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BAB. II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori adalah 

pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu 

peristiwa atau (kejadian)1. Teori menurut Richard West dan Lynn H. 

Turner adalah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-

hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami 

sebuah fenomena.2 

Setiap teori melihat proses komunikasi dari sudut yang berbeda-

beda, dan setiap teori memberikan pengertian-pengertian berdasarkan 

sudut pandang yang dipilihnya. Tentu saja, tidak semua teori memiliki 

validitas dan manfaat yang sama. Para peneliti hanya akan memilih 

teori-teori tertentu yang dinilai lebih bermanfaat dari pada lainnya untuk 

mendukung proyek penelitian tertentu.3 

Teori dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Rosady Ruslan 

bahwa pelaksanaan kegiatan employee Relations (hubungan masyarakat 

internal) yang tepat dalam suatu organisasi merupakan saran teknis atau 

suatu kegiatan metode komunikasi yang memiliki kekuatan mengelola 

sumber daya manusia dan lain sebagainya demi mencapai tujuan 

organisasi. Kemudian, pada akhirnya hal tersebut bermuara kepada 

peningkatan produktivitas baik dilihat secara kuantitas maupun kualitas. 

Pencapaian produktivitas itu bukan hanya merupakan hasil kerja keras 

dari pihak pekerjanya, tetapi juga berkaitan dengan hasil motivasi dan 

prestasi para pekerja yang bersedia untuk bekerja dengan penuh 

semangat, memiliki kebanggaan, berdisiplin tinggi, serta mampu 

                                                           
1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit, h.1041. 
2 Richard West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi, 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2014), h. 49. 
3 Morrisan,  Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), Cet 1, h. 6-7.  



9 
 

mencapai standar kerja yang efisien dan efektif dalam hal pengeluaran 

tenaga, biaya, waktu dalam berproduksi.4 

1. Public Relation 

Public Relation adalah fungsi manajemen yang unik membantu 

membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan 

pemahaman, kerjasama antar organisasi dengan publiknya, melibatkan 

manajemen permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus 

menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik, mendefinisikan 

dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk perubahan secara 

efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu 

mencegah kecenderungan negatif, dan menggunakan penelitian yang 

sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya.5 

Definisi lain dengan penekanan yang berbeda dikemukakan oleh 

Public Relations Society of America (PRSA), yaitu sebagai berikut: 

Public relations membantu suatu organisasi dan publiknya untuk 

beradaptasi satu sama lain. Public relation adalah upaya organisasi 

untuk meraih kerja sama dengan sekelompok orang. Public relation 

membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif 

dengan publik utama mereka.6 

Terdapat dua aspek hakiki yang menjadikan suatu perusahaan atau 

lembaga menjadi sebuah public relations menurut Ivy Ledbetter Lee 

yaitu7: 

a. Sasaran public relation adalah publik internal dan publik eksternal. 

Publik internal adalah orang-orang yang berada atau tercakup dalam 

organisasi, seluruh karyawan dari top manajemen sampai jajaran 

                                                           
4 Rosady Ruslan, Manajemen Public relations & Media Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2007), Cet-8, h, 272 
5 Keith Butterick, Op. Cit, h. 7. 
6 Keith Butterick, Ibid, h. 9. 
7 Fretiana Nugroho, “Aktivitas Kerja Public Relations Officers Dalam Perusahaan 

Perhotelan”. Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi, 2009, h. xxii.  
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terbawah. Publik eksternal adalah orang-orang di luar organisasi 

yang terkait dan diharapkan akan ada hubungannya. 

b. Kegiatan public relation adalah komunikasi dua arah atau 

komunikasi timbal balik. Ini berarti bahwa di dalam penyampaian 

informasi baik kepada Publik internal maupun publik eksternal, 

harus terjadi umpan balik. Dengan demikian setiap kali melakukan 

kegiatan Public relation, sekaligus menciptakan opini publik 

sebagai efek komunikasi yang dilakukan. 

Sebagian orang mengacaukan public relation dengan aktivitas dan 

bagian-bagiannya. Misalnya, banyak orang yang berpendapat bahwa 

“publisitas” adalah nama lain dari “public relation”. Publisitas sering 

kali merupakan bagian paling mencolok, tetapi jarang menjadi satu-

satunya taktik program. Demikian pula halnya dengan “lobbying” yang 

merupakan aktivitas public relation paling menonjol di Washington 

DC, dan semua ibukota negara bagian, tetapi aktivitas ini biasanya 

hanya salah satu dari sekian banyak strategi public relation. 

Komunikasi karyawan mungkin mendominasi di beberapa perusahaan, 

tetapi aktivitas ini mempresentasikan usaha public relation di dalam 

organisasi yang dibutuhkan sebelum melakukan hubungan publik di 

luar organisasi. Makna dan praktik public relation kontemporer 

mencakup semua aktivitas berikut ini:8 

a. Hubungan Internal 

b. Publisitas 

c. Advertising (Periklanan) 

d. Public affairs (kebijakan publik) 

e. Lobbying 

f. Manajemen isu 

g. Hubungan investor 

h. Pengembangan 

                                                           
8 Scott M. Cutlip, Allen H. Center,  dan Glen M. Broom,Effective Public Relation, (Jakarta: 

Kencana, 2007), Cet-2, h. 11. 
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Untuk merumuskan organisasi atau struktur dan komunikasi guna 

menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara lembaga itu 

dengan khalayaknya (orang-orang yang harus selalu dihubunginya). 

Walaupun banyak definisi dari beberapa ahli tentang public relations, 

sebenarnya ada beberapa kesamaan pokok pemikiran:  

a. Public relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra 

yang baik dari publik.  

b. Sasaran public relations adalah menciptakan opini publik yang 

favourable yang menguntungkan semua pihak.  

c. Public relations merupakan unsur yang sangat penting dalam 

manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau 

perusahaan. 

d. Public relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang 

harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan masyarakat 

melalui suatu proses komunikasi  timbal balik atau dua arah. 

Hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya  mutual 

understanding, mutual confidence, dan image yang baik. Ini semua 

merupakan langkah-langkah yang ditempuh public relations untuk 

mencapai hubungan yang harmonis.9 

2. Employee Relations 

Employee Relation adalah kegiatan yang dengan sengaja dilakukan 

perusahaan bagi publik internalnya (karyawan) guna mencapai tujuan 

perusahaan yaitu untuk memotivasi kinerja di dalam perusahaan.10 

Aturan adalah suatu petunjuk, ketentuan dan persyaratan. Beberapa 

contoh aturan adalah jelas dan eksplisit, seperti aturan tenis, peraturan 

lalu lintas, atau persyaratan untuk keanggotaan dalam kelompok formal 

organisasi. Aturan lainnya bersifat implisit dan halus seperti etiket tenis, 

                                                           
9 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. 
10 Dewi Ristanti, Op. Cit, h. 18 
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atau norma informal dan praktik yang diharapkan dari anggota 

kelompok atau organisasi. Aturan percakapan sebagian besarnya adalah 

implisit dan halus, dan membimbing perilaku kita dalam interaksi 

verbal. Perturan itu menjelaskan bagaimana seseorang menjadi ‘harus’, 

’hendaknya’, atau tidak semestinya’ bersikap tertentu dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Aturan percakapan memfasilitasi upaya 

kerjasama, membantu mengatur struktur dan interaksi, memberikan 

dasar untuk memprediksi pola komunikasi, dan membimbing kita 

dalam menafsirkan tindakan orang lain. 

Menurut Dan Lattimore, Otis Basikin Suzette T. Helman dan 

Elizabeth L. Toth tentang komunikasi karyawan yang menjelaskan 

bahwa suatu spesialisasi public relations yang berhubungan dengan 

“bagaimana para profesional public relations di korporasi, perusahaan, 

dan organisasi nirlaba membantu mewujudkan komunikasi yang efektif 

antarkaryawan dan antara karyawan dengan manajemen puncak,” usaha 

komunikasi karyawan dimulai sebelum seorang karyawan  

dipekerjakan sampai pasca kepergian karyawan tersebut dari 

organisasi. Komunikasi karyawan, juga disebut dengan komunikasi 

internal atau employee relations, menciptakan dan memelihara sistem 

komunikasi internal antara pemilik perusahaan dengan para karyawan. 

Garis komunikasinya dua arah, yaitu semua karyawan berpartisipasi 

secara bebas dalam sebuah pertukaran informasi.11 

Para ahli komunikasi telah mengidentifikasi sejumlah aturan yang 

memandu perilaku kita dalam percakapan. Kita dapat mengelompokkan 

aturan-aturan ini ke dalam kategori berikut12: 

a. Coopeartiveness (Kesediaan Kerja sama). Bersikaplah tulus dan 

buatlah kontribusi anda masuk akal, berikan persetujuan atas tujuan 

pembicaraan. 

                                                           
11 Dan Lattimore, Dkk, Public Relations, Edisi 3 Profesi dan Praktik,(Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), h. 233-234. 
12 Brent D. Ruben, Lea P. Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), Cet 1, h. 153-154.  
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b. Informativeness (kesediaan informatif). Buatlah kontribusi anda 

seinformatif mungkin atau seperlu mungkin. 

c. Responsiveness (kesediaan menanggapi). Perhatian kepada dan 

tanggap terhadap kebutuhan informasi orang lain. 

d. Interactiveness (kesediaan berinteraksi). Berbagi tanggung jawab 

dengan peserta interaksi lainnya untuk mengarahkan dan mengelola 

percakapan. 

e. Conformance (kesediaan menyesuaikan diri). Mengetahui dan 

mengikuti kegiatan percakapan yang diterima. Beritahu orang lain 

ketika anda melanggar aturan. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut kegiatan employee 

relation dalam suatu perusahaan atau instansi berkaitan dengan budaya 

organisasi sebagai penunjang bagi anggotanya untuk mencapai visi dan 

misi perusahaan atau instansi tempat ia bekerja. Untuk membentuk 

budaya organisasi prosesnya dimulai dari tahap pembentukan ide dan 

diikuti oleh ide lahirnya organisasi. Menurut Schein yang menyatakan 

bahwa pembentukan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dari peran 

para pendiri organisasi.13 

Budaya perusahaan merupakan suatu ciri khas dari suatu 

perusahaan yang mencangkup sekumpulan nilai-nilai kepercayaan yang 

membantu karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang boleh 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang berhubungan dengan 

struktur formal dan informal dalam lingkungan perusahaan. Selain itu 

budaya perusahaan juga merupakan suatu kekuatan tak terlihat yang 

mempengaruhi pemikiran, persepsi, dan tindakan manusia yang bekerja 

di dalam perusahaan yang menentukan dan mengharapkan bagaimana 

cara mereka bekerja sehari-hari dan membuat mereka lebih senang 

dalam menjalankan tugasnya.14 

                                                           
13 Asri Laksmi Riani, Budaya Organisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2011), h. 10.  
14 Asri Laksmi Riani, Ibid, h. 109. 



14 
 

Sebuah strategi public relation yang baik dalam hubungan internal 

dapat memiliki sejumlah pengaruh penting pada organisasi. Pertama, 

public relation dapat memainkan peran dalam perkembangan awal 

program etika karyawan. Dengan menggunakan sebuah pendekatan 

kolaboratif dan sebuah keyakinan dalam hak masyarakat untuk ikut 

serta dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Public relation 

dapat mengkoordinasi partisipasi karyawan dalam pengembangan 

sebuah kode etik bagi organisasi. Pendekatan ini dapat mewujudkan 

tujuan-tujuan hubungan karyawan yaitu terkait dengan komunikasi dua 

arah antara karyawan dan manajemen, meningkatkan semangat 

karyawan, membina kepercayaan dan mendidik karyawan tentang etika 

itu sendiri.15 

Etika organisasi dan etika public relation adalah dua wilayah studi 

dan praktik dalam bisnis yang berbeda. Akan tetapi, jika keduanya 

merupakan bagian dari budaya organisasional, keduanya harus 

dianggap saling terkait, maka kita dapat menghindari semacam janji 

kosong yang sepertinya masih diberikan oleh banyak program etika 

perusahaan. 

Employee Relation merupakan kegiatan atau metode komunikasi 

yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia (karyawan) 

dalam mencapai tujuan organisasi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Hubungan karyawan atau 

Employee Relations adalah usaha praktisi public relation untuk 

menjalankan komunikasi efektif antara karyawan dan manajemen di 

organisasi atau perusahaan, sejak karyawan mulai masuk hingga keluar. 

Bagi setiap orgnisasi penting untuk memahami hubungan karyawan 

atau employee relations.  

Efektifitas hubungan internal karyawan atau Employee Relations 

tersebut akan memerlukan suatu kombinasi antara lain: 

                                                           
15 Patricia J. Parsons, Etika Public Relations Panduan Praktik Terbaik, (Jakarta: Erlangga, 

2006), h. 144. 
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a. Sistem yang terbuka (open management) 

b. Kesadaran pihak manajemen terhadap nilai dan pentingnya 

memelihara komunikasi timbal balik dengan karyawanannya. 

c. Kemampuan manajemen humas yang memiliki keterampilan 

manajerial serta berpengalaman atau mendapatkan dukungan 

kualitas sumber daya manusianya, pengetahuan, media, dan teknis 

komunikasi yang dipergunakan.16 

Menurut Cutlip, Center, dan Brown dalam Yeni Indah Lestari, 

maksud dan tujuan dari kegiatan employee relation yaitu: 

a. Sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang 

dipergunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

b. Untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan komunikasi 

antara manajemen perusahaan dengan para karyawan. 

c. Sebagai sarana saluran atau alat komunikasi dalam upaya 

menjelaskan tentang kebijaksanaan, peraturan, dan ketenagakerjaan 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

d. Sebagai media komunikasi internal bagi karyawan untuk 

menyampaikan keinginan-keinginan atau sumbangan saran dan 

informasi serta laporan kepada pihak manajemen perusahaan 

(pimpinan). 

Dalam mencapai tujuab-tujuan tersebut, menurut Ruslan kegiatan 

employee relations dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat 

dilaksanakan dalam bentuk17. 

a. Program pendidikan dan pelatihan 

Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan yakni dalam upaya meningkatkan kinerja dan 

keterampilan (skill) karyawan dan kualitas maupun kuantitas 

pemberian jasa pelayanan dan sebagaianya. 

b. Program motivasi kerja berprestasi 

                                                           
16 Eriza Rahayu Harahap, Op. Cit, h. 11. 
17 Rosady Ruslan, Ibid, h, 278-279. 
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Program tersebut dikenal dengan istilah Archievement Motivation 

Training (AMT), dimana melalui program pelatihan tersebut 

diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi 

kerja serta disiplin karyawan dengan harapan-harapan, atau 

keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas 

tinggi. 

c. Program penghargaan atau reward 

Program penghargaan yang dimasudkan adalah upaya pihak 

perusahaan  (pimpinan) dalam memberikan suatu penghargaan 

kepada karyawan yang berprestasi kerja maupun cukup lama masa 

pengabdian pekerjaan. Dalam hal ini penghargaan yang diberikan 

itu akan menimbulkan loyalitas dan rasa memiliki (sense of 

belonging) yang tinggi terhadap perusahaan. 

d. Program acara khusus (special events) 

Yang merupakan suatu program khusus yang sengaja dirancang di 

luar bidang pekerjaan sehari-hari, misalnya dalam rangka event 

ulang tahun perusahaan, diadakan kegiatan keagamaan, olahraga, 

lomba, hingga berpiknik bersama yang dihadiri oleh pimpinan, dan 

semua para karyawannya. Kegiatan dan program tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa keakraban bersama 

diantara sesama karyawan dan pimpinan. 

e. Program media komunikasi internal 

Membentuk media komunikasi internal melalui bulletin, news 

release, dan majalah perusahaan yang birisikan pesan, informasi, 

dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antar karyawan atau 

perusahaan dan pimpinan. 

Hubungan kerja sehari-hari melibatkan banyak kontak, tetapi 

komunikasi karyawan yang efektif akan berkembang dalam iklim yang 

jujur dan dapat dipercaya. Idealnya, hubungan kerja itu dicirikan 

setidaknya dengan tujuh kondisi:18 

                                                           
18 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Op. Cit, h. 255. 
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a. Keyakinan dan kepercayaan antara karyawan dan atasan 

b. Informasi yang jujur dan transparan bebas mengalir ke atas, bawah, 

dan samping di dalam organisasi 

c. Status dan partisispasi yang memuaskan untuk setiap orang 

d. Kontinuitas kerja tanpa perselisihan 

e. Lingkungan yang sehat dan aman 

f. Keberhasilan usaha 

g. Optimisme tentang masa depan. 

Menurut Jery A. Hendrix dalam Dewi Ristanti, program untuk 

hubungan dengan karyawan harus memperhatikan kebutuhan karyawan 

adapun pesan-pesan, tindakan atau acara khusus, kontrol media dan 

pelaksanaanya dengan menggunakan prinsip komunikasi efektif. 

Tindakan atau acara khusus yang digunakan di dalam program 

hubungan karyawan yaitu:19 

a. Pelatihan seminar 

b. Program khusus pada perlindungan atau teknologi baru 

c. Open house untuk karyawan dan keluarga karyawan 

d. Pesta, resepsi, dan kegiatan sosial lainnya 

e. Acara khusus karyawan lainnya untuk mengembangkan organisasi. 

Dalam hal ini Kantor Wilayah Direkatorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau melalui bagian Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan 

Masyarakat (P2Humas) yang berkoordinasi dengan bagian Umum 

harus meningkatkan program employee relation atau membina 

hubungan masyarakat internal atau pegawai agar memberikan pengaruh 

yang positif terhadap loyalitas pegawai dalam bekerja, seperti program 

pendidikan dan pelatihan, program motivasi kerja berprestasi, program 

penghargaan atau reward, program acara khusus, dan program media 

komunikasi internal. 

 

 

                                                           
19 Dewi Ristanti, Op. Cit, h. 21. 
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3. Loyalitas Kerja 

Hasibuan, mengemukakan bahwa loyalitas atau kesetiaan 

merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan 

yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan 

dari ancaman dan gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab.20 

Poerwopoespito,  menyebutkan  bahwa loyalitas kepada pekerjaan 

tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, 

disiplin serta jujur dalam bekerja. Poerwopoespito, juga menjelaskan 

bahwa sikap karyawan sebagai bagian dari perusahaan yang paling 

utama adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin dari terciptanya 

suasana yang menyenangkan dan mendukung di tempat kerja, menjaga 

citra perusahaan dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka 

waktu yang lebih panjang.21 

Menurut Reichheld, semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu 

organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik 

organisasi. Sedangkan untuk sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas 

para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh para pemilik organisasi. 

Loyalitas kerja tidak terbentuk begitu saja dalam perusahaan, tetapi 

ada aspek-aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas 

kerja. Masing-masing aspek merupakan bagian dari manajemen 

perusahaan yang berkaitan dengan karyawan maupun perusahaan. 

Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada individu dikemukakan 

                                                           
 20 Tri Afani, Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Loyalitas Pegawai pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, 2013, h. 14. 

 21 Tri Afani, Ibid, h. 14. 
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oleh Siswanto, yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang 

dilakukan karyawan antara lain.22 : 

a. Taat pada peraturan. Setiap kebijakan yang diterapkan dalam 

perusahaan untuk memperlancar dan mengatur jalannya 

pelaksanaan tugas olehmanajemen perusahaan ditaati dan 

dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini akan menimbulkan 

kedisiplinan yang menguntungkan organisasi baikintern maupun 

ekstern. 

b. Tanggung jawab pada perusahaan. Karakteristik pekerjaan dan 

pelaksanaan tugasnya mempunyai konsekuensi yang dibebankan 

karyawan. Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas 

sebaikbaiknya dan kesadaran akan setiap resiko pelaksanaan 

tugasnya akan memberikan pengertian tentang keberanian dan 

kesadaran bertanggungjawab terhadap resiko atas apa yang telah 

dilaksanakan. 

c. Kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang 

dalam suatu kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang 

secara invidual. 

d. Rasa memiliki,  adanya rasa  ikut  memiliki karyawan terhadap 

perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut 

menjaga dan bertanggung jawab terhadap perusahaan sehingga pada 

akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan 

perusahaan. 

e. Hubungan antar pribadi,  karyawan yang mempunyai loyalitas kerja 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata 

hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi ini meliputi : 

hubungan sosial diantara karyawan, hubungan yang harmonis antara 

atasan dan karyawan, situasi kerja dan sugesti dari teman kerja. 

                                                           
 22 Vannecia Marchelle Soegandhi, Dkk, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim, Jurnal 

Manajemen, 2013, h. 5-6. 
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f. Kesukaan terhadap pekerjaan, Perusahaan harus dapat menghadapi 

kenyataan bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerjasama 

sebagai manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang 

akan dilakukan dengan senang hati sebagai indikatornya bisa dilihat 

dari : keunggulan karyawan dalam bekerja, karyawan tidak pernah  

menuntut apa yang diterimanya diluar gaji pokok. 

Selanjutnya Steers dan Porter (dalam Kusumo, 2006) menyatakan 

bahwa timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu23: 

a. Karakteristik pribadi, meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras dan beberapa sifat 

kepribadian.  

b. Karakteristik pekerjaan, berupa tantangan kerja, job stress, 

kesempatan berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi tugas, 

umpan balik tugas dan kecocokan tugas.  

c. Karakteristik desain perusahaan, menyangkut pada intern 

perusahaan itu yang dapat dilihat dari desentralisasi, tingkat 

formalisasi, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, 

paling tidak telah menunjukkan berbagai tingkat asosiasi dengan 

tanggung jawab perusahaan, ketergantungan fungsional maupun 

fungsi kontrol perusahaan.  

d. Pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan, meliputi sikap positif 

terhadap perusahaan, rasa percaya pada sikap positif terhadap 

perusahaan, rasa aman. 

Aspek-aspek loyalitas pegawai menurut Saydam adalah sebagai 

berikut24 : 

a. Aspek ketaatan dan kepatuhan 

Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala 

peraturan yang berlaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan 

                                                           
 23 Vannecia Marchelle Soegandhi, Dkk, Ibid, h. 7. 

 24 Tri Afani, Op. Cit, h. 15-16. 
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atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan 

yang ditentukan. 

b. Aspek bertanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, 

tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang 

dibuat atau tindakan yang dilakukan. 

c. Aspek kejujuran 

Kejujuran secara umum adalah keselarasan antara yang terucap atau 

perbuatan dengan kenyataan. 

d. Aspek pengabdian 

Pengabdian secara umum berarti sumbangan pemikiran dan tenaga 

secara ikhlas kepada perusahaan. 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar 

pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah 

untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung 

kegiatan penelitian berikutnya. 

1. Skripsi Eriza Rahayu Harahap, (2016) 

Yang berjudul Pengaruh Kegiatan Employee Relations PT Anindya 

Loka Prima Duri dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Koefisien Relasi yang mana hasilnya bahwa Kegiatan Employee 

Relation PT Anindya Loka Prima berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas kerja karyawannya.  

Persamaan dengan penelitian ini antara lain employee relation 

menjadi variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang 

dipengaruhi, dan indikator variabel yang mempengaruhi yaitu 

bentuk pelaksanaan employee relation. Dan juga metode penelitian 
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yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana. 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel yang mempengaruhi, 

dimana pada kajian ini membahas tentang tingkat produktivitas 

karyawannya sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

membahas kepada motivasi pegawai. Penelitian yang peneliti 

lakukan menggabungkan teori komunikasi dengan motivasi. 

2. Jurnal Dewi Ristanti. M, (2008) 

Yang berjudul Pengaruh Aktivitas Employee Relations Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan LPP TVRI Pusat Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan Metode Penelitian Regresi dengan hasil penelitian 

bahwa kegiatan Employee Relation memberikan pengaruh terhadap 

motivasi kerja karyawan pada LPP TVRI pusat Jakarta. 

Persamaan penelitian ini yaitu indikator variabel yang 

mempengaruhi yaitu bentuk pelaksanaan employee relation. Dan 

juga metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. 

Perbedaannya yaitu motivasi yang peneliti lakukan di Kantor 

Wilayah Direktorat jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

dapat memberikan hasil yang baik untuk Kantor Wilayah Direktorat 

jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau itu sendiri, sedangkan 

penlitian Dewi Ristanti M, lebih mengedepankan motivasi 

karyawan untuk meningkatkan citra untuk menghadapi persaingan 

dengan perusahaan pertelevisian lainnya. 

3. Jurnal Prasudianti, (2010) 

Yang berjudul Kegiatan Employee Relations “Kunjungan Wisata” 

Dalam Rangka Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan Di Suku 

Dinas Pertamanan Jakarta Selatan Periode Tahun 2010 dengan hasil 

laporan bahwa kegiatan Employee Relations “Kunjungan Wisata” 

yang dilakukan oleh  pihak Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan 
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belum ideal dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan motivasi 

kerja para karyawan. 

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai 

employee relation dalam meningkatkan motivasi pegawai, dan juga 

sama-sama melihat bagaimana penyelenggraan kegiatan employee 

relation dalam meningkatkan motivasi pegawainya. 

Perbedaannya, penelitian dari Prasudianti lebih melihat kepada 

perbandingan kegiatan employee Relations dengan acuannya 

apakah sudah idealnya, untuk meningkatkan motivasi pegawainya, 

sedangkan peneliti melihat bagaimana employee relation itu 

berpengaruh dalam meningkatkan motivasi pegawainya. 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Employee 

Relation terhadap Loyalitas Kerja Pegawai di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, penulis 

menjabarkan sejumlah konsep bersifat abstrak perlu dioperasionalkan 

lebih lanjut agar benar-benar menyentuh gejala yang ditemui. Proses 

tersebut dinamakan operasional variabel. 

1. Variabel X (bebas) : Program Employee Relations 

Adapun indikator dari Program Employee Relations yang diamati 

adalah sebagai berikut: 

a. Program pendidikan dan pelatihan 

b. Program motivasi kerja dan berprestasi 

c. Program penghargaan atau reward 

d. Program acara khusus 

e. Program media komunikasi internal. 

2. Variabel Y (terikat) : Loyalitas Kerja Pegawai 

Adapun indikator dari Loyalitas Pegawai yang diamati adalah 

sebagai berikut:  

a. Ketaatan atau Kepatuhan 

b. Bertanggung jawab 
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c. Kejujuran  

d. Pengabdian  

Hubungan antara kedua variabel diatas dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Tabel. 2.1 

NO VARIABEL INDIKATOR DIMENSI 

1 Program Employee 

Relations 

 Program pendidikan dan 

pelatihan 

 

 

 Meningkatkan kinerja 

 Meningkatkan keterampilan 

 Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas 

 Program motivasi kerja 

berprestasi 

 

 Keterkaitan antara motivasi kerja 

dengan prestasi kerja 

 Meningkatkan kedisiplinan 

 Program penghargaan 

atau reward 

 Pemberian penghargaan atas 

prestasi kerja dan masa kerja 

 Program acara khusus 

 

 

 

 

 

 Mengadakan event, seperti ulang 

tahun perusahaan 

 Kegiatan keagamaan 

 Olahraga 

 Lomba 

 Berpiknik bersama 

 Program media 

komunikasi internal 

 Mengadakan rapat internal 

2 Loyalitas Kerja   

Pegawai 

 Ketaatan dan Kepatuhan  Mematuhi peraturan 

 Bertanggung jawab 

 

 

 Tekun dalam bekerja 

 Mengutamakan kepentingan 

dinas 

 Mengakui kesalahan 
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 Kejujuran   Ikhlas dalam bekerja 

 Tidak menyalahgunakan 

wewenang 

 Melaporkan hasil pekerjaan 

 Pengabdian 

 

 Bekerja keras 

 Bersedia bekerja dalam waktu 

lama 

 

D. Hipotesis 

Secara asal kata (etimologis) hipotesis berasal dari kata hypo dan 

thesis. hypo berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Dari kedua kata 

itu dapat diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, 

maksudnya bahwa hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan 

yang masih belum tentu kebenarannya, masih harus diuji terlebih dahulu 

dan kebenarannya bersifat sementara atau dugaan awal.25 Untuk 

menjawab hipotesis, penulis melakukan (uji F), beradasarkan 

pernyataan yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah bahwa program employee relations berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas kerja pegawai kantor wilayah direktorat jenderal 

pajak riau dan kepulauan riau (Ha). 

Adapun rumusan Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nol (H0): 

Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat pengaruh Program employee relations terhadap 

loyalitas kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Riau 

dan Kepulauan Riau. 

Hipotesis alternatif (Ha) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Program employee 

relations terhadap loyalitas kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat 

jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau 

                                                           
25 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet-1, h. 28. 


