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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sarana yang dipergunakan sebagai tempat

terjadinya transaksi uang, baik tempat terjadinya simpan pinjam, pingiriman uang

bahkan sebagai sarana dalam mempergunakan giro bagi kalangan

pengusaha.Sebagai salah satu tempat yang di anggap titik sentral didalam

masyarakat, maka bank harus memiliki kriteria yang harus dibangun untuk

mengembangkan keunggulan dimata masyarakat.

Proses pertukaran uang terjadi pada banyak sektor, banyak jenis usaha

yang menjadi komoditas memfokuskan pada satu jenis produk dan salah satunya

adalah uang.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun

dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit

serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

(Kuncoro,2002:68).

Bank merupakan tempat yang penting dalam proses ekonomi dan alat yang

dapat mendukung terciptanya perkembangan ekonomi kearah positif. Jadi tidak

dapat dipungkiri bank merupakan lembaga vital di Negara manapun termasuk

Indonesia yang sekarang menjadi salah satu jenis usaha besar yang menggiurkan.

Terdapat dua jenis bank jika di lihat dari kegiatan operasionalnya yaitu

bank konvensional dan bank syariah. Didalam penerapannya setiap bank ini

memiliki cara tersendiri didalam menarik para nasabahnya, baik didalam sistem

kerja, pelayanan, kerjasama, maupun dalam sistem manajerialnya.
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Seorang Public Relations menjadi pilihan utama untuk melaksanakan

fungsi manajerial untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan

kepada khalayak ataupun para stakeholder. Public relations akan menjadi ujung

tombak perusahaan untuk meningkatkan brand image perusahaan.

Kemampuan manajerial dan kepemimpinan seorang Public Relations

dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah didalam dan diluar

organisasi, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan

melaksanakannya.Seorang Public Relations diharapkan mampu

mengorganisasikan berbagai kegiatan Public Relations.

KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan

nirlaba di Indonesia tidak akan luput dari persaingan bisnis yang ada.Bank BTN

Syariah harus mampu bersaing dan menciptakan brand image dimata publik dan

stakeholder agar mampu bersaing dengan bank lainnya. Pembangunan brand

image perusahaan akan menjadi pendongkrak utama untuk pencapaian tujuan

perusahaan.

Dalam teoriMc Namara “Public relations sebagai aktivitas berkelanjutan

untuk menjamin perusahaan memiliki citra atau image yang kuat dimata

publik”(Iriantara,2003:44).

Proses pembentukkan brand image dimata masyarakat dan stakeholder

merupakan suatu hal yang penting karena brand image memiliki kekuatan yang

besar dalam menimbulkan reaksi yang positif terhadap perusahaan. Karena itu

sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek atau brand ditentukan oleh

citra merek atau brand image tersebut



3

Citra atau Image adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang

dimiliki seseorang terhadap suatu objek (Kotler,2007:259)

BTN Syariah Pekanbaru merupakan salah satu bank yang cukup baru yang

hadir ditengah masyarakat, Dan hal ini menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan penulis melakukan penelitian di tempat ini karena melihat kondisi

persaingan bank yang cukup besar di area Pekanbaru.

Sebagai salah satu bank yang baru hadir dimasyarakat, maka akan perlu

dilakukan tindakan manajemen yang efektif untuk menciptakan citra positif di

mata masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya penerapan sistem manajemen yang

dipakai oleh praktisi public relations agar mampu mengorganisasikan,

menciptakan, mengelola, dan mengkomunikasikan pesan-pesan dengan baik dan

efisien.

Permasalahan ini akan menjadi sangat menarik untuk dilakukan suatu riset

karena inti pokok kerja didalam Praktisi Public Relations salah satunya adalah

menciptakan citra yang positif bagi perusahaan, karena Bank BTN Syariah cabang

Pekanbaru ini tergolong kedalam Bank baru yang hadir dipekanbaru, maka akan

sangat penting sekali untuk bisa menciptakan pandangan masyarakat yang positif

tentang keunggulan yang dapat di peroleh dari bank ini. Apabila metode yang

digunakan oleh Public Relations berjalan efektif, maka akan menghasilkan hasil

yang positif terhadap bank, karena akan dapat merekrut banyak nasabah pada

nantinya.

Dengan memperhatikan permasalahan yang penulis angkat dan teliti

diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul ”Penerapan

fungsi manajemen oleh Public Relations dalam Membangun Brand Image di

KCS Bank BTN SyariahPekanbaru”.
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B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis memiliki alasan-alasan yang

mendasari penulis meneliti permasalahan yang akan dikaji, alasan tersebut antara

lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations

dalam Membangun Brand Image di KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

2. Judul yang diangkat didalam penelitian ada hubungannya dengan bidang

kajian yang penulis jalani di perguruan tinggi negeri yakni jurusan Ilmu

Komunikasi konsentrasi Public Relations.

3. Penulis merasa mampu untuk melakukan penelitian ini baik dari segi

waktu, biaya, pengerjaan serta sarana dan prasarana.

C. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan,

memasangkan (Ali, 1995:1044).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
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3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun

pengawasan dari proses penerapan tersebut. (Wahab, 1990:45).

2. Manajemen

Menurut Stoner yang dikutip dalam buku wijayanti mengatakan

bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan  pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

penggunaan sumber  daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Wijayanti,2008: 1)

3. Public Relations

Menurut J.C.Seidel, Public Relations adalah proses

berkesinambungan dari usaha pihak manajemen untuk memperoleh

sokongan (goodwill) dan pengertian dari para pelanggan, pegawai atau

karyawan dan publik umumnya. Kedalam dengan melakukan analisa dan

perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri,dan ke  luar dengan mengadakan

atau menyampaikan pernyataan-pernyatan.(Rudy,2005: 77)

4. Brand Image

Setiadi (2003: 180) berpendapat citra merek mengacu pada

skemamemori akan sebuah merek, yang berisikan interpretasi konsumen

atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan

karakteristik pemasaratau karakteristik pembuat dari produk/merek

tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan

ketika mendengar atau melihat namasuatu merek.
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5. KCS Bank  BTN Syariah

KCS (Kantor Cabang Syariah) BTN Syariah merupakan Strategic

Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan

prinsip syariah.(Dok.BTN Syariah, 2014)

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Didalam survey yang penulis lakukan di lokasi penelitian, maka

akan didapat berbagai macam masalah yang bisa di angkat didalam

penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen oleh PR dalam membangun

brand image diKCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

2. Bagaimana dampak penerapan fungsi manajemen oleh Public

Relations dalam membangun Brand Image KCS Bank BTN Syariah

Pekanbaru.

3. Media seperti apa yang digunakanPublic Relationsdalam membangun

brand image kcs Bank BTN Syariah Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang penulis teliti, maka penulis akan

membatasi permasalahan sehingga pada nantinya tidak ada penyimpangan

yang akan terjadi saat penelitian ini berlangsung, dan juga akan dapat

meminimalisir masalah yang akan ditimbulkan didalam penyajian data

yang akan diteliti. Dari itu maka batasan masalah yang penulis teliti yaitu
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Penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations dalam membangun

brand image produk BTN Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dikemukakan diatas

tadi, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu

Bagaimana Penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations dalam

Membangun Brand Image di KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu ingin

mengetahui Penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations dalam

Membangun Brand ImagediKCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengharapkan

adanya manfaat dari apa yang penulis teliti, dan manfaat yang ingin

penulis capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan

kontribusi terhadap para pembaca dalam menambah wawasan.

b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif padaBank BTN

Syariah Pekanbaru.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu

Komunikasi,Konsentrasi Public Relations UIN SUSKA RIAU.
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d. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang

ingin dilakukan oleh pihak-pihak yang lain.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian yang relevan mengenai masalah yang penulis

angkat dari berbagai universitas di Indonesia yang membahas mengenai Brand

image antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha salah satu mahasiswi alumni

Bina Nusantara University,Jakarta yang meneliti tentang “Efektivitas

Peranan Public Relations Dalam Mempertahankan Brand Image PT. Tx

Travel Sudirman Plaza” pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis seberapa besar peranan Public relations dan

Brandimage Tx Travel Sudirman menurut konsumen dan juga

menganalisis hubungan serta efektivitas peranan Public relations dengan

brand image Tx Travel Sudirman. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian skripsi ini adalah metodelogi penelitian kuantitatif

korelasional yang meliputi : teknik pengumpulan data melalui kuesioner

yang dibagikan kepada 74 responden, serta pengumpulan data melalui

studi pustaka. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden,

diketahui bahwa dari analisis peranan Public relations didapati nilai mean

sebesar 3,8. Secara keseluruhan artinya peranan Public relations Tx Travel

Sudirman mempunyai nilai yang baik menurut konsumen. Dan untuk

analisis brand image dari hasil penghitungan didapati nilai mean sebesar

3,63. Secara keseluruhan artinya brand image Tx Travel Sudirman

mempunyai nilai yang baik menurut konsumen. Untuk mengetahui
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hubungan antara 2 variabel yaitu variabel X (peranan Public relations)

dengan variabel Y (brand image) dilakukan uji korelasi dan diperoleh

hasil dengan nilai 0.847 sehingga kekuatan hubungan antara dua variabel

ini sangat kuat. Didapat koefisien determinasinya 71,7% dan hasil

persamaan regresi yaitu Y=9,839+0,410X. Sehingga bisa disimpulkan

semakin meningkat peranan Public relations, maka brand image juga akan

semakin meningkat.

2. Saraswat, Amit dan Mammen Toby (2010) dengan penelitian

berjudul“Building store brands using store image differentiation”.

Penelitian bertujuan untukmenggunakan diferensiasi pada lingkungan toko

dalam membangun merek dari tokotersebut. Penelitian ini menggunakan

exploratory riset dalam dua fase. Datadikumpulkan dari januari hingga

maret dari 364 responden. Dan dapat disimpulkanpada penenlitian ini

bahwa diferensiasi pada suatu ruang lingkup toko dapatmemberikan

persepsi khusus pada konsumen. Bukan hanya pada pelayanan dan

hargaproduknya saja tetapi juga suasana. Hal ini berdampak pula kepada

merek toko tersebut yang menjadi lebih dikenal dan mendapatkan kesan

yang positif.
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G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Dasar Teori

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, maka teori

merupakan landasan awal penulis di dalam membangun konsep

berpikir.

Teori yang digunakan yaitu Model Two Way Symmetrical

(model komunikasi simetris dua arah timbal balik) yang dikemukakan

oleh Grunig. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah seperti pada

gambar dibawah ini:

Balance

Communication

Flow

Sumber : teori Grunig (Ruslan,2002:105)

Model komunikasi simetris dua arah timbal balik, yang

menggambarkan propoganda atau kampanye melalui komunikasi dua

arah timbal balik yang berimbang. Model ini dapat memecahkan suatu

konflik terjadi dan mampu memperbaiki pemahaman publik secara

strategi yang dapat diterima dan dianggap lebih etis dalam

penyampaian pesan atau informasi.Melalui teknik komunikasi yang

membujuk untuk membangun saling pengertian, mendukung,

Source

Organization

Receiver

public
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mempercayai dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

(Ruslan, 2002:105).

Model komunikasi dua arah timbal balik yang dikemukakan

Grunig tersebut merupakan komunikasi yang biasa digunakan oleh

public relationsdalam rangka untuk menciptakan hubungan baik antara

organisasi dengan publik dalam maupun publik luar organisasi,

memperkecil konflik yang merugikan, memperbaiki dan menciptakan

pemahaman bersama, membujuk dan mempengaruhi publik, untuk

membangun pengertian, mendukung, mempercayai, dan saling

menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, maka model yang

dikemukakan oleh Grunig akan dapat dijadikan sebagai kerangka

berfikir yang digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan

aktivitas penelitian. Dari masalah yang penulis angkat mengenai

bagaimana praktisi Public Relations dalam membangun brand image

perusahaan akan dihadapkan pada dua masalah sentral mengenai

bagaimana mengelola informasi didalam organisasi maupun

bagaimana mengelola publik di luar organisasi.

b. Manajemen

Manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar

yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah

ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling

keterkaitan dengan lainnya.Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau
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beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk

melaksanakan kegiatan tersebut.(Sudjana,2000:77)

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang

dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing

dan mengikuti tahapan demi tahapan tertentu dalam

pelaksanaannya.Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan

oleh Nickels and McHug (1997), terdiri dari empat fungsi menurut

(Tisnawati,dkk, 2005: 8) yaitu :

1. Planning (Perencanaan)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan

penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target

dan tujuan organisasi.

2. Organizing(Pengorganisasian)

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang yang

telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah

struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan

organisasi yang kondusif,dan bisa memastikan bahwa semua pihak

dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna

pencapaian tujuan informasi.

3. Directing(Pengimplementasian)

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh

seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua
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pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan

penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Controling (Pengendalian)

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian

kegiatan yang telah yang direncanakan, diorganisasikan, dan

diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang

diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan

dunia bisnis yang dihadapi.

Kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen :

1. Fungsi Planning(Perencanaan)

a. Menetapkan tujuan dan target bisnis

b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis

tersebut

c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan

d. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencpaian

tujuan dan target bisnis

2. Fungsi Organizing(Pengorganisasian)

a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan

tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan

b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya

garis kewenangan dan tanggung jawab

c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan

pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja
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d. Kegiatan penempatan seumber daya manusia pada posisi yang

paling tepat.

3. Fungsi Directing(Pengimpementasian)

a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan,

dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja

secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan

b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

4. Fungsi Controling(pengawasan)

a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target

bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan

b. Mengambil langkah klarisifikasi dan koreksi atas

penyimpangan yang mugkin ditemukan

c. Melakukan berbagai kegiatan alternative solusi atas berbagai

masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target

bisnis. (Tisnawati,dkk, 2005:11)

c. Public Relations

Public Relations menurut Glenn dan Denny Griswold yaitu

“Suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukan

kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau organisasi atas dasar

kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk

memperoleh pengertian dan pengakuan dari publik”(Oemi,2001:26).\

Menurut Cutlip,Scott (2007:6) Public relations adalah fungsi

manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang
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baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang

mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, Tujuan membangun hubungan baik

dengan publikyaitu agar mendapatkan image yang positif dimata

public.

Beberapa konsep Public Relations tersebut mengarahkan pada

tugas-tugas Public Relations yang cukup signifikan dalam sebuah

organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Rumanti (2005 :39)

mengelompokkan tugas Public Relations menjadi lima bagian yaitu :

1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian

informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada

publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang

organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan.

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat

umum atau masyarakat. Di samping itu, menjalankan dan

bertanggungjawab terhadap kehidupan kita bersama dengan

lingkungan.

3. Memperbaiki citra organisasi. Bagi Public Relations, menyadari

citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung,

persentasi, publikasi, dan seterusnya, tetapi terletak pada:

a. Bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang

dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan

secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol,

dievaluasi.
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b. Dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran

komponen yang kompleks.

4. Tanggung jawab sosial. Public Relations merupakan instrumen

untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak

terhadap tanggung jawab tersebut. Terutama kelompok publik

sendiri, publik internal, dan pers.

5. Komunikasi. Public Relations mempunyai bentuk komunikasi yang

khusus, komunikasi timbal-balik, maka pengetahuan komunikasi

menjadi modalnya.Dalam fungsinya, komunikasi itu sentral.Perlu

juga untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan

kepemimpinan, struktur organisasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa Public Relations adalah suatu fungsi manajemen

dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang bertugas memelihara

komunikasi yang baik antara organisasi dengan publiknya, baik untuk

tujuan komunikasi dua arah timbal balik, membangun hubungan baik,

maupun komunikasi persuasif searah, yang pada akhirnya bertujuan

untuk membangun saling pengertian menghargai, dan dukungan yang

baik hingga menciptakan citra positif bagi perusahaan atau organisasi.

d. Peran Public Relations

Peran seorang Public Relations sangat dibutuhkan dalam

sebuah organisasi / perusahaan.Public Relations sebagai jembatan

antara perusahaan dengan publik atau antara manajemen dengan

karyawannya agar tercapai Mutual Understanding (saling pengertian)
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antara kedua belah pihak.Public Relations bertindak sebagai

komunikator ketika manajemen berhubungan dengan para karyawan.

Adapun tujuan dari Public Relations menurut Oemi

Abdurrachman adalah mengembangkan good will dan memperoleh

opini publik yang favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan

hubungan yang harmonis dengan berbagai publik, kegiatan Public

Relations harus dikerahkan kedalam dan

keluar.”(Abdurrachman,2001:34)

Menurut Rumanti (2005: 107), terdapat empat hal yang harus

selalu diperhatikan, diingat, dan dilaksanakan dalam kegiatan

komunikasi oleh PR adalah sebagai berikut:

1) Bahwa publik kita itu manusia, jadi mereka tidak pernah bebas dari

berbagai pengaruh apa saja,

2) Manusia itu cenderung suka memperhatikan, membaca atau

mendengarkan pesan yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan atau

sikap mereka,

3) Adanya berbagai media massa yang beragam, memberikan efek

yang beragam pula bagi publiknya, dan

4) Media massa memberikan efek dengan variasi yang besar kepada

publik atau perseorangan maupun kelompok.

e. Brand Image

Brand image adalah segala jenis pengetahuan mengenai suatu

merek dari yang telah didapat secara langsung karena memakai atau

pula karena mempelajari merek tersebut yang tertanam dalam pikiran
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konsumen sehingga langsung terpersepsikan secara otomatis ketika

melihat atau mendengar nama tersebut.

Brand image atau brand description, yakni deskripsi tentang

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu (Tjiptono,

2005: 49).

Membangun brand image yang positif dapat dicapai dengan

program marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan

memiliki kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan

produk lain. Kombinasi yang baik dari elemen–elemen yang

mendukung (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) dapat

menciptakan brand image yang kuat bagi konsumen.

2. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan kejelasan terhadap konsep teoritis.Selanjutnya penulis

merumuskan konsep operasional sebagai tolak ukur dalam

penelitian.Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti yaitu

Bagaimana penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations dalam

membangun Brand Image di KCS Bank BTN SyariahPekanbaru.

Indikator penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations

adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan

target yang diinginkan.

2. Menetapkan SDM pada posisi yang tepat sehingga mampu

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.



19

3. kegiatan Internal dan eksternal Public Relations dalam

memperkenalkan produk.

4. Media yang digunakan untuk membangun Brand Image yang positif di

mata  masyarakat.

H. Metodelogi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif.Disini peneliti berusaha menggambarkan,meringkas berbagai

sitiuasi dan kondisi atau fenomena yang ada menjadi objek penelitian.

Deskriptif kualitatif dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah

yang membutuhkan studi mendalam,seperti studi tingkah laku konsumen,

efek media, dan implemantasi suatu kebijakan. (Bungin,2010:69)

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, dapat diketahui

bagaimana penerapan fungsi manajemen oleh public relations dalam

membangun Brand Image di KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

Deskriptif.Alasan digunakan metode ini karena metode deskriptif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi

actual secara rinci mengenai suatu gejala yang ada sesuai dengan variable-

variabel yang diteliti. Oleh karena itu dalam metode ini peneliti tidak

untuk menguji hipotesa atau teori melainkan hanya mendeskripsikan

informasi apa adanya sesuai dengan variable-variabel yang diteliti dan

tidak bertindak sebagai pengamat tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori.
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Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan

informasi atau data sebanyak-banyaknya yang dikenakan dengan

perkembangan KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank

BTN Syariah Jl.Tuanku Tambusai Blok A No.10 Pekanbaru.

I. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

a. Bapak Arif Rahmat (Junior Consumer Funding Officer)selaku

pelaksana Public Relations.

b. Karyawan dan staf yang bekerja di KCS Bank BTN Syariah Jl.Tuanku

Tambusai Blok A No.10 Pekanbaru dengan jumlah 3 orang

diantaranya yaitu Bapak Agusman(Supporting Deputy Branch

Manager), Bapak Irvan Hizbullah(Relationship), dan Ibu Anindya

Akmala(Secretary)

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penerapan

fungsi manjemen oleh Public Relations dalam Membangun Brand Image

di KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.
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J. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan melalui dua cara yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk

dimanfaatkan (Rosady, 2003: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi

data primernya adalah hasil wawancara penulis dengan informan

kunci, jadi sumber data (informan) dalam penelitian ini adalah Junior

Consumer Funding officer, Supporting Deputy Branch Manager,

Secretary dan Relationship. Hasil observasi, Media Buletin Amanah

yang terbit setiap tiga bulan sekali, brosur produk BTN Syariah,

spanduk, dan dokumentasi yang berhubungan dengan BTN Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Rosady, 2003: 132). Dalam

penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah arsip-arsip, kumpulan

jurnal dan dokumen serta berita yang berhubungan BTN Syariah

Pekanbaru.
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K. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan beberapa teknik

yang ada yaitu :

1) Wawancara yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka

dalam mendengarkan secara informasi-informasi atau keterangan-

keterangan (Cholid Narkubo, 2001: 83). Dalam hal ini adalah

melakukan wawancara dengan Junior Consumer Funding officer

terutama mengenai Bagaimana Penerapan fungsi manajemen oleh

Public Relations dalam membangun Brand Image di KCS Bank BTN

Syariah Pekanbaru yang merupakan pokok permasalahan dalam

penelitian ini.

2) Observasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan

kunjungan dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian

dengan mengamati kegiatan yang dilakukan pegawai sehari-hari.

(Rosady, 2003: 35). Obsevasi ini dilakukan di KCS BTN Syariah

Jl.Tuanku Tambusai Blok A No.10 Pekanbaru.

3) Dokumentasi yaitu dilakukan untuk memberi landasan secara teoritis

sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini, menyelidiki benda

tertulis seperti: buku-buku, dokumen, catatan harian dan sebagainya

(Suharsimi, 1998: 149).



23

L. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan ini

adalah deskriptif kualitatif yakni menggambarkan dan menjelaskan

permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk

angka-angka (Suharsimi, 1998).Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang manghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat di amati. (Moleong, 1997 : 3).

Penulis menjelaskan data dengan kalimat sehingga mendapatkan

pemahaman tentang Penerapan fungsi manajemen oleh Public Relations

dalam membangun Brand Image di KCS Bank BTN Syariah Pekanbaru.

M. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi bab dalam lima bahasan, dimana

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM
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Bab ini berisikan tentang gambaran umum Bank BTN Syariah

Pekanbaru.

BAB III: PENYAJIAN DATA

Berisikan tentang Penyajian data yang penulis peroleh dari

wawancara langsung,observasi ,dan dokumentasi/studi kepustakaan.

BAB IV: ANALISI DATA

Menganalisa data yang telah disajikan pada bab III yang berisikan

tentang analisa terhadap penerapan fungsi manajemen oleh Public

Relations dalam membangun brand image di KCS Bank BTN

Syariah Pekanbaru atau menguraikan hasil penelitian serta

pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan daftar

pustaka dan lampiran.


