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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi internal maupun eksternal, masalah dan tekanan menjadi 

suatu hal yang biasa dalam sebuah bisnis. Aktivitas internal yang kurang 

terkoordinasi dengan baik seringkali menjadi masalah bagi perusahaan. Perusahaan 

seharusnya dapat memastikan lingkungan internal dalam keadaan baik. Tentunya 

hal ini juga dapat berdampak pada citra perusahaan di mata publik, misalnya pada 

tingkat pergantian (turnover) karyawan yang tinggi. Karyawan dapat dengan 

mudah berpaling dari perusahaan apabila mereka tidak memiliki motivasi bekerja 

dan tidak mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman serta membanggakan bagi 

mereka (Mitra Kelola Insani, 2017). 

Berdasarkan hasil survei Hay Group, turnover karyawan secara global akan 

meningkat dari tahun ke tahun yang salah satunya juga disebabkan karena 

pertumbuhan ekonomi dunia. Rata-rata rasio turnover karyawan dalam lima tahun 

ke depan (sejak 2014) diprediksikan akan meningkat sebesar 2.8% (dari 20.6% 

menjadi 23.4%). Bahkan menurut prediksi, jumlah karyawan resign di seluruh 

dunia pada 2018 nanti bisa mencapai 192 juta. Peningkatan turnover ini akan lebih 

terasa di negara-negara berkembang (Indonesia termasuk negara berkembang). 

Menurut Mark Royal (Senior Principal Hay Group) mengatakan bahwa 

semakin pulihnya perekonomian dunia, pekerjaan menjadi stabil dan menyebabkan 
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para karyawan tidak puas dan memicu terjadinya turnover. Oleh sebab itu, “untuk 

menahan agar karyawan yang bernilai tinggi tidak meninggalkan perusahaan dan 

mencari penawaran yang lebih baik, perusahaan harus memperhatikan masalah 

engagement dan tantangan pemberdayaan.” (Portal HR, 2017) 

 

Gambar 1.1 Data turnover karyawan secara mendunia 

 

Sumber: Portal HR, 2017 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah mempererat 

hubungan internal dan selalu menjaga hubungan baik dengan para karyawannya. 

Broom dan Bey-Ling Sha (2013, h. 30) mengatakan: 

“Internal relations is the specialized part of public relations that builds and 

maintains a mutually beneficial relationship between managers and the 

employees on whom an organization’s success depends.” 

Internal relations merupakan bagian dari spesialisasi public relations yang 

bertujuan untuk membangun dan mengelola hubungan saling menguntungkan 
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antara manajer dengan karyawannya, dimana kesuksesan perusahaan juga 

bergantung pada mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan dengan 

baik keadaan publik internal atau para karyawannya. Bahkan, seorang CEO General 

Motors (GM) mengidentifikasikan internal communication sebagai tiga priotitas 

tertinggi dalam perusahaan karena karyawan menjadi bagian yang vital dalam 

meraih kesuksesan. Alasan lainnya adalah karyawan yang akan menjadi pembela 

utama saat perusahaan berada dalam masalah atau krisis (Broom dan Bey-Ling Sha, 

2013, h. 213). 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik atasan maupun bawahannya 

harus dapat memahami satu sama lain dan memiliki satu visi yang sama untuk 

mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Mereka pun harus mampu dalam 

mengomunikasikan dan menjaga komunikasi agar pesannya dapat sampai dan 

dimengerti oleh para stakeholders-nya. Komunikasi internal dengan karyawan 

memiliki beberapa tujuan, seperti: Pertama, menyatukan karyawan dan membuat 

mereka paham tentang budaya dan nilai-nilai perusahaan. Kedua, 

menginformasikan kepada karyawan mengenai perkembangan organisasi, apa yang 

sedang terjadi, dan berita-berita mengenai perusahaan. Ketiga, mendengarkan dan 

merasakan apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi para karyawannya. 

Dengan seperti itu, komunikasi antar karyawan akan berjalan sesuai dengan 

keinginan perusahaan (Broom dan Bey-Ling Sha, 2013, h. 221). 

Dalam Employee Engagement A Review of Current Thinking (Smith & Carl, 

2009, h. 1) mengatakan bahwa employee engagement dapat memengaruhi sikap 

karyawan, tingkat pergantian (turnover) dan produktivitas karyawan, serta 
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keberhasilan dalam suatu organisasi. Ketika memiliki tingkat engagement yang 

tinggi, maka tingkat turnover juga semakin rendah. Demikian juga dengan dampak 

produktivitas dan kinerja perusahaan yang akan lebih baik. Publik internal memiliki 

peranan penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, maka dari itu perlu untuk 

mengetahui kepuasan kerja karyawannya dan memberikan motivasi kepada para 

karyawan agar dapat memberikan kinerja yang maksimal dan mencapai tujuan dari 

perusahaan.  

Employee relations dapat mencakup perubahan dalam hubungan kerja 

antarkaryawan, lingkungan, dan membentuk kepribadian karyawannya (Leat, 2007, 

h. 6). Pada dasarnya, hubungan dengan karyawan ini berkaitan dengan laba dan 

keuntungan, wewenang dan kepatuhan, menciptakan keteguhan antara manajer dan 

karyawan. Tujuan karyawan bekerja adalah mendapatkan pendapatan, keamanan, 

kepuasan, karir, dan relasi. Tidak sama dengan tujuan perusahaan atau para 

shareholders. Hal inilah yang kemudian menjadi problematika bagi manajemen, 

sehingga hubungan karyawan perlu untuk dikelola (Blyton, 2004, h. 4). 

Kegiatan employee relations memberikan dorongan kepada para karyawan 

untuk melakukan bermacam-macam kegiatan, salah satunya berupa aktivitas yang 

berusaha untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam memajukan perusahaan. 

Secara tidak langsung, kegiatan employee relations berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawannya. Kegiatan employee relations adalah suatu proses 

yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan suatu individu dalam usaha untuk 

mencapai tujuan (Atkin, 2005, h. 67). Oleh karena itu, kegiatan employee relations 
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menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan untuk mencapai kepuasan 

karyawannya. 

Employee relations berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan 

kerja karyawan dapat dideskripsikan sebagai perasaan positif terhadap pekerjaan 

serta hasil dan evaluasi terhadap pekerjaannya. Ketika seseorang memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi, maka akan muncul perasaan positif terhadap 

pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, di saat kepuasan kerja rendah maka akan 

muncul perasaan negatif. Oleh sebab itu, kepuasaan kerja karyawan juga perlu 

menjadi perhatian manajerial (Robbins & Judge, 2013, h. 108). 

Menurut Sutrisno (2012, dikutip dalam jurnal Tania dan Eddy, 2013, h. 2) 

kepuasan kerja karyawan merupakan masalah yang penting dan harus diperhatikan 

dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidakpuasan 

karena tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Robbins & Judge (2013, 

h. 108) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif terhadap suatu 

pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil dari pekerjaan tersebut. 

Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menunjukkan bahwa 

seseorang senang dan cinta terhadap pekerjaannya. Sikap ini dapat dicerminkan 

dengan bentuk moral kerja, kedisiplinan, dan juga prestasi kerja. Tidak ada tolak 

ukur yang mutlak untuk mengukur kepuasan karyawan karena setiap orang 

memiliki standar kepuasan yang berbeda. Namun, indikator kepuasan kerjanya 

dapat diukur dengan nilai kedisiplinan, moral kerja, dan tingkat turnover. Kepuasan 

kerja karyawan dikatakan baik dengan melihat tingkat kedisiplinan, moral kerja, 
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dan tingkat turnover karyawan kecil (Hasibuan, 2000 dikutip dalam jurnal Ahmad 

dan Didik, 2012, h. 108). 

Salah satu variabel yang juga memengaruhi kepuasan kerja adalah motivasi 

karyawan. Menurut Robbins & Judge (2013, h. 236) motivasi merupakan sebuah 

proses yang memperhitungkan sebuah intensitas, arah, dan ketekunan atas usaha 

untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi juga merupakan suatu kumpulan kekuatan 

energik yang berada di dalam maupun di luar diri seorang pekerja, sehingga 

mendorong usaha pekerja dalam menentukan intensitas, perilaku, tingkat usaha, 

dan kegigihan (Colquitt, LePine, and Wesson, 2009, dikutip dalam jurnal Tania dan 

Eddy, 2013, h. 2).  

Menurut Herzberg (1996, dikutip dalam Pace & Faules, 2001, h. 123) 

mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi motivasi dalam 

organisasi, yaitu prestasi, penghargaan, tanggung jawab, promosi, pekerjaan, dan 

potensi mengembangkan diri. Apabila faktor-faktor tersebut dapat ditanggapi 

secara positif, maka karyawan akan cenderung merasa puas dan termotivasi. 

Objek penelitian ini difokuskan pada salah satu digital agency di Indonesia, 

yaitu RED Communication (Redcomm) Indonesia. Redcomm Indonesia ini 

merupakan sebuah creative digital agency yang sudah berdiri sejak Juli 2001 dan 

memberikan jasa-jasa berupa pengelolaan website, digital PR, digital campaign, 

ataupun online marketing. Selama 15 tahun bergerak di dunia digital dan 

menangani banyak brand, Redcomm Indonesia juga sudah menerima beberapa 

penghargaan, seperti: Citra Pariwara Award, Bronze Winner of Digital Agency 
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Category: Mobile Integrated Campaign Nestle Kit Kat Indonesia pada 2015 dan 

The Top 5 of Digital Agency of the Year pada 2015. 

Penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil dan usaha dari kinerja karyawan 

yang luar biasa. Sejumlah kurang lebih 100 karyawan menjadi pahlawan dibalik 

penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh oleh perusahaan. Butuh program 

dan strategi khusus untuk menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan agar 

dapat tercipta lingkungan kerja yang baik. Hal ini memicu divisi Human Resource 

and Develoment (HRD) di Redcomm Indonesia untuk mengelola hubungan dengan 

baik agar dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas para karyawannya.  

Budaya kerja yang dibangun di Redcomm Indonesia ini adalah budaya 

kekeluargaan yang menciptakan iklim “rumahan”. Salah satu tujuannya agar para 

karyawannya dapat merasakan kantor sebagai rumah sendiri. Hal yang terpenting 

adalah mereka dapat nyaman, tetapi tetap bekerja secara mandiri dan profesional 

walaupun dalam suasana yang santai. Upaya dalam menciptakan suasana kerja 

yang santai dan nyaman ini juga tidak menjamin para karyawan menjadi loyal 

terhadap perusahaan. Terlebih, kehidupan pada dunia agency dikenal memiliki 

turnover yang juga cukup tinggi. 

Begitu pula dalam Redcomm yang juga mengalami tingkat turnover bagi 

para karyawannya. Hal ini membuat tim HRD untuk merancang program terkait 

dengan pengelolaan hubungan dengan karyawan untuk dapat menjaga kepuasan 

dan memotivasi para karyawannya, antara lain: Red Outing , Red Halloween, Red 

Christmas, Red Kultum, dan Olahraga mingguan untuk meningkatkan kepuasan 

dan motivasi dalam bekerja. 
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Menurut Ruslan (2012, h. 277), maksud dan tujuan kegiatan komunikasi 

publik internal yang dilaksanakan oleh Public Relations dalam kegiatan employee 

relations salah satunya adalah menjadi sarana komunikasi internal secara timbal 

balik yang dipergunakan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, melalui peran 

dan fungsi Public Relations dalam divisi HRD untuk menjaga hubungan internal 

ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan dalam 

bekerja. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan (sense of belonging) 

yang tinggi kepada perusahaan. 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat sejauh mana dan seberapa 

besar pengaruh program employee relations yang dilakukan oleh Redcomm 

Indonesia dalam divisi HRD untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi para 

karyawannya dalam bekerja. Kepuasan kerja juga memengaruhi tingkat turnover di 

suatu perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil populasi dari 3 divisi 

yang paling sering berkoordinasi dan juga memiliki tingkat turnover lebih tinggi 

dibanding divisi lainnya, yaitu: divisi account, design, dan social media and 

content. Dengan menggunakan metode survei, peneliti akan menyebarkan 

kuesioner kepada ketiga divisi tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti ingin mengungkapkan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh antara program employee relations terhadap 

kepuasan kerja karyawan RED Communication Indonesia? 

1.2.2 Seberapa kuat pengaruh program employee relations terhadap 

kepuasan kerja karyawan RED Communication Indonesia? 

1.2.3 Adakah pengaruh antara program employee relations terhadap 

motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia? 

1.2.4 Seberapa kuat pengaruh program employee relations terhadap 

motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia? 

1.2.5 Adakah pengaruh antara kepuasan kerja terhadap motivasi kerja 

karyawan RED Communication Indonesia? 

1.2.6 Seberapa kuat pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja 

karyawan RED Communication Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian “Pengaruh 

Program Employee Relations Terhadap Kepuasan dan Motivasi Kerja Karyawan: 

Survei pada Karyawan RED Communication Indonesia” bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengetahui adakah pengaruh program employee relations terhadap 

kepuasan kerja karyawan RED Communication Indonesia. 
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1.3.2 Mengetahui seberapa kuat pengaruh program employee relations 

terhadap kepuasan kerja karyawan RED Communication Indonesia. 

1.3.3 Mengetahui adakah pengaruh program employee relations terhadap 

motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia. 

1.3.4 Mengetahui seberapa kuat pengaruh program employee relations 

terhadap motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia. 

1.3.5 Mengetahui adakah pengaruh antara kepuasan kerja terhadap 

motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia. 

1.3.6 Mengetahui seberapa kuat pengaruh kepuasan kerja terhadap 

motivasi kerja karyawan RED Communication Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Secara akademis penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam mengelola komunikasi 

internal dalam perusahaan. Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk 

melihat sejauh mana keefektifan program internal yang melibatkan 

karyawan dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi RED 

Communication Indonesia dalam mengelola program-program internal 

yang dapat meningkatkan kepuasan dan memotivasi kerja karyawan serta 

dapat menjadi kajian bagi perusahaan dalam menjalankan fungsi employee 

relations yang merupakan salah satu fungsi public relations. Serta dapat 

mengetahui hal yang menjadi kepuasan dan motivasi karyawan dalam 

bekerja agar dapat mengurangi tingkat turnover dalam perusahaan. 
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