eksternal 

(1) Intensitas stimuli 

Seseorang akan lebih memberi perhatian pada stimuli 

yang lebih menonjol dibandingkan stimuli-stimuli lainya. 

(2) Gerakan 

Stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian  

dibandingkan dengan yang lain. 

(3) Novelty 

Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda dari 

biasanya akan lebih dapat menarik perhatian. 

(4) Pengulangan 

Sesuatu yang berulang akan dapat lebih menarik 

perhatian. 

b) Faktor Internal 

(1) Faktor Biologis 

                                                             
22

 Elvinaro Ardianto, dkk., Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007), 91. 
23

 Mardhiah Rubani, Op.Cit., 118. 
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Hal-hal yang bersifat biologis yang mempengaruhi 

perhatian. Seperti, jika kita lapar, kita akan memperhatikan 

deretan restoran di Mall daripada toko baju. 

(2) Faktor Sosiopsikologis 

Seperti: kebiasaan, motif, kebutuhan dan sebagainya. 

2) Faktor Fungsional  

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa 

lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai 

faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil 

persepsi yang pertama: Persepsi bersifat selektif secara fungsional 

Dalil ini berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam 

persepsi kita biasanya yang memenuhi tujuan individu yang 

melakukan persepsi.
24

 

Selain mempersepsi stimuli secara selektif, kita juga cenderung 

mengorganisasikan stimuli secara selektif. Artinya, stimuli diurutkan 

dan selanjutnya disajikan menjadi sebuah gambaran menyeluruh,  

lengkap dan dapat di indera.  

3) Faktor Struktural  

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat fisik dan efek-

efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Krech dan 

Crutchfield melahirkan dalil persepsi yang ke dua: Medan perseptual 

dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita 

mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun 

stimuli yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya 

dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang 

kita persepsi.
25

 

Dalam hubungan dengan konteks, Krech dan Crutchfield 

menyebutkan dalil persepsi yag ketiga: Sifat-sifat perseptual dan 

kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat 

                                                             
24

 Nina W. Syam, Psikologi sebagai Akar Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2011), 3. 
25

 Ibid., 
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struktur secara keseluruhan. Menurut dalil ini, jika individu dianggap 

sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan 

dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh kenaggotaan 

kelompoknya dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras. 

 

2. Humas 

a. Pengertian Humas  

Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang 

berencana dan berkesinambungan, dengan itu organisasi-organisasi 

dan lembaga-lembaga menilai pendapat umum diantara mereka untuk 

menghubungkan sedapat mungkin kebijakan dan tata cara mereka 

dengan informasi yang berencana dan tersebar luas agar mencapai 

kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama 

yang lebih efisien.
26

 

Salah satu definisi humas/PR yang diambil dari the British 

Institute Of Publik Relations ialah : 

1) Public relations aktivity is management of comunacation between 

an organization and is public (aktivitas publik relations adalah 

mengelolah komunikasi antara organisasi dan publiknya) 

2) Publik relations practice is deliberate, planned and subtain effort 

to establish and maintain mutual understanding between and its 

Public (praktik PR adalah memikirkan, merencanakan, dan 

mencurahkan daya untuk membangun dan saling pengertian antara 

organisasi dan publiknya.
27

 

b. Tugas Humas 

Menurut Rachmadi (1992:23) dijelaskan beberapa tugas pokok 

humas  adalah: 

                                                             
26

 Effendy,Onong Uchjana, Hubungan Masyarakat Suatu Study Komunikologis, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 21. 
27

 Rosady Ruslan, Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi,  PT. Rajawali 

Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 15. 
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1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 

informasi/ pesan secara lisan, tertulis atau gambar (visual) kepada 

publik. Sehingga publik mempunyai pengertian yang hal ikhwal 

perusahaan atau lembaga segenap tujuan serta kegiatan yang 

dilakukan. 

2) Memonitoring, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta 

pendapat umum/ masyarakat. 

3) Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap 

kebijakan perusahaan/ lembaga maupun segala macam pendapat 

(Public Acceptance dan Nonn- Acceptance) 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas 

pokok dari humas adalah bertanggung jawab atas segala informasi 

yang diberikan kepada publik kemudian menganalisa reaksi publik 

terhadap suatu lembaga atau organisasi. 

c. Ruang Lingkup Humas 

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan antara lain meliputi : 

1) Membina hubungan ke dalam (publik internal). 

Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang 

menjadi bagian dari unit/ perusahaan atau organisasi itu sendiri. 

Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau menegenali 

hal-hal yang menimbulkan gambaran negative di dalam 

masyarakat, sebelum kebijakan itu dijelaskan oleh organisasi. 

2) Membina hubungan keluar (publik eksternal) 

Adapun yang dimaksud publik eksternal adalah publik 

umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan 

gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. 
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d. Proses Humas 

Proses humas selalu dimulai dan diakhiri dengan penelitian. 

Berikut ini adalah empat langkah yang bisa dilakukan dalam proses 

manajemen humas sebagaimana diajukan oleh Cutlip dan Center :
28

 

1) Mendefinisikan Permasalahan 

Dalam tahap ini praktisi humas perlu melibatkan diri 

dalam penelitian dan pengumpulan fakta.Selain itu praktisi humas 

perlu memantau dan membaca terus pengertian, opini, sikap dan 

perilaku mereka yang berkepentingan. 

2) Program Kerja 

Pada tahap ini seorang praktisi humas menemukan 

penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan 

langkah-langkah program kerja.Informasi yang terkumpul pada 

langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang 

publik program, tujuan, tindakan dan tujuan komunikasi. 

a) Untuk menetapkan target-target oprasi perusahaan PT.Telkom 

pekanbaru yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas 

segenap hasil yang di peroleh. 

b) Untuk menyusul skala prioritas guna menentukan hasil yang 

semaksimal mungkin. 

c) Untuk mentukan kesiapan atau kelayakan pelaksana berbagai 

upaya dalam rangka mencapai tujan-tujuan tertentu sesuai 

dengan jumlah dan kualitas. 

e. Kegiatan-kegiatan Humas 

1) Customer Relations, seperti membangun hubungan baik dengan 

pihak luar, maksudnya menjalin hubungan baik antara perusahaan 

dengan publik dan hubungan dengan konsumen. 

2) Employee Relations, seperti membangun hubungan antara 

pimpinan dengan bentuk kerjasama dan komunikasi yang baik 

antara atasan dan bawahan. 

                                                             
28

 Cutlip, center, Effektif Public Relations, Kencana, Jakarta, 1985. hlm. 3. 
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3) Community Relations, seperti membangun hubungan baik dengan 

pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kerja sama dengan 

perusahaan yang kita wakili, menjaga hubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitar perusahaan dan komunitas-komunitas 

masyarakat tertentu. 

4) Government Relations, seperti menjalin hubungan yang baik 

dengan pemerintah. 

5) Media Relations, seperti menjalin hubungan baik dengan media, 

karna kerja humas tidak akan pernah berhasil tanpa adanya 

kerjasama yang baik dengan media, jadi hubungan itu harus dijaga 

dengan baik dan tidak ada yang dirugikan.29 

f. Fungsi Humas 

Menurut Betand R. Canfield fungsi humas yaitu : 

1) Mengabdi kepada kepentingan umum. 

2) Memelihara komunikasi yang baik. 

3) Menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik.
30

 

g. Tujuan Humas 

Menurut Lesly Tujuan humas diantaranya sebagai berikut : 

1) Mendeteksi dan menangani isu peluang. 

2) Good-will karyawan atau anggota organisasi. 

3) Mengayomi good will komunitas tempat organisasi menjadi bagian 

di dalamnya. 

4) Mengatasi kesalahpahaman dan prasangka. 

5) Mengarahkan perubahan.
31

 

 

 

 

                                                             
29

 Widjaja.W.A.,1986,Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bina Aksara, Jakarta, 

hlm.25. 
30

 Onong Uchjana Efendy,1993. Human Relations dan publik Relation, Mandar Maju, 

Bandung . hlm 137 
31

Yosal Iriantara, Community Relation dan Aplikasi, Simbiosa Rekamata Media, 2007, 

hlm 17  
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3. Pelayanan Prima 

a. Pengertian Pelayanan Prima 

Dalam perkembangan dunia jasa saat ini dikenal istilah 

pelayanan prima. Definisi pelayanan prima mengandung beberapa 

pokok, yaitu adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan 

kepedulian kepada pelanggan, upaya melayani dengan berorientasi 

pada standar layanan tertentu. 

Menurut Barata pelayanan prima terdiri dari enam unsur 

pokok, antara lain sebagai berikut:
 32

 

1) Kemampuan (Ability) 

Kemampuan (Ability) adalah Pengetahuan dan 

keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang 

program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam 

bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, 

mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation 

sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar 

organisasi atau perusahaan. 

2) Sikap (Attitude) 

Sikap (Attitude) adalah Perilaku atau perangai yang harus 

ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi 

penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, 

dan bersikap menghargai, adapun sikap yang di tunjukan untuk 

meningkatkan pelayanan prima terhadap pelanggan. 

3) Perhatian ( Attention) 

Perhatian (attention) adalah Kepedulian penuh kepada 

pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan 

kritknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara 

sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan 

                                                             
32

 Barata, Atep, Pelayanan Prima, Paradigma, Bandung, 2004, hlm 35. 
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menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian 

penuh kepada pelanggan. 

4) Tindakan ( Action) 

Tindakan (Action) adalah Berbagai kegiatan nyata yang 

harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, 

yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat 

kebutuhan para pelanggan, memegaskan kembali kebutuhan para 

pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan 

menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. 

5) Tanggung Jawab (Responsible) 

Tanggung jawab (Responsible ) adalah Suatu sikap 

keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian 

untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidak 

puasan pelanggan. 

Penerapan prinsip prinsip pelayanan prima bertujuan untuk 

meningkatkan pada pelanggan agar lebih maksimal dan berhasil. 

Prinsip pelayanan prima dalam kegiatan pemasaran dapat dipahami 

sebagai suatu pedoman bagi perusahaan atau organisasi untuk 

melaksanakan suatu kegiatan pelayanan prima yang ingin ditetapkan 

pada para pelanggan atau konsumen yang ingin dicapainya. 

b. Tujuan Pelayanan Prima 

Dalam dunia bisnis atau instansi pemerintah sering kita 

mendengar kalimat ’’utamakan pelayanan terhadap pelanggan” yang 

berarti senantiasa memperhatikan dan melayani kebutuhan pihak 

pengguna barang atau jasa ataupun masyarakat luas atau pelanggan 

dengan melakukan proses layanan yang baik sesuai di inginkan 

masyarakat atau pelanggan tersebut. Ada beberapa hal pokok yang 

menjadi tujuan pelayanan prima, yaitu sebagai berikut : 

1) Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 
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2) Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan 

diperhatikan segala   kebutuhannya. 

3) Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan 

barang atau jasa yang kita tawarkan 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang 

dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta 

memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.Pelayanan pada sektor 

bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor 

publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik 

atau terbaik. Kepercayaan adalah modal bagi kerja sama dan 

partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.
33

 Pelayanan 

prima harus di tunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang 

handal, mempunyai visi jauh kedepan dan dapat mengembangkan 

strategi dan kiat kiat pelayanan prima yang mempunyai keunggulan. 

c. Pelayanan Prima Terhadap Pelanggan internal  

Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam 

proses produksi barang atau jasa sejak mulai perencanaan, penciptaan, 

atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran dan penjualan serta 

adminitrasinya. 

d. Pelayanan Terhadap Pelanggan Ekternal 

Pelanggan External adalah semua pihak atau orang orang yang 

berada di luar perusahaan atau diluar instansi pemerintah yang 

menerima pelayanan dan membeli barang atau jasa yang dihasilkan 

suatu perusahaan. Pelanggan adalah raja, melayani seorang pelanggan 

secara baik adalah suatu keharusan agar pelanggan merasa puas dan 

menjadi pelanggan setia. Pelanggan juga akan merasa puas atas 

pelayaan prima yang kita buat sehingga akan membuat pemasaran 

terbaik tanpa perintah. Adapun langkah-langkah berikut ini merupakan 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam bisnis untuk melayani 

pelanggan : 
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1) Pusatkan perhatian pada pelanggan. 

2) Memberikan pelayanan yang efisien. 

3) Meningkatkan perasaan harga diri pelanggan. 

4) Membina hubungan baik dengan pelanggan. 

5) Dapat menentukan apa keinginan pelanggan. 

 

B. Kajian Terdahulu  

Sebagai pedoman maupun petunjuk dalam melakukan penelitian ini 

penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang jika dilihat dari segi isi 

maupun judul memang tidak begitu ada persamaan tetapi penulis melihat ada 

suatu keterkaitan antara permasalahan terdahulu seperti : 

1. Sumary (Universitas Semarang). Rumusan masalah “Persepsi pelanggan 

terhadap customer relationship PT. Tunggul sakti Semarang”.  Penelitian 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelanggan terhadap 

kegiatan customer relations yang selama ini dilakukan PT. Tunggul Sakti. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi customer terhadap PT. 

Tunggul Sakti Semarang sangat baik.
34

 

2. Haryanto, (Univesitas Gadjah Mada) Rumusan masalah “persepsi 

masyarakat terhadap kualitas Pelayanan publik pada bagian administrasi 

Kesejahteraan rakyat pemerintah kabupaten Gunung kidul. Penelitian ini 

bertujuan untuk  mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik pada  bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Pemerintah Kabupaten  Gunung kidul, yang selama ini belum diketahui 

menyangkut kesederhanaan,  kejelasan, kepastian waktu penyelesaian, 

tanggungjawab pegawai,  kemudahan akses, kelengkapan sarana dan 

prasarana, perilaku pegawai, serta kenyamanan.
35
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 Sutomo, Persepsi pelanggan terhadap customer relationship PT. Tunggul sakti 

Semarang .Skripsi. Ilmu pemerintahan, Un iversitas Semarang, 2013. Abstrac 
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 Haryanto. persepsi masyarakat terhadap kualitas Pelayanan publik pada bagian 
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3. Makhus, ( Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 

Rumusan masalah  “ Persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan 

formal 12 tahun. alur informasi perusahaan.
36

 

 

C. Kerangka Konseptual dan Operasional 

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah riset untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, 

maka penulis perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep dan 

tahapan penelitian secara teoretis. kerangka teoretis dibuat berupa skema 

sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian. 

 

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka pikir penelitian 
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Adapun kerangka operasional antara lain: 

1. Faktor Perhatian  

Perhatian adalah proses mental yang terjadi bila memusatkan 

diri hanya pada salah satu indera dan mengabaikan masukan melalui 

indera-indera lainnya.
37

 

a. Mengetahui tentang telkom. 

b. Perhatian terhadap produk telkom 

c. Perhatian terhadap produk Indihome 

d. Frekuensi penggunaan layanan indihome 

e. Perhatian terhadap informasi penggunaanya 

2. Faktor Fungsional  

  Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, 

masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai 

faktor-faktor personal.  

a. Ingin mendapatkan kepuasan layanan produk Indihome. 

b. Ingin mendapatkan keuntungan dengan menggunakan produk 

layanan Indihome. 

c. Ingin mendapatkan informasi yang lengkap tentang indihome 

d. Menginginkan pelayanan terbaik oleh telkom 

3. Faktor Struktural  

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat fisik dan efek-

efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Jika individu 

dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang 

berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh kenaggotaan 

kelompoknya dengan efek yang berupa asimilasi atau kontras. 

a. Ada keinginan untuk menggunakan 

b. Ada keinginan untuk berlanggananan dalam jangka waktu lama 

 

 

 

                                                             
37

 Mardhiah Rubani, Op.Cit., 118. 


