
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan 

penelitian serta untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan 

oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan 

belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian 

terdahulu, peneliti akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. 

2.1.1 Penelitian dari Annisarizki 

 

2.1 Tabel 

Judul Metode Hasil 

Peran Humas PT. 

PLN (Persero) 

Apj Banten Utara 

Sebagai Proses 

Pemecahan 

Masalah (Studi 

Kasus Mengenai 

Pemadaman 

Penerangan Jalan 

Umum Kota 

Serang) (2016) 

Kualitatif 

deskriptif 

dengan 

studi 

kasus 

Hasil yang didapat ialah bahwa 

peran humas dalam perusahaan 

merupakan salah satu kunci 

penting untuk pemahaman fungsi 

humas dan komunikasi terhadap 

publik dan perusahaannya. Humas 

melakukan peranannya untuk 

memberikan informasi yang 

lengkap tentang segala kegiatan 

yang dilakukan perusahaan kepada 

publik yang terkait dengannya, 

peranan humas semata untuk 

memberikan pemahaman dan 

pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai alasan PT. PLN 

(Persero) APJ Banten Utara 

melakukan pemadaman 

Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Kota Serang.yang terjadi pada 



bulan Desember 2009, Bagian 

humas PT. PLN (Persero) APJ 

Banten Utara menjalani peranan 

sebagai proses pemecahan masalah 

pada kasus pemdaman Penerangan 

Jalan Umum (PJU) Kota Serang, 

Desember 2009. 

 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Annisarizki dengan 

penelitian ini adalah sama dalam hal meneliti humas dalam menangani 

keluhan pelanggan juga kesamaan pada metode yang digunakan memiliki 

kesamaan hanya saja penelitian ini berfokus pada kualitatif studi kasus 

mengenai pemadaman di jalan umum kota Serang dengan teknik analisis 

data yang menggunakan wawancara mendalam disertai dokumentasi.  

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian sebelumnya 

membahas peranan humas dalam proses pemecahan masalah pada sebuah 

studi kasus mengenai pemadaman penerangan jalan umum kota serang, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas peranan humas 

sebagai fasilitator komunikasi dalam menangani keluhan pelanggan pada 

perusahaan pelayanan publik. Dari penelitian terdahulu ini, hal yang ingin 

peneliti gunakan dalam penelitian sebelumnya untuk penelitian sekarang 

adalah metode yang digunakan dan melihat hasil dari penelitian terdahulu 

tersebut untuk dijadikan referensi terhadap hasil yang nantinya akan peneliti 

bahas di penelitian. 

2.1.2 Penelitan dari Belinda Devi Larasati Siswanto dan Firda Zulivia 

Abraham 

 

2.2 Tabel  

Judul Metode Hasil 

Peran Humas 

Pemerintah 

Sebagai 

Fasilitator 

Komunikasi 

Kualitatif 

deskriptif 

Ketidaktersediaan informasi dan 

dokumentasi yang memadai untuk 

diakses oleh masyarakat menjadi 

kelemahan Biro Humas. Hal ini 

terkait dengan ketersediaan website 



Pada Biro 

Humas 

Pemprov 

Kalimantan 

Selatan (2016) 

PPID atau aplikasi PPID dari Biro 

Humas sebagai PPID utama Provinsi. 

Kemudian selain itu tidak 

maksimalnya koordinasi dan 

konsolidasi pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi SKPD 

disebabkan oleh tidak ada 

kesinambungan yang nyata dari 

kegiatan yang telah dilakukan oleh 

Biro Humas, sehingga baik SKPD 

maupun publik tidak melihat 

keseriusan Biro Humas dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai 

PPID Utama. Ketidaktersediaan 

daftar informasi publik SKPD 

maupun Biro Humas serta tidak 

adanya interaktivitas pelayanan 

informasi oleh Biro Humas menjadi 

hal penting yang perlu diperhatikan, 

mengingat Biro Humas merupakan 

perantara komunikasi pemerintah 

dengan publiknya. Penggunaan 

media online seperti website, 

facebook, twitter dan aplikasi 

android juga tidak dipergunakan oleh 

Biro Humas dengan baik terutama 

yang terkait keterbukaan informasi 

publik. Media online tersebut juga 

tidak dipergunakan untuk 

memberikan informasi mengenai 

keterbukaan informasi publik secara 

berkelanjutan. Semua media online 

tersebut hanya bersifat satu arah dan 

mengeluarkan berita yang seragam. 

Peran Humas Pemerintah sebagai 

fasilitator komunikasi belum 

terlaksana dengan baik di Biro 



Humas Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Belinda Devi 

Larasati Siswanto dan Firda Zulivia Abraham dengan penelitian penulis 

adalah sama dalam hal meneliti humas dalam menjalankan perannya yaitu 

sebagai fasilitator komunikasi juga kesamaan lainnya ada pada metode yang 

digunakan.  

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas 

peran humas sebagai fasilitator komunikasi dalam pelayanan informasi 

publik sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas peran humas 

sebagai fasilitator komunikasi dalam menangani keluhan pelanggan pada 

perusahaan pelayanan publik. Selain itu, perbedaan terdapat pada teknik 

pengumpulan datanya yang mana penelitian terdahulu menggunakan 

observasi pada penelitiannya sedangkan penulis menggunakan wawancara 

dan dokumentasi saja. Dari penelitian terdahulu ini, hal yang ingin peneliti 

gunakan dalam penelitian sebelumnya untuk penelitian sekarang adalah 

metode yang digunakan, kajian pustaka dan melihat hasil dari penelitian 

terdahulu tersebut untuk dijadikan referensi terhadap hasil yang nantinya 

akan peneliti bahas di penelitian. 

2.1.3 Penelitian dari Niken Savitri 

 

2.3 Tabel 

Judul Metode Hasil 

Studi 

Deskriptif 

Tentang 

Kualitas 

Pelayanan 

Dalam 

Penanganan 

Komplain 

Pelanggan Di 

Perusahaan 

Kualitatif 

deskriptif  

Hasil yang diperoleh dari peneitian ini 

adalah : 

1. Ditinjau dari Bukti Fisik 

(Tangibles) menunjukkan bahwa 

fasilitas perlengkapan dan peralatan 

yang menunjang penanganan 

komplain sudah memadai. Selain 

itu, sistem informasi yang ada juga 

mendukung kegiatan penanganan 



Daerah Air 

Minum 

Kabupaten 

Sidoarjo 

(2017) 

komplain di PDAM Kabupaten 

Sidoarjo.  

2. Ditinjau dari Kehandalan 

(Reliability) menunjukkan bahwa 

penanganan pengaduan sudah 

dijalankan sesuai dengan janji. 

Selain itu, sistem penanganan 

pengaduan yang ada dirasakan 

mudah oleh pelanggan 

3. Ditinjau dari Daya Tanggap 

(Responsiveness) menunjukkan 

bahwa pihak PDAM Kabupaten 

Sidoarjo selalu tanggap akan 

keluhan yang diadukan oleh 

pelanggan. Selain itu, penanganan 

pengaduan yang ada dilakukan 

dengan cepat dan tepat. 

4. Ditinjau dari Jaminan (Assurance) 

menunjukkan bahwa pihak PDAM 

Kabupaten Sidoarjo selalu 

memberikan jaminan dengan 

memastikan tidak terjadinya 

kesalahan dalam memberikan 

pelayanan. Selain itu, pihak PDAM 

juga memberikan jaminan akan 

ketersediaan sparepart yang ada 

seperti Meteran, Valve, Pipa, dan 

Elbow guna membantu 

memperlancar penanganan 

pengaduan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan 

yang ada. 

5. Ditinjau dari Empati (Empathy) 

menunjukkan bahwa pihak PDAM 

selalu berusaha memberikan 

layanan secara personal, yakni 

pelayanan yang dapat memahami 

akan kebutuhan masing – masing 



pelanggan dalam keluhan yang 

disampaikan. 

 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Niken Savitri dengan 

penelitian penulis adalah sama dalam hal meneliti mengenai keluhan 

pelanggan di perusahaan pelayanan publik. Juga pada metode yang 

digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu deskriptif 

kualitatif. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas 

tentang kualitas layanan penanganan komplain tanpa membahas mengenai 

peran humasnya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 

peran humas sebagai fasilitator komunikasi. Fokus penelitian ini berbeda 

dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang mana penelitian Niken 

Savitri meneliti kualitas pelayanan PDAM Sidoarjo dalam menangani 

keluhan secara keseluruhan sedangkan penulis berfokus pada peranan 

humas dari PDAM Surabaya sebagai fasilitator komunikasi dalam 

menangani keluhan pelanggannya. Dari penelitian terdahulu ini, hal yang 

ingin peneliti gunakan dalam penelitian sebelumnya untuk penelitian 

sekarang adalah metode yang digunakan dan melihat hasil dari penelitian 

terdahulu tersebut untuk dijadikan referensi terhadap hasil yang nantinya 

akan peneliti bahas di penelitian. 

 

2.1.4 Penelitian dari Dian Juniarto Kuncoro 

 

2.4 Tabel 

Judul Metode Hasil 

Studi Deskriptif 

Tentang Kualitas 

Pelayanan 

Penanganan 

Keluhan 

Pelanggan 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum Kota 

Surabaya (2016) 

Kualitatif 

deskriptif 

1. Kualitas pelayanan PDAM 

Kota Surabaya dalam 

penanganan keluhan pelanggan 

yang ditinjau dari Bukti Fisik 

(Tangibles) menunjukkan 

bahwa fasilitas perlengkapan 

dan peralatan yang menunjang 

penanganan keluhan sudah 

menunjang. Selain itu, sistem 

informasi yang ada juga 

mendukung kegiatan 



penanganan keluhan di PDAM 

Kota Surabaya 

2. Ditinjau dari Kehandalan 

(Reliability) penanganan 

pengaduan sudah dijalankan 

sesuai dengan janji. Selain itu, 

sistem penanganan pengaduan 

yang ada dirasakan mudah oleh 

pelanggan.  

3. Ditinjau dari Daya Tanggap 

(Responsiveness) pihak PDAM 

Kota Surabaya selalu tanggap 

akan keluhan yang dilakukan 

oleh pelanggan. Selain itu, 

penanganan pengaduan yang 

ada dilakukan dengan cepat dan 

tepat. 

4. Ditinjau dari Jaminan 

(Assurance) pihak PDAM Kota 

Surabaya selalu memberikan 

jaminan dengan memastikan 

tidak terjadinya kesalahan 

dalam memberikan pelayanan.  

5. Ditinjau dari Empati (Empathy) 

pihak PDAM Kota Surabaya 

selalu berusaha memberikan 

layanan secara personal, yakni 

pelayanan yang dapat 

memahami akan kebutuhan 

masing – masing pelanggan 

dalam keluhan yang 

disampaikan. 

 

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Dian Juniarto Kuncoro 

dengan penelitian penulis adalah sama dalam hal meneliti mengenai keluhan 

pelanggan di perusahaan pelayanan publik. Juga pada metode yang 

digunakan sama dengan yang diteliti oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif.  



Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas 

tentang kualitas layanan penanganan komplain tanpa membahas mengenai 

peran humasnya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 

peranan humas sebagai fasilitator komunikasi dalam menangani keluhan 

pelanggan. Fokus penelitian ini berbeda dengan apa yang diteliti oleh 

penulis yang mana penelitian Dian Juniarto Kuncoro meneliti kualitas 

pelayanan PDAM Surabaya dalam menangani keluhan secara keseluruhan 

sedangkan penulis lebih berfokus pada peranan humas PDAM Surabaya 

sebagai fasilitator komunikasi dalam menangani keluhan pelanggannya.  

Dari penelitian terdahulu ini, hal yang ingin peneliti gunakan dalam 

penelitian sebelumnya untuk penelitian sekarang adalah metode yang 

digunakan dan melihat hasil dari penelitian terdahulu tersebut untuk 

dijadikan referensi terhadap hasil yang nantinya akan peneliti bahas di 

penelitian. 

 

2.1.5 Penelitian dari Mutia Dewi dan Laily Wahyuni Djalaluddin 

 

2.5 Tabel 

Judul Metode Hasil 

Analisis 

Strategi Humas 

Pdam Kota 

Ternate Dalam 

Penanganan 

Keluhan Dan 

Komplain 

Warga 

Kecamatan 

Kota Ternate 

Utara Dan Kota 

Ternate Tengah 

Terhadap 

Dampak 

Eksploitasi 

Sumber Mata 

Metode 

kualitatif, 

berupa 

penelitian 

deskriptif 

induktif 

eksplorator

i. 

Dalam penyelesaian komplain dari 

warga Kecamatan Kota Ternate 

Utara dan Kota Ternate Tengah, 

Humas PDAM Kota Ternate 

menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai fasilitator komunikasi. 

Selanjutnya Humas PDAM Kota 

Ternate menerapkan strategi 

khusus melalui realisasi program-

program jangka pendek perusahaan 

dan penggunaan strategi 

komunikasi. Realisasi program-

program jangka pendek PDAM 

Kota Ternate bermula dari empat 

proses penting yang meliputi 

pengumpulan fakta dan 

mendefinisikan masalah, 



Air Ake Gaale 

(2016) 

perencanaan dan program, aksi dan 

komunikasi, serta evaluasi. Dari 

keempat proses ini, Humas dan 

manajemen PDAM Kota Tenate 

sepakat untuk merealisasikan 

program-program jangka pendek 

yang diupayakan untuk 

menyelesaikan komplain warga. 

Selain itu, penggunaan strategi 

komunikasi juga diterapkan Humas 

PDAM Kota Ternate melalui 

Hubungan Langganan dan Direktur 

Umum. Bagian Hubungan 

Langganan PDAM Kota Ternate 

menerapkan strategi komunikasi 

interpersonal yang bersifat mikro. 

Sedangkan, Direktur Umum 

PDAM Kota Ternate menerapkan 

strategi komunikasi massa yang 

bersifat makro. Pada saat evaluasi, 

Humas PDAM Kota Ternate 

menemukan fakta bahwa program-

program yang dijalankan PDAM 

Kota Ternate tidak efektif. Dengan 

demikian, Humas PDAM Kota 

Ternate mengambil langkah 

alternatif melibatkan Pemerintah 

Kota Ternate dalam penyelesaian 

masalah sumber mata air Ake 

Gaale. Selain itu, keterlibatan 

Pemerintah Kota Ternate 

diupayakan untuk dapat menjadi 

Mediator dalam proses mediasi 

antara PDAM Kota Ternate dan 

warga Kelurahan Sangaji sebagai 

pelaku komplain yang gagal dalam 

membangun komunikasi bersama. 



 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Dewi dan Laily 

Wahyuni Djalaluddin dengan penelitian penulis adalah sama dalam hal 

meneliti humas dalam menangani keluhan pelanggan pada perusahaan 

pelayanan publik. Kesamaan lainnya ialah pada metode pendekatan 

penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. 

Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas strategi humas 

dalam menangani keluhan dan komplain, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis membahas peran humas saja dalam menangani keluhan 

pelanggan. Selain itu terdapat sedikit perbedaan pada tipe penelitian yang 

digunakan yang mana penelitian dari Mutia Dewi dan Laily Wahyuni 

Djalaluddin menggunakan penelitian deskriptif induktif eksploratori, 

dengan menganalisis dan mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang 

menjadi minat penelitian ini terutama dalam bidang kehumasan. Sedangkan 

penulis hanya menggunakan kualitatif deskriptif. 

Dari penelitian terdahulu ini, hal yang ingin peneliti gunakan dalam 

penelitian sebelumnya untuk penelitian sekarang adalah metode yang 

digunakan dan melihat hasil dari penelitian terdahulu tersebut untuk 

dijadikan referensi terhadap hasil yang nantinya akan peneliti bahas di 

penelitian. 

2.2 Humas (Public Relations) 

2.2.1 Definisi Humas  

Hubungan Masyarakat atau yang disingkat dengan Humas merupakann 

terjemahan dari istilah Public Relations ke dalam bahasa Indonesia. Menurut 

Cutlip, Center & Broom (2009:3) mendefinisikan “Public Relations is the 

management functions that establishesoand maintains mutually beneficial 

relationship betweenkorganization and the public on who its success of 

failure depends” (public relations adalah fungsi manajemen yang 

membangun dan mempertahankanohubungan yang baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut). Sedangkan menurut Menurut Oemi 

Abdurrachrnan (2001: 26) Public Relations adalah suatu kegiatan untuk 

menanamkan dan memperoleh pengertian, good-will, kepercayan, 

penghargaan pada dan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat 

umumnya. Adapun definisi yang diungkapkan oleh Chartered Institute of 



Public Relations (CIPR) di Inggris yang menyebutkan “Public Relations is 

about reputation - the result of what you do, what you say and what others 

say about you” (public relations adalah tentang reputasi, hasil dari apa yang 

dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang orang lain katakan). Public 

Relations adalah disiplin ilmu yang bertugas menjaga reputasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan, serta mempengaruhi opini 

dan perilaku. Kegiatan ini merupakan usaha yang terencana dan 

berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan niat baik dan 

saling pengertian antara suatu organisasi dengan publiknya. 

Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa humas 

atau public relations merupakan salah satu fungsi manajemen yang menjadi 

jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Public 

relations membantu sebuah perusahaan, oganisasi, badan atau institusi agar 

publik mau bekerja sama dengan baik.  

 

2.2.2 Fungsi Humas 

Menurut Scott M. Cutlip dan Allen Center dalam bukunya yang 

berjudul, Effecive Public Relations tahun 2009 menjelaskan mengenai 

konsep fungsional humas sebagai berikut : 

a. Humas mewakili arus opini publik-publik dari suatu organisasi, agar 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi tersebut bisa di jaga 

keserasiannya dengan berbagai macam kebutuhan dan perspektif 

publik-publik tersebut.  

b. Sebagai penasehat organisasi mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh publik 

c. Sebagai perencana dan pelaksana program-program yang dapat 

menciptakan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan 

dan operasionalisasi organisasi. 

 

2.2.3 Tujuan Kegiatan Humas 

Tujuan utama kegiatan humas adalah membangun kredibilitas dan 

membangkitkan motivasi bagi stakeholders perusahaan untuk 

meminimalkan biaya pengeluaran proses transfer komunikasi. Tujuan 

kegiatan humas dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Performance Objective 

Humas merupakan kegiatan komunikasi untuk 

mempresentasikan citra perusahaan kepada publiknya (stakeholders), 



melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan 

memperkaya identitas dan citra perusahaan di mata stakeholders. 

b. Support of Consumer Market Objective 

Kegiatan humas dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan komunikasi 

yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan menitikberatkan 

pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap dan 

persepsi konsumen terhadap produk tayangan yang ditawarkan 

perusahaan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan strategi 

pendekatan yang sesuai.   

Dari sekian banyak tugas yang diemban oleh humas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam bidang humas, yaitu komunikasi internal dan 

komunikasi eksternal. Di mana dalam komunikasi internal 

(personil/anggota institusi) humas bertugas untuk memberikan 

informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi, dan 

menciptakan kesadaran anggota personil mengenai peran institusi 

dalam masyarakat serta menyediakan sarana untuk memperoleh 

feedback dari anggotanya. Sedangkan dalam komunikasi eksternal 

(masyarakat), humas bertugas untuk menginformasikan ke masyarakat 

dengan benar dan wajar mengenai institusi serta meciptakan kesadaran 

mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umumnya. Selain itu 

juga humas perlu memotivasi dan menyampaikan citra baik kepada 

masyarakat 

 

2.2.4  Peran Humas 

Tujuan utama humas ialah mempersuasif secara individu atau 

kelompok ketika saling berinteraksi, dengan melakukan dialog terhadap 

semua golongan, sehingga persepsi dan sikapnya dianggap penting bagi 

kesuksesan sebuah perusahaan  (Davis, 2003).  Peran seorang humas 

sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi/perusahaan. Humas sebagai 

jembatan antara perusahaan dengan publik atau antara manajemen dengan 

karyawannya agar tercapai mutual understanding (saling pengertian) 

antara kedua belah pihak. Humas bertindak sebagai komunikator ketika 

manajemen berhubungan dengan para karyawannya. 

Cutlip dkk menyebutkan empat peran utama humas yang 

mendeskripsikan sebagian besar praktik mereka, salah satunya yaitu 



Communication fascilitator (Fasilitator Komunikasi) yang mana dalam 

hal ini praktisi humas bertindak sebagai pendengar yang peka dan 

perantara komunikasi. (Cutlip : 2009) 

Peran humas sebagai fasilitator komunikasi bertindak sebagai 

perantara dan membantu manajemen dengan menciptakan kesempatan-

kesempatan untuk mendengar apa kata publiknya dan menciptakan 

peluang agar publik mendengar apa yang diharapkan manajemen. Dalam 

peran ini humas menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi 

percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan 

menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka menjaga agar saluran 

komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah mencukupi kebutuhan 

informasi baik untuk manajemen maupun publik agar dapat menciptakan 

keputusan demi kepentingan bersama. Peran ini juga menjaga komunikasi 

dua arah dan memfasilitasi. (Dozier dan Broom:2009). Menurut Rosady 

Roslan (2005:10-11), humas sebagai fasilitator komunikasi dalam kegiatan 

komunikasi pada organisasi perusahaan, prosesnya berlangsung dalam dua 

arah timbal balik (two way traffic reciprocal communication). Dalam hal 

ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi merupakan bentuk 

penyampaian informasi, dilain pihak komunikasi berlangsung dalam 

bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik (public opinion). 

Selain itu sebagai fasilitator komunikasi, komunikasi yang terjalin 

secara internal maupun eksternal haruslah efektif hal ini dilakukan agar 

terhindar dari kesalahan persepsi. Yang dimaksud komunikasi efektif 

disini adalah komunikasi yang dapat memberikan perubahan pada sikap 

sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan 

penerima pesan, dengan melakukan pertukaran informasi.  

2.2.5 Model Two Way Symmetrical  

PR mempunyai empat macam model, salah satunya adalah model two 

way-symmetric yang di mana komunikasi dua arah melihat organisasi atau 

perusahaan beserta publiknya dapat saling mengubah prilaku dalam 

komunikasinya, sehingga dalam perilaku komunikasi tersebut dapat 

menghasilkan tujuan untuk membangun hubungan serta pemahaman kedua 

belah pihak. (Kriyantono, 2017). 



Model komunikasi two-way symmetric menekankan bahwa 

komunikasi memiliki nilai sekaligus menjadi senjata dalam sebuah 

organisasi. Dampak dari komunikasi adalah timbulnya hubungan jangka 

panjang yang baik antara organisasi dan publik-publik strategisnya (Grunig, 

2002:57).  

Pada model ini, humas menjalankan dua perannya secara bersamaan 

dimana humas memfasilitasi arus informasi ke publik secara langsung dan 

mengupayakan aspirasi publik ke pihak manajemen, juga berusaha agar 

opini publik dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Walaupun keputusan akhir tetap ada pada organisasi namun tetap melalui 

proses mendengarkan opini dari pihak lain. (Kriyantono, 2017). 

2.2.6 Keluhan Pelanggan 

Keluhan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menyampaikan sesuatu yang dirasa negatif terhadap kualitas produk/jasa. 

Jika keluhan dari pelanggan diabaikan, maka akan membuat konsumen 

merasa tidak diperhatikan dan pada akhirnya konsumen akan meninggalkan 

produk/jasa dari perusahaan tersebut. (Rusadi:2004) 

Sebagai perusahaan pelayanan publik, PDAM pasti memiliki 

pelanggan-pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah 

diberikan. Ketidakpuasan ini merupakan bentuk feedback yang diberikan 

oleh pelanggan kepada perusahaan yang berupa keluhan/komplain yang 

disampaikan melalui berbagai media. Media yang digunakan bisa melalui 

kotak saran, saluran telepon pelanggan, media sosial, media cetak dan lain 

sebagainya. Keluhan-keluhan yang disampaikan ke PDAM Surabaya 

biasanya berkisar pada masalah teknis seperti debit air yang menurun, air 

tidak mengalir, warna air keruh, kebocoran pipa dll. Ada pula keluhan yang 

ditujukan bersifat administrasi misalnya keluhan terkait rekening bulanan 

yang terlalu tinggi atau keluhan terkait kondisi meter air yang tidak normal 

sehinggga dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah kubikasi yang tercatat 

atau rekening yang tercetak dan lain sebagainya. 

Dengan adanya berbagai macam keluhan yang ada tentunya humas 

PDAM Surabaya harus mampu menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan keluhan pelanggan dengan menjalankan perannya sebagai fasilitator 



komunikasi yang mana humas sebagai jembatan antara opini publik dengan 

bagian internal perusahaan agar tetap bisa menjaga nama baik perusahaan 

juga bisa mempertahankan loyalitas pelanggan.  

2.2.7 Kategori Keluhan 

Untuk dapat menangani keluhan dengan baik, maka diperlukan 

pemahaman mengenai kategori keluhan pelanggan terlebih dahulu agar 

masalah yang terjadi bisa diselesaikan dengan treatmentnya masing-masing 

sesuai keluhan yang diadukan. Menurut Norwel (2005:27) keluhan 

pelanggan dikategorikan dalam 4 (empat) bagian, yaitu : 

a. Mechanical Complaint (Keluhan mekanikal)  

Keluhan mekanikal adalah suatu keluhan yang disampaikan oleh 

pelanggan sehubungan dengan tidak berfungsinya peralatan yang dibeli 

atau disampaikan kepada pelanggan tersebut. Atau dengan kata lain, 

produk atau output dari pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena kerusakan atau kualitas 

tidak maksimal. 

b. Attitudinal Complaint (Keluhan akibat sikap petugas pelayanan) 

Attitudinal Complaint  keluhan pelanggan yang timbul karena 

sikap negatif petugas pelayanan pada saat melayani pelanggan. Hal ini 

dapat dirasakan oleh pelanggan melalui sikap tidak peduli dari petugas 

pelayanan terhadap pelanggan. 

c. Services-Related Complaints (Keluhan yang berhubungan dengan 

pelayanan) 

Services-Related Complaints suatu keluhan pelanggan karena hal-

hal yang berhubungan dengan pelayanan itu sendiri. 

d. Unusual Complaints (Keluhan yang aneh) 

Kategori ini merupakan keluhan pelanggan yang bagi petugas 

merupakan keanehan (tidak wajar/tidak umum). Pelanggan yang 

mengeluh seperti ini biasanya secara psikologis adalah orang-orang 

yang hidupnya tidak bahagia atau kesepian. 

Menurut Tjiptono (2008:22), saat konsumen merasa tidak puas ada 

beberapa sikap yang akan mereka lakukan antara lain : 

 



a. Voice Response 

Pada kategori ini pelanggan menyampaikan keluhan secara 

langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang 

bersangkutan. Selain itu ada juga no action response (tidak melakukan 

apa-apa) dimasukkan dalam kategori ini karena mencerminkan 

perasaan terhadap pemasar atau penjual. 

b. Private Response  

Kategori ini diantaranya meliputi memberitahu dan 

memperingatkan teman, keluarga dan kolega mengenai pengalaman 

buruknya menggunakan produk atau jasa dari perusahaan 

bersangkutan, apabila tindakan ini dilakukan, maka akan berdampak 

buruk bagi citra perusahaan. 

c. Third Party Response 

Ditujukan pada objek-objek eksternal yang tidak terlibat secara 

langsung (contohnya surat kabar, lembaga konsumen, lembaga bantuan 

hukum dan sebagainya). Bentuk-bentuk responnya bisa berupa 

menuntut ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa 

(misalnya menulis di surat pembaca), atau secara langsung mendatangi 

lembaga konsumen, instansi hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikian 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Surya Sembada Surabaya 

merupakan perusahaan pengelola air minum pertama di Surabaya yang 

dinaungi oleh pemerintah dimana perusahaan milik daerah ini berusaha 

memfasilitasi layanan air minum dengan harga cenderung terjangkau. Sebagai 

perusahaan layanan publik tentunya PDAM Surabaya tidak jauh dari keluhan 

mengenai kualitas pelayanannya. 
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 Dalam hal ini, di butuhkan peran humas sebagai fasilitator komunikasi 

dalam menanggapi keluhan pelanggan. Komunikasi tersebut berjalan secara 

dua arah yang di sesuaikan dengan model two-way symmetric yang mana 

humas berusaha memfasilitasi komunikasi melalui media komunikasi yang 

digunakan oleh humas PDAM Surabaya itu sendiri salah satunya melalui 

media surat kabar yang mana menyediakan kolom pembaca menulis yang 

biasanya pelanggan menulis keluhannya di kolom tersebut. Dari keluhan yang 

sudah disampaikan pelanggan melalui media, humas PDAM Surabaya 

menyampaikan keluhan tersebut ke bagian pelayanan pelanggan agar bisa 

menanganinya sesuai kebutuhan keluhan masing-masing. 


