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BAB.1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu bentuk hubungan dalam public relation yang mengatur 

hubungan antara instansi dan pegawainya adalah employee relation. 

employee relation dilakukan antara lain untuk menciptakan hubungan atau 

komunikasi dua arah yang baik. Menurut Keith Butterick komunikasi 

internal yang baik pada akhirnya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, 

tetapi ada situasi khusus yang melibatkan perubahan radikal atau kekacauan 

pada perusahaan dimana komunikasi internal memainkan peran mengurangi 

ketegangan dan kekhawatiran. Perubahan praktik di tempat kerja dapat 

menghasilkan ketidakpastian yang kemudian dapat mendorong pada 

spekulasi, rumor, dan kecemasan yang tidak perlu.1 

 Pemikiran yang menganggap bahwa humas internal atau 

komunikasi pegawai hanya mencakup upaya menjelaskan kebijakan 

perusahaan atau membuka forum penampungan keluhan merupakan 

pemikiran yang kelewat sederhana dan gegabah, karena terlalu 

menyederhanakan atau menggampangkan kondisi yang sebenarnya, salah 

satunya adalah humas internal untuk memelihara keterbukaan.2 

 Sudah tentu suasana di dalam badan atau perusahaan itu sendiri yang 

menjadi target internal public relation, terutama suasana di antara para 

karyawannya yang mempunyai hubungan langsung dengan perkembangan 

badan atau perusahaananya. Kegiatan public relation ke dalam perusahaan 

tersebut diperlukan untuk memupuk adanya suasana yang menyenangkan di 

antara para karyawannya, komunikasi antara bawahan dan pimpinan atau 

                                                           
1 Keith Butterick, Pengantar Public relation Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

Cet-1, h. 118. 
2 M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet 1, 

h. 225. 
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atasan terjalin dengan akrab dan tidak kaku, serta meyakini rasa tanggung 

jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan.3 

 Pegawai dalam dunia kerja dikenal dengan publik internal 

merupakan kekayaan utama suatu instansi, karena tanpa keikutsertaan 

mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Pegawai berperan aktif 

dalam menetapkan rencana, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Unsur 

SDM (Sumber Daya Manusia) terbagi dalam bagian-bagian menurut fungsi 

dan tugasnya dalam suatu manajemen instansi. Dalam instansi terdapat 

hubungan dengan pimpinan, kepala bagian, dan pegawai. 

 Pegawai yang memiliki loyalitas pada instansi dan bisa diandalkan 

untuk bekerja penuh dedikasi, memberikan kontribusi penting dalam 

keberhasilan yang dicapai instansi. Loyalitas karyawan pada suatu 

perusahaan ditunjukan dengan komitmen karyawan di dalam perusahaan, 

komitmen pada organisasi terbentuk karena memiliki beberapa faktor yaitu 

dari diri  sendiri  dan organisasi.4 

 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

memiliki pegawai yang profesional dan berdedikasi tinggi untuk institusi 

mereka, sehingga mereka memiliki loyalitas yang tinggi pada pekerjaan dan 

institusi. Hal tersebut terlihat dari masa kerja mereka dan pengalaman 

Institusi itu dalam membina pegawai. 

 Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di 

bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas 

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di 

bidang perpajakan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Keuangan dan PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka terbitlah surat 

edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1 /PJ/2007 tentang Petunjuk 

                                                           
3 Kustadi Suhandang, Public relations Perusahaan: Kajian Program, dan Implementasi, 

(Bandung: Nuansa, 2004), Cet-1, h. 73-74. 
4  I Ketut Andy Hermawan dan I Gede Riana, Analisis Faktor-faktor Yang Menentukan 

Loyalitas Karyawan pada PT. Inti Buana Permai Denpasar Bali, Jurnal Ekonomi, h. 1. 
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Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Semula Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau bernama Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah yang akhirnya dipecah 

bersamaan dengan terbentuknya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sumatera Barat dan Jambi. Unit operasional meliputi 2 Kantor Pelayanan 

Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.5 

 Frank Jefkins dalam bukunya, menyatakan bahwa “Hubungan 

timbal balik internal sama pentingnya dengan hubungan masyarakat 

eksternal”, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut 

diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan 

saling terkait satu sama lain.6  

 Penerapan program employee relation di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dimulai sejak sistem manajemen 

institusi dibentuk yang kemudian dikembangkan untuk mencapai visi dan 

misi institusi. Program ini dilaksanakan oleh bidang Penyuluhan, Pelayanan 

dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) dan koordinasi dengan bidang 

Umum yang diikuti oleh seluruh pegawainya, agar tujuan instansi dalam 

mengelola hubungan ineternal dapat berjalan dengan baik. 

 Dalam situasi sekarang ini pengelolaan fungsi internal public 

relation dalam suatu instansi atau perusahaan belum berjalan secara 

maksimal, artinya hubungan internal tersebut belum berfungsi secara efektif 

untuk mencapai tujuan instansi atau perusahaan. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan ditemukan bahwa keseimbangan antara fungsi internal dan 

eksternal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan 

Riau belum seimbang. Dari hal tersebut salah satunya akan berpengaruh 

pada loyalitas pegawai atau karyawan dalam bekerja. Untuk itu pembinaan 

hubungan masyarakat internal (Employee Relations) sangatlah penting agar 

                                                           
5  https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak, (diakses 15 Agustus 2017). 
6 Frank Jeffkins dalam Dewi Ristanti,“Pengaruh Aktivitas Employee Relations Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan LPP TVRI Pusat Jakarta”. Jurnal Penelitian PR Ilmu Komunikasi, 2008. 

h. 1. 
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program-program yang disampaikan kepada pegawai dapat berhasil dan apa 

yang menjadi tujuan instansi dapat tercapai. Begitu juga setiap organisasi 

baik itu berbentuk perusahaan, instansi dan lainnya akan selalu berupaya 

agar para anggota atau para pekerja yang terlihat dalam kegiatan organisasi 

dapat memberikan kemajuan bagi instansi salah satunya memiliki motivasi 

yang tinggi di perusahaan atau instansi.  

 Oleh karena itu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau harus membina hubungan masyarakat internal (Employee 

Relations) yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 

harmonis di antara pimpinan dengan pegawai. Artinya hubungan yang 

harmonis tersebut dapat menciptakan komitmen kerja positif dengan 

motivasi yang dimiliki terhadap pekerjaannya sehingga akan berdampak 

positif bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan 

Riau. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan  suatu 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Program Employee Relation 

terhadap Loyalitas Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Public relation adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang 

harmonis antara suatu badan/organisasi dengan masyarakat melalui 

suatu proses komunikasi  timbal balik atau dua arah.7 

2. Employee Relations hubungan kepegawaian disebut publik internal atau 

masyarakat internal adalah sekelompok orang-orang yang sedang 

bekerja disuatu perusahaan yang jelas, baik secara fungsional, 

organisasi, maupun teknis dan jenis pekerjaan (tugas) yang 

dihadapinya.8 

                                                           
7 Fitri Nurcahyati, Fungsi Dan Implementasi Kegiatan Internal Dan Eksternal Public relations 

Dalam memebentuk Citra Perusahaan Dan Kota Solo Oleh Public relations Officer Perusahaan Di 

PT. Radio Bintang Media (Solo Radio), Jurnal Tugas Akhir Komunikasi Terapan, 2008, h. 39. 
8 Rosady Ruslan dalam Eriza Rahayu Harahap, (2016) “Pengaruh Kegiatan Employee 

Relations PT Anindya Loka Prima Duri dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan”. 

Skripsi Program S1 Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau, Pekanbaru, h. 5. 
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3. Loyalitas adalah kesetiaan, tekad, dan kesanggupan menaati, 

melakasana, dan mengamalkan sesuatu disertai dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab.9 

4. Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan, dan 

sebagainya).10 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Program employee relations yang diterapkan oleh Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau memberikan 

pengaruh terhadap loyalitas kerja pegawai sesuai dengan Visi dan Misi 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, 

maka diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

a. Program employee relations memberikan pengaruh terhadap 

loyalitas kerja pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Riau dan Kepulauan Riau. 

b. Seberapa besar pengaruh program employee relation terhadap 

loyalitas kerja pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Riau dan Kepulauan Riau ?  

2. Batasan Masalah 

 Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, 

dengan tujuan agar dapat menghasilkan uraian yang sistematis secara 

analisa objektif maka diperlukan pembatasan masalah yang ditetapkan. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya mengenai 

pengaruh Program Employee Relation terhadap Loyalitas Kerja 

Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau. 

3. Rumusan Masalah 

                                                           
9  Muhammad Tibyan, Peran Komunikasi Organisasi Pada Loyalitas Karyawan, Jurnal Ilmu 

Komunikasi, 2015, h. 27 
10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), Cet-4, h. 741. 
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 Untuk mengantisipasi terjadinya perluasan dalam masalah maka 

dalam hal penelitian ini dan berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Bagaimana pengaruh Program Employee Relation terhadap 

Loyalitas Kerja Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Riau dan Kepulauan Riau ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh Program Employee Relation terhadap Loyalitas Kerja 

Pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau”. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis 

1) Sebagai langkah awal peneliti untuk dapat mengembangkan 

teori-teori yang telah dipelajari pada ilmu komunikasi 

khususnya pada bidang Public relation. 

2) Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam 

rangka pengembangan dan memperkaya kajian ilmu komunikasi 

lebih lanjut. 

3) Sebagai tugas akhir memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan 

Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Secara praktis 

1) Agar dapat memberikan kontribusi positif kepada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau. 

2) Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada 

perkuliahan serta menambah wawasan peneliti dalam dunia 

praktisi Public relation. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dan sistematika 

penulisan sebagai berkut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan kajian teori mengenai pengaruh 

Program Employee Relation terhadap Loyalitas Kerja Pegawai, 

kajian terdahulu, definisi konsepsional variabel dan operasional 

variabel dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, uji validitas serta teknik analisis data. 

BAB IV   : GAMBARAN UMUM 

Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, keadaan 

demografis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


