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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 
 
 

  Manusia pada dasarnya merupakan mahluk sosial, dimana manusia 

membutuhkan manusia lainnya dan selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya 

untuk kelangsungan hidup. Karena itu, komunikasi memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia.  

 Pribadi manusia terbentuk dari hasil interaksi dengan sesama dan juga dari 

hasil interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang 

membentuk sekaligus mempengaruhi kepribadian manusia, seperti halnya dalam 

lingkungan kerja manusia. 

 Apapun pekerjaan seseorang tentu tidak akan pernah terlepas dari 

lingkungan pekerjaannya. Lingkungan kerja ialah lingkungan yang terdapat 

disekitar tempat manusia bekerja, yang dapat mempengaruhi pribadi manusia 

tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses komunikasi 

hal yang tidak dapat dihindari di dalam lingkungan kerja manusia. Kegiatan 

Interaksi dan komunikasi antara sesama manusia sebagai sumber daya merupakan 

komponen utama yang harus ada di dalam lingkugan kerja. 

 Salah satu bentuk lingkungan kerja manusia yaitu organisasi. Organisasi 

merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama 
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serta secara formal terikat dalam suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan, 

dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut atasan dan 

seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Proses komunikasi 

dalam organisasi merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan 

organisasi mencapai tujuannya. 

 Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi,  

bagaimana menyampaikan informasi dan menerima informasi merupakan hal 

yang tidak mudah dan menjadi tantangan dalam prosesnya. Dalam komunikasi 

organisasi, aliran informasi merupakan proses yang rumit, karena melibatkan 

seluruh bagian yang ada dalam organisasi. Untuk membentuk kerjasama yang 

baik antara organisasi dan para anggota, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta 

komunikasi yang baik antara para anggota organisasi.  

 Komunikasi organisasi termasuk didalamnya komunikasi formal dan 

informal yang terjadi di dalam organisasi. Komunikasi internal atau komunikasi 

yang berlangsung di dalam suatu organisasi pada hakikatnya untuk menjalin 

hubungan positif dikalangan para karyawan, sehingga terciptanya hubungan kerja 

yang baik di dalam organisasi.  

 Karyawan merupakan anggota organisasi yang memiliki peranan penting 

dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa adanya peranan yang 

baik dari karyawan maka organisasi akan sulit dalam mencapai tujuannya. 

Karyawan dapat berkerja dengan baik apabila di dalam organisasinya terdapat 

bentuk hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan yang diwakili oleh 
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pihak manajemen sebagai atasannya dan para karyawan sebagai bawahannya.  

 Menurut Frances Hasselbein dalam buku Pengetahuan Dasar Organisasi 

(2012:87) jarang ada organisasi yang memperhatikan individu / karyawan sebagai 

bentuk investasi di masa depan. Kebanyakan organisasi lebih memfokuskan pada 

bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Masalah-masalah yang 

terjadi seperti perselisihan antara bawahan dengan atasan, karyawan yang kurang 

dihargai dalam organisasi, dan kurangnya motivasi kerja karyawan menunjukkan 

bahwa masalah-masalah internal di dalam organisasi tidak dikelola dengan baik. 

 Masalah-masalah internal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab 

kegagalan tercapainya tujuan suatu organisasi. Masalah-masalah internal dalam 

organisasi tentu menyebabkan rendahnya kinerja karyawan. Serangkaian sistem 

ataupun kegiatan komunikasi internal sangat dibutuhkan untuk dapat mengelola 

masalah-masalah internal tersebut. Hubungan komunikasi diantara atasan dan 

bawahan dalam suatu organisasi, penghargaan terhadap karyawan, dan motivasi 

terhadap karyawan perlu dikelola dengan baik. 

 Di dalam fungsi public relations terdapat berbagai macam bentuk kegiatan 

yang dapat dilakukan. Diantaranya yang umum dilakukan adalah community 

relations, government relations, customer relations, investor relations, media 

relations dan employee relations. Semua bentuk hubungan-hubungan tersebut 

dikelola oleh public relations, dengan tujuan untuk mencapai pengertian publik, 

kepercayaan publik, dukungan publik, dan kerjasama publik.  

 Salah satu bentuk hubungan dalam public relations yang mengatur 
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hubungan antara perusahaan dan para karyawannya adalah employee relations. 

Employee relations dilakukan untuk menciptakan bentuk hubungan komunikasi 

dua arah yang baik dan harmonis antara pihak manajemen dengan para 

karyawannya  Sehingga apabila suatu hubungan komunikasi di dalam organisasi  

dapat berjalan dengan baik dan harmonis maka diharapkan akan ada peningkatan 

kinerja pada karyawan dalam perusahaan.  

 Dalam penelitian ini peneliti memilih PT Blueray Technology sebagai 

objek penelitian. Asalan peneliti memilih PT Blueray Technology sebagai objek 

penelitian karena organisasi tersebut rutin melakukan kegiatan employee relations. 

Selain itu, PT. Blueray Technology merupakan salah satu organisasi dengan 

tingkat  turnover atau  tingkat keluar masuk karyawan yang cenderung rendah. 

Rata-rata lama bekerja karyawan tetap di PT. Blueray Technology  yaitu lebih dari 

2 tahun. Bahkan sejak perpindahan kantor PT. Blueray Technology dari kawasan 

Kemang (Jakarta Selatan) pada tahun 2008 ke kawasan Mangga Dua (Jakarta 

Barat) tidak ada karyawan yang mengundurkan diri. Alasan berikutnya didasarkan 

pada omzet PT. Blueray Technology yang cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun. (sumber: Data perusahaan PT. Blueray Technology) 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh  

kegiatan employee relations terhadap kinerja karyawan, maka peneliti membuat 

judul penelitian “Pengaruh Kegiatan Employee Relations Terhadap Kinerja  

Karyawan PT. Blueray Technology.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara kegiatan employee relations yang 

dilakukan PT. Blueray Technology dengan kinerja karyawan PT 

Blueray Technology? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara kegiatan employee relations yang 

dilakukan PT. Blueray Technology terhadap kinerja karyawan PT 

Blueray Technology? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah kegiatan employee 

relations yang dilakukan PT. Blueray Technology dan kinerja karyawan PT. 

Blueray Technology pada periode 1 Juli 2013 – 1 November 2013. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kegiatan employee 

 relations yang dilakukan PT. Blueray Technology dengan kinerja 
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 karyawan PT. Blueray Technology. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kegiatan employee 

 relations yang dilakukan PT. Blueray Technology terhadap kinerja 

 karyawan PT. Blueray Technology? 

 

1.5 Mamfaat Penelitian 

 

1. Akademis 

a. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

 referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. 

b. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

 wawasan peneliti dan pembaca tentang kegiatan employee relations 

 dalam sebuah organisasi dan pengaruhnya bagi kinerja karyawan. 

2. Praktis 

a. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

 sumbangan pengetahuan bagi organisasi yang membutuhkan 

 informasi mengenai kegiatan employee relations dan kinerja 

 karyawan. 

 

 

 

 

6 

Pengaruh kegiatan..., Vincent, FIKOM UMN, 2014




