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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Pada bab ini, akan disajikan kerangka teoritis yang nantinya akan menjadi

tolak ukur dalam penelitian. Kerangka teoritis memuat teori-teori dengan tujuan

memudahkan dalam menjawab permasalahan secara teoritis dan dengan kerangka

teori inilah kerangka pikir dirumuskan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian

sebagai berikut:

1. Pengertian Human relations Secara Umum

Human relations secara umum sederhana mencakup arti hubungan

manusiawi Istilah manusiawi disini menunjuk kepada arti sifat, watak, pendapat

dan tingkah laku dari manusia sebagai anggota masayarakat.1

Human relations juga merupakan salah satu unsur penting bagi

keberhasilan komunikasi baik dalam komunikasi antar personal maupun dalam

komunikasi kelompok dan dalam public relations. Bahkan human relations juga

sangat penting bagi seorang pimpinan yang sehari-harinya banyak melakukan

komunikasi baik vertikal maupun herizontal.

Human relations bisa dilakukan atau terjadi dalam segala setuasi dan dalam

semua bidang kehidupan serta terhadap siapa saja, kecuali itu human relations

sangat berpengaruh untuk mengubah sikap (attitude), opini dan prilaku orang

lain.oleh karna itu human relations adalah action oriented. Tetapi yang penting

1 Djaja, Danan. Peranan Human Relations dalam Perusahaan. (Bandung: Maju
Mundur:1984). H. 52
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disini adalah bahwa kedua-duanya (pihak yang melakukannya) dapat merasa puas

dan senang.2

Dalam pergaulan sehari-hari antara individu dengan individu, baik dalam

lingkungan kecil, maupun lingkungan besar, human relations merupakan faktor

penting. K.C. Ingram Dalam Abdurachman Mengemukakan : One success en

geluk zijin afhankelijk van de houdig en de handelinge en de handelingen van

andere mensen tegenover ons. Deze houding van andere mensen hangt weer van

ons eigen gendrag af, (Sukses dan kebahagian kita tergantung dari sikap dan

tindakan-tindakan kita tergantung dari sikap dan tindakkan-tindakan orang-orang

lain ini tergantung lagi dari kelakuan kita). Dimana sukses seseorang ini

tergantung  dengan sikapnya sendiri, sikap terhadap orang-orang dengan siapa ia

bergaul atau orang-orang yang ia hadapi.3

Max Schoen seorang psykolog yang berkata, bahwa manusia kehilangan

pekerjaannya lebih banyak disebabkan oleh sikap-sikap yang dianggap aneh dari

pada aneh dari pada orang kekurangan. Sehubugan dengan ini Abdurachman

menyatakan, bahwa kita dapat menyatakan sikap kita didalam pergaulan dengan

bersikap ramah, dengan sepatah kata yang menyenangkan sebelum mereka

melakukannya.4

Sikap yang dinyatakan dengan “Een Vrindelijkwood of gebaar”, kata atau

sikap yang ramah adalah human relations sikap yang menghargai, memperhatikan

2 Rachmadi. Public Relations dalam Teori dan Praktek. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1992). H. 116

3 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001). H. 79-80

4 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. 80
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kepentingan orang lain dengan jujur merupakan kunci sukses yang dimaksud oleh

Abdurachman.5

Titik sentral human relations adalah manusia. Titik sentral human relations

dalam organisasi kekaryaan adalah karyawan. Manusia karyawan ini harus

ditinjau dari segi manusiawinya. Untuk mempraktekan human relations ini sedikit

banyak harus mempelajari tabiat manusia karyawan tadi, dan perlu mengetahui

bagaimana tingkah laku mereka dalam kehidupan berkelompok.6

Manusia bukan hanya memiliki kemampuan Makan dan berkembang biak,

bukan juga hanya memiliki kemampuan sensitive; bergerak, mengamat-gamati,

bernafsu, dan berperasaan, tetapi juga berkemampuan intelegatif: berkemauan dan

berkecerdasan. Sehingga membedakan manusia yang satu dal lainnya adalah sifat-

sifat rohaniahnya.7

Ciri hakiki human relations bukan “human” dalam pengertian wujud

manusia (human being), melainkan dalam proses rohaniah yang mengarah pada

sikap, watak, perangai, keribadian, tingkah laku dan lain-lain aspek kejiwaan yang

ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, terjemahan yang paling mendekati maka

human relations adalah hubungan manusiawi atau hubungan secara mendalam.8

a. Defenisi Human relations

Human relations dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang

dilakukan oleh sesorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi

5 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. 81
6 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya

2004). H.53
7 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 50
8 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 41
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dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagian dan

kepuasan hati pada kedua balah pihak.9

Human relations dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja

(work situasion) dan dalam organisasi kekaryaan (work organitations) dengan

tujuan menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama

yang produktif denagn perasaan bahagia dan puas hati.10

Secara sedehana istilah human relations mencakup arti hubungan

manusiawi. Istilah manusiawi menunjukan pada watak sifat, pendapat, dan

tingkah laku dari manusia sebagai abggota masyarkat.11

Memperlakukan orang lain  sebagai individu, mengakui dia penting sebagai

manusia, mencari sifat-sifat yang positif pada seseorang, dan mengakuinya adalah

human relations.12

Ditinjau dari sudut pimpinan yang bertanggung jawab untuk memimpin

kelompok, human relations adalah interaksi dari orang-orang ke dalam suasana

kerja dengan motivasi, mereka akan bekerja bersama-sama secara produktif,

koperatif dengan kepuasan baik mengenai segi-segi ekonominya maupun

psikologi dan sosialnya.13

9 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 49
10 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 50
11 Djaja, Danan. Peranan Human Relationsdalam Perusahaan. (Bandung: Maju

Mundur:1984). H. 5
12 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2001). H. 80
13 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. 81
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Atau singkatnya human relations adalah pengembangan usaha kelompok

karyawan secara produktif dan memuaskan(human relations is the development of

productive, statis grupeffort.14

b. Fungsi Human relations dalam Perusahaan

Peran human relations dalam perusahaan menurut E. Doodd dalam Djaja,

adalah seorang president/pimpinan dari Amerika Manajement Associations

menjelaskan, masalah nomor satu dalam manajemen adalah komunikasi,

komunikasi antara manajemen dan karyawan antara berbagai tingkat. Lebih jauh

Lawrence D. Brennnan dalam Djaja, mengatakan management is

communications.15

Bentuk-bentuk kegiatan human relations dalam perusahaan yaitu

komunikasi manusiawi dan komunikasi manajemen. Di mana komunikasi

manusiawi merupakan salah satu bentuk yang menitikberatkan pada usaha

menyampaikan lambang-lambang tertentu pada individu. Dalam human relations

yang perlu diketahui bukan bentuk-bentuk komunikasinya melainkan bagaimana

komunikasi dapat dilakukan secara efektif.16

Horald D. Laswell salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu

politik menyebut tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab, mengapa manusia

perlu berkomunikasi:17

14 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya 2004).
H.51

15 Djaja, Danan. Peranan Human Relationsdalam Perusahaan. (Bandung: Maju
Mundur:1984). H. 61

16 Djaja, Danan. Peranan Human Relationsdalam Perusahaan. 62
17 Canggara,Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,

2004). H. 2
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1) Hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, melalui komunikasi

manusia dapat mengetahui peluang-peluang yang ada untuk

dimanfaatkan, dipelihara dan menghindar pada ha-hal yang

mengancam alam sekitar.

2) Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Proses kelanjutan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung

bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

3) Upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Suatu

masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka

anggota masyarakatnya dituntut untuk melakukan pertukaran nilai,

perilaku dan peranan.

Telah dikemukakan bahwa kegagalan utama dalam berkomunikasi muncul

bila isi pesan tidak dipahami secara cermat, dipihak lain kegagalan-kegagalan lain

muncul karena gangguan dalam hubungan insani yang berasal dari

kesalahpahaman. Hal ini muncul dari rasa frustasi, kemarahan atau kebingungan

(kadang-kadang muncul ketiga hal tersebut sekaligus) sebagai akibat kegagalan

awal dalam pemahaman.

Karena kegagalan jenis ini cendrung mempertentangkan komunikator-

komunikator yang terlibat,  maka penaganannya menjadi sulit. Dengan mengakui

bahwa awal kesalapahaman bisa muncul dalam komunikasi sehari-hari, mungkin

kita dapat lebih sabar menghadapinya dan menghindarinya, atau paling tidak

meminimalkan pengaruh burukya terhadap hubungan antar persona.
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Ada beberapa ciri-ciri komunikasi sukses antara lain:18

1) Pesan komunikasi (mesasage) harus dirancang dan disampaikan

sedemikian rupa.

2) Pesan komunikasi harus menggunakan bahasa yang sama.

3) Pesan komunikasi (message) harus dibanggkitkan kebutuhan pribadi

komunikan dan menyarankan bagaimana memperolehnya

4) Pesan komunikasi (message) harus menyarankan cara untuk

mendapatkan kebutuhan tadi.

Wilbur Schramm dalam karyanya ‘’How Communications Works’’, pernah

mengetengahkan apa yang dinamakan the conditions of sunccses in comunication,

yang secara gambling dapat diringkas sebagai berikut: 19

1) Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga

dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud.

2) Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang dituju kepada

pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga

sama dapat mengerti.

3) Pesan harua membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan, dan

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.

4) Pesan yang menyarankan suatu cara memperoleh kebutuhan tadi yang

layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat itu ia

digerakan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

18 Djaja, Danan. Peranan Human Relationsdalam Perusahaan. (Bandung: Maju
Mundur:1984). H. 62

19 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya
2004). H.32
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R. Wayne peace. Brent D. Peterson, dan M. Dalls dalam bukunya,

Techinigues for efective comunication, menyatakan bahwa tujuan  sentral

komunikasi terdiri dari tiga tujuan utama:

1) To secure understanding

2) To establish ecceptance

3) To motivate actions

Pertama adalah to secure under standing, memastikan bahwa komunikasi

mengerti pesan yang diterimanya. Andaikata ia sudah mengerti dan menerima

maka penerimaanya. Andaikan ia sudah mengeti dan menerima, maka

penerimanya. Andaikan ia sudah mengerti dan menerimanya, itu harus dibina (To

estable ecceptant). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (To establish

ecceptance). Pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (To motivate actions). 20

Bahwa manusia harus bersikap demikian sebenarnya bukanlah hal yang luar

biasa sebab, secara kodratiyah, selain homo sapiens-sebagai mahluk berpikir,

yang membedakan dengan hewan-manusia juga merupakan homo socius, mahluk

bermasyarakat. Tidak mungkin ia hidup tanpa orang lain. Dan dengan mahluk

sosial ia harus berusaha menciptakan keserasian dan keselarasan dengan

lingkunganya yang dibangun dengan menggunakan komuikasi yang efektif dan

manusiawi.21

Edward C. Lindem  menggatakan hubungan manusiawi adalah komunikasi

antar persona (interpersonal communications) untuk membuat orang lain mengerti

dan menaruh simpati. ‘’ Orang akan menaruh simpati jika dirinya dihargai. Dalam

20 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 54
21 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 141
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hubungan ini  William james dalam  buku Effendy, seorang ahli ilmu dari

Hadward University, Amerika serikat mengatakan bahwa, tiap manusia dalam hati

kecilnya ingin dihomati dan dihargai.22

Human dignity (harga diri) merupakan etika dan dasar moral bagi hubugan

manusiawi. Agar seseorang merasa bahwa dirinya dihargai sebagai layaknya

manusia dapat ditunjukan dengan berbagai cara bergantung pada situasi dan

kondisi dan tujuan yang dilakukannya human relations.23

Bagi perusahaan, keberadaan human relations ini sangat berarti sebab

human relations ini sangat berarti sebab human relations memiliki fungsi sebagai

berikut:24

1) Mencegah salah pengertian (miss understanding)

2) Mengembangkan kerja sama antara karyawan.

3) Dapat membentuk suatu kelompok kerja yang efektif

4) Mengarahkan individu dalam kelompok kepada satu tujuan

5) Menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi

6) Mengembangkan segi kontruktif sifat tabiat manusia.

7) Menyembuhkan orang yang menderita frustasi

8) Untuk menyembuhkan luka-luka lama akibat salah komunikasi

(misscommunications) dan salah presepsi (miss interpretations).

Falsafah dasar dari human relations menurut Davis dalam Abdurachman

adalah sebagai berikut;25

22 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 142
23 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 140
24 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 40
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1) Mutual intereset (kepentingan bersama) antara karyawan dan nasabah

harus ada ‘’mutual interset’ bila hal ini tidak ada maka usaha untuk

mengumpulkan orang-orang dalam satu wadah/badan dan

menciptakan kerja sama tidak ada faedanya

2) Perbedaan-perbedaan pada individu

3) Tiap individu berbeda dengan individu lainnya dan perbedaan-

perbedaan yang ada pada tiap orang merupakan hal yang penting

sekali dalam kehidupan. Oleh karena itu,agar parah nasabah dapat

merasa puas dalam melakukan kerja sama mereka berdasarkan

perbedaan-perbel tadi.

4) Human Dignity (Harga diri) Davis mengemukakan, bahwa “human

dignity’ merupakan suatu etika dan dasar moral bagi human relations

hasil penyelidikan mengenai personal waktu telah menunjukan bahwa

tiap manusia ingin diperlukan dengan respect, dengan dignity

(waardigheid), ingin diperlukan sebagai human being (manusia) ini

disebabkan karena manusia mempunyai harga diri.

Beberapa orang terkemuka sehubungan dengan dignity telah menyatakan

pendapat berdasarkan pengalaman-pengalamannya.26

1) John Wanamaker, menyatakan, ‘’mencela itu adalah perbuatan yang

tidak bijaksana. Kritik/ memaksa orang/lawan membela diri orang

yang dapat membangkitkan perasaan dalam hati” .

25 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2001). H. 82

26 Abdurachman, Oemi. Dasar-dasar Public Relations. 85
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2) Bejamin franklin menyatakan, ‘’aku tidak perna membicarakan

keburukan siapapun yang kubicarakan hanya kebaikanya” .

3) Emerson menyatakan, setiap orang yang saya jumpai adalah orang

yang lebih dari pada saya dalam sesuatu hal, dalam hal inilah saya

dapat belajar dengan dia.

Dalam sebuah perusahaan salah cara terbaik agar bisnis dihormati adalah

dengan membuat orang-orang didalam perusahaan tersebut dihormati. Jika

seseorang dikenal sebagai ahli salah satu aspek bisnis maka orang akan

menghormati dan akhirnya akan memberikan dukungannya serta menjadi

langganan.

Prinsip-prisip dalam human relations adalah sebagai berikut:27

1) Improtance of the individual (pentinnya individu).

2) Mutual Aceptance (saling menerima)

3) Open Interset (Komunikasi bersama)

4) Open Comunications (Komunikasi terbuka)

5) Partisipasi pegawai.

6) Local Identify (identitas setempat).

7) Local Decisions (Keputusan setempat).

8) Haigh Moral Standars (ukuran moral yang tinggi).

Sebuah organisasi itu tak ubahnya seperti mahluk sosial yang hidupnya

bergantung pada rasa saling percaya dan keintiman antara para anggotanya.Begitu

27 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya 2004).
H.83-86
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juga degan pimpinan bahwa (customer service) dalam organisasi, mereka

memiliki komitmen yang penuh terhadap kemajuan dan citra perusahaan.28

2. Pelayanan Prima (Service of Exelance)

Pengertian pelayanan prima (service of excellent) berkaitan dengan jasa

layanan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam upaya untuk memberikan rasa

kepuasan dan menumbuhkan kepercayaan pihak pelanggan (nasabah) sehingga

menjadikan nasabah merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik

dan wajar. Hubungan dengan pelanggan adalah suatu yang penting dalam

menentukan kualitas jasa.29

Menurut Elhaitammy pelayanan prima (servis of excellent) merupakan suatu

sikap atau tata cara pihak karyawan (pelayanan/pelanggan, nasabah) dapat

melayani pelanggan secara memuaskan.30

Dalam melakukan persuasi perlu memusatkan perhatian pada upaya

mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak (audience) pada

upaya mengajak mereka bertindak pada tertentu, sikap sebagai suatu

kecendrungan untuk berprilaku secara tertentu.31

Menurut Wyikop, sebagaimana dikutip oleh Tjipto, adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Artinya terdapat dua faktor utama yang

28 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep
Danaplikasi). (Bandung: Rosda Karya 2007). H. 5

29 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep
Danaplikasi). 276

30 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya 2004).
H.73

31 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 76
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dapat mempengaruhi kualitas jasa pelayanan yang diharapkan (expected service)

dan pelayanan yang dirasakan (perceived service).32

Dalam konsep pelayana prima (service of excellent) tedapat empat unsur

pokok yaituan : 1). Kecepatan;, 2). Ketepatan;, 3). Keramahan;, dan 4).

Kenyamanan;. Kempat unsur tersebut merupakan kesatuan pelayanan yang

terintegrasi, artinya pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pelangganmenjadi

tidak excellence (unggul) apabila, jika salah satu unsurnya kurang.33

Adapun sasaran dan manfaat memberikan pelayanan prima unggul berkaitan

dengan kepentingan adalah sebagai berikut:

Sasaran
Service of  excelence

Manfaat bagi para
pelanggan

Manfaat bagi
para Costumer

Service
Manfaat Perusahaan

Memuaskan
pelanggan

Kebuthan
terpenuhi

Meningkatkan
percaya diri

Meningkatkan kesan
pelayanan profesional

Meningkatkan
loyalitas pelanggan

Merasa dihargai
dan layanan baik

Kepuasan dalam
bekerja

Kelangsungan usaha
lebih terjamin

Mencapai tujuan
dan manfaat

Pelanggan lebih
profesional

Memupuk
semangat
memberikan
layanan

Meningkatkan
ekspansi/investasi
perusahaan

Dapat menciptakan
citra  positif

Kepuasan bagi
pelangagan

Kepusanan dalam
memberikan
layanan

Good corporate
image

Sumber : Rosadi Ruslan ( 2006: 281).

Menurut Zeithaml, Berry, perasuraman dalam buku Ruslan, dari sepuluh

dimensi jasa layanan yang diterangkan dalam buku a conceptual model of service

guality and its implication for future research, dimensi jasa layanan tersebut

32 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. 76
33 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya, 2004).

H. 261
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dikelompokan menjadi lima dimensi utama yang menentukan kualitas pelayanan

jasa.34

a. Reability yaitu, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang

sesuai janji yang ditawarkan.

b. Responsiveness, respon kesiagapan dalam membantu pelanggan dengan

memberikan layanan cepat, tepat dan tanggap seta mampu menangani

keluhan para pelanggan secara baik.

c. Assurance, kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi

suatu produk (good product knowledge) yang ditawarkan dengan baik,

keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan jaminan

pelayanan yang baik melipiputi: competence (kompetensi), courtesy

(kesopanan), credibility (kredibilitas).

d. Emphaty, merupakan perhatian secara individual yang diberikan kepada

pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan serta

mampu menangani keluhan pelanggan secara baik tepat.

e. Tangibles, kenyataan yang berhubungan dengan penampilan fisik

gedung, ruang office lobby atau front office yang refresentatif, tersedia

tempat parkir yang layak, kebersihan, kerapihan, aman dan kenyataan

kenyamanan di lingkungan perusahaan dipelihara secara baik.

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan

yang unggul adalah sebagai berikut:35

34 Ruslan Rosady. Manajemen Public Relations dan media komunikasi. (Bandung: Rosda
Karya. 2007). H. 265

35 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). (Jakarta : Grafindo Persada. 2006). H. 279
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a. Menghargai kepentingan dan kebutuhan nasabah.

b. Menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, sikap tindak dan perilaku

dalam hal melayani kepentingan/kebutuhan nasabah.

c. Selalu bersikap bijaksana, dan bekerja secara profesional, cepat dan

efisien, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, diandalkan

dan dipercaya.

d. Tetap menjaga rahasia pribadi pihak nasabah.

Dalam menyelenggarakan layanan kepada pelanggan pihak penyedia atau

memberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama

pelayanan yaitu kepuasan konsumen dan kepuasan pelanggan. Hubungan

langsung dengan pelanggan, dengan standar yangdiperkirakan dapat menimbulkan

kepuasan yang optimal bagi pelanggan.36

Service of excelence merupakan bagian dari customer relations yang lebih

menitikberatkan pada kesan pertama dan good relationship. Ada baiknya pihak

yang menangani costumer relations tersebut mengetahui kebutuhan-kebutuhan

dasar nasabah, Adapun kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut adalah:37

a. Nasabah adalah raja yang selalu ingin dianggap benar.

b. Nasabah ingin mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh, dihormati

dan diperlukan sebagai orang penting.

c. Nasabah ingin diperhatikan secara istimewa dan khusus.

d. Nasabah itu selalu harus ada perhatian dan penghargaan yang tulus.

36 Brata, Atep Aditya. Dasar-dasar Pelayanan Prima. (Jakarta: PT. Elekmedia
Kompetindo. 2003). H. 15

37 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). (Jakarta : Grafindo Persada. 2006). H. 290
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e. Nasabah selalu berupaya untuk mencari hal yang enak dan

menyenangkan hatinya.

f. Nasabah berhak akan informasi yang jujur dan benar.

g. Nasabah ingin pendapat atau saranya didengar atau diperhatikan dengan

sungguh-sungguh.

h. Nasabah lebih tertarik pada masalahnya pada apapun yang terjadi diatas

dunia ini.

Pada prinsipnya ada tiga kunci memberikan jasa layanan pelanggan unggul,

pertama kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, kedua

pengembangan database yang lebih akurat dari pada pasaing (mencakup data

kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi

pesaing). Ketiga, pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari pasar

dalam suatu kerangka suatu kerangka strategi yang diwujudkan dalam

pengembangan relationship.38

Salah satu strategi untuk membentuk keuntungan kompetitif, perusahaan

harus membagun dan memelihara kesetiaan nasabah/konsumen. Hal tersebut

meminta sebuah bisnis untuk lebih jauh menempatkan kembali seorang konsumen

dari pada menahannya. Tiga keyakinan utama yang membentuk dasar dari diskusi

kesetiaan tersebut:39

a. Pelayanan konsumen/nasabah yang unggul (excelence) merupakan

kepuasan pelanggan.

38 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). 291

39 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). 292
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b. Kepuasan konsumen/nasabah menjadi kesetiaan konsumen/nasabah

c. Perusahaan mempunyai potensi yang besar untuk memberikan pelayanan

yang unggul.

Patrick Daily yang mengatur program hubungan konsumen/nasabah bagi

sebuah perusahaan dikota Redwood, Califonia, menyarankan cara-cara sebagai

berikut untuk membangun pelayanan luar biasa:40

a. Menyebutkan nama, tidak ada yang lebih diterima konsumen/nasabah

dari pada perhatian perorangan yang diberikan menurut keinginanya.

b. Perhatian kepada kebiasaan konsumen/nasabah.

c. Selalu berhubungan.

d. Penelitian kesalahan yang bodoh.

Adapun tujuan pelayanan prima adalah sebagai berikut:41

a. Dapat memberi rasa puas dan kepercayaan kepada konsumenya.

b. Tetap menjaga agar konsumen mersa diperhatkan dan dipentingkan

segala kebutuhan dan keinginannya.

c. Upaya mempertahankan konsumen agar tetap loyal untuk menggunakan

produk barang/jasa yang ditawarkan tersebut.

3. Teori Pelayanan

Teori pelayanan jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit

kata jasa mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal

service) sampai jasa sebagai produk.Berbagai konsep mengenai pelayanan

dikemukakan oleh parah ahli seperti Haksever et al menyatakan bahwa jasa atau

40 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). 220

41 Ruslan Rosady. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi (Konsep Dan
aplikasi). 228
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pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan

waktu, tempat bentuk dan kegunaan psikologis. Menurut Edvardssoon et al jasa

atau pelayanan jugak merupakan kegiatan,proses dan interaksi serta merupakan

perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan. 42

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dikatakan dantidak dapat

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Kotlern pelayanan adalah setiap

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan,dan

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.43

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti

umum, masayarakat negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi

Bahasa Indonesia menjadi publik yang berarti umum, orang banyak ramai. Inu

dan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki

kebersamaan berpikir,perasaan, harapan,sikap atau tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.

Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki

kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu pelayanan

publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah

42 Sinambela L.P. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi.
(Jakarta: Bumi Aksara. 2010). H. 8

43 Sinambela L.P. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 3
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terhadap sejumlah manusia yang memiliki stiap kegiatan yang menguntungkan

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.44

Lebih lanjut pelayanan publik dapat diartikan,pemberi layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarkat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah dietapkan.

a. Kualitas pelayanan

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan

prima yang tercermin dari:

1) Transparan

Pelayanan yag bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memandai serta

mudah mengerti.

2) Akuntabilitas

Pelayanan yang dapat ditanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3) Kondiosonal pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada dasar

prinsip esfisiensi dan efektivitas.

44 Sinambela L.P. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 5
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4) Partisipatif

Pelayanan yag dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

menyelenggarakan pelayanan public dengan memperhatikan

asipirasi,kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilhat dari aspek

apapun khususnya suku,ras, agama,golongan, status sosial dan lain-

lain.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi

dan penerima pelayanan publik. Selanjutnya, jika dihubungkan

dengan administrasi publik,pelayanan adalah kualitas pelayanan

biokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi

yang berbeda dan bervariasi mulai dari konversional hingga yang

lebih strategis. Definisi konversuonal dari kualitas biasanya

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti:45

a) Kinerja (performance)

b) Kehandalan (reliability)

c) Mudah dalam penggunaan (easy of use)

d) Estika (esthetics), dan sebagainya.

45 Sinambela L.P. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. 6
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B. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai aktivitas human relation karyawan dalam melayani

nasabah juga telah dilakukan oleh Tito Santtana (2013), dengan judul “Strategi

Human Relation Dalam Membangun Citra Positif Melalui Pelayanaan di PT.

Bank Riau Kepri Pekanbaru”. Penulis melihat nasabah sering mengeluh dengan

pelayanan yang diberikan pegawai bank dan masalah lainnya.

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode observasi

(pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan dalam

penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data

dianalisa secara Deskriptif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara

menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan berupa

data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain

sebagainya.

Berdasarkan analisis serta dari hasil wawancara penulis mendapatkan bahwa

Strategi Human Relation Dalam Membangun Citra Positif Melalui Pelayanaan di

PT. Bank Riau Kepri Pekanbaru berdasarkan program-program human relation

PT. Bank dalam pelayanan nasabah dalam strategi human relation PT. Bank Riau

berjalan kurang baik, namun pada hakikatnya humas telah menjalankan strategi

dengan mengadakan program yang berdampak positif bagi perusahaan.

Kemudian penelitian yang bersangkutan juga dilakukan oleh Ruswati

(2005), dengan judul  “Pengaruh Disiplin Dan Iklim Kerja Terhadap Efektivitas

Pelayanan Aparat Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
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Cilacap”. Penulis melihat kurangnya disiplin yang dimiliki pemerintah kelurahan

di Kecamatan Cilicap Utara membuat pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat tidak maksimal dan iklim kerja yang ada pada pemerintahan

kelurahan juga salah satu penyebab terjadinya pelayanan yang diberikan tidak

maksimal.

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode wawancara,

observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis

bermaksud untuk mengetahui pengaruh disiplin dan iklim kerja terhadap

pelayanan aparat pemeritanahan. Untuk itu jenis penilitian ini tergolong pada

penelitian deskriptif. Deskriptif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan

cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan

berupa data dan informasi hasil wawancara.

Berdasarkan analisis penulis di dapatkan bahwa penelitian secara kualitatif

diperoleh kecendrungan bahwa iklim kerja berpengaruh terhadap efektivitas

pelayaan. Dan terdapat pengaruh yang singnitifkan antar iklim kerja pegawai

dengan efektifitas pelayanan aparat dikelurahan kecamatan Cilacap utara

kabupaten Cilacap.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan

dengan faktor yang telah didefenisikan sebagai masalah yang penting46. Untuk

mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan tentang Aktivitas Human

46Sogiono, Metodologi Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2003, hal.128
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Relation Karyawan Dalam Melayani Nasabah Bank PD BPR Sarimadu Pusat

Bangkinang, maka kerangka fikir dapat dilakukan sebagai berikut:

Menurut Wyikop, pelayanan prima adalah tingkat keunggulan yang

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi

keinginan pelanggan. Artinya terdapat dua faktor utama yang dapat

mempengaruhi kualitas jasa pelayanan yang diharapkan (expected service) dan

pelayanan yang dirasakan (perceived service).47

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Pelayanan Prima sebagai

aktivitas human relation karyawan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tedapat

empat unsur pokok yaituan : 1). Kecepatan;, 2). Ketepatan;, 3). Keramahan;, dan

4). Kenyamanan kesatuan pelayanan yang terintegrasi;, artinya pelayanan atau

jasa yang diberikan kepada pelanggan menjadi tidak excellence (unggul) apabila,

jika salah satu unsurnya kurang. 48

Yang menjadi indikator atau alat ukur dalam penelitian ini  untuk

mengetahui bagaimana Aktivitas Human Relation Karyawan Dalam Melayani

Nasabah Bank PD BPR Sarimadu Pusat Bangkinang adalah:

1. Kecepatan

Upaya yang dilakukan karyawan dalam memberikan pelayanan

yang cepat kepada nasabah, merupakan reliabulity (kemampuan)

karyawan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan

janji yang telah ditawarkan pihak Bank.

47 Sogiono, Metodologi Penelitian Manajemen. 128
48 Effendy, Onong Ujhana. Komunikasi Teori dan Praktek. (Bandung : Rosdakarya, 2004).

H. 261
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2. Ketepatan

Pelayanan yang tepat dan fasilitas yang disediakan Bank PD BPR

Sarimadu Bangkinang Pusat, untuk memanjakan nasabahnya adalah

sebuah upaya yang dilakukan Bank PD BPR Sarimadu dalam mencapai

suatu kualitas pelayanan jasa.

3. Keramahan

Karyawan berupaya untuk memuaskan pelanggan dan memberikan

layanan prima yang melebihi harapan pelanggan, dengan tetap

mempertimbangkan aspek resiko dan prinsip kehati-hatian berupaya

untuk mengutamakan kepentingan pelanggan, berupaya memelihara

hubungan yang baik dengan pelanggan.

4. Kenyamanan

Bank berupaya memberikan layanan yang nyaman baik dari

pelayanan maupun tempat yang diberikan, dari segi tempat dapat

ditinjau, dan memberiakan layanan yang unggul merupakan keahlian

yang harus dikedepankan oleh karyawan dalam melayani pelanggan,

karena sasaran karyawan memberikan pelayanan yang memuaskan.
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Gambar. 1
Kerangka Pikir

Aktivitas Human Relations Karyawan dalam Melayani Nasabah pada  Bank
PD. BPR. Sarimadu Pusat Bangkinang

Sumber: Data Olahan Peneliti 2015
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