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A. Problematika Reputasi Korporasi Bisnis Restoran 

Reputasi diartikan seberapa positif, atau negatif, 

sebuah perusahaan atau lembaga sejenis dirasakan 

keberhasilannya oleh para pemangku kepentingannya dalam 

hal ini sekelompok orang atau perseorangan. Bagi banyak 

perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, para 

pemangku kepentingan mereka adalah pelanggan, karyawan, 

pemasok atau analis keuangan. Sedangkan bagi pemerintah 

atau tokoh politik seperti Megawati dan Prabowo, para 

pemangku kepentingannya adalah para pemilih. 

Reputasi berperan langsung pada kesehatan 

perusahaan dengan menyediakan keunggulan dan perbedaan 

yang kompetitif. Ketika para pemangku kepentingan 

mendukung perusahaan sepenuhnya, mereka mendorong 

penjualan dengan merekomendasikan perusahaan ke orang 

lain atau membeli produk/layanannya. Mereka mendukung 

kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan bertumbuh 

dengan merekomendasikan atau membeli saham perusahaan. 

Para pemangku kepentingan dapat mendukung perusahaan 

dan merekomendasikannya sebagai tempat yang baik untuk 

bekerja. Pemangku kepentingan dapat menyebarkan 

informasi positif misalnya melalui getok tular (word of 

mouth) pada orang lain. 

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Perusahaan yang mempunyai corporate reputation 

yang buruk dapat menghambat bisnis perusahaan. 

Perusahaan dengan corporate reputation buruk dianggap 

memiliki keadaan yang berat dalam merekrut karyawan 

berpotensi, mengembangkan usaha  baru, kemitraan baru dan 

pelanggan. Perusahaan yang mengalami corporate 

reputation buruk harus bekerja lebih keras dan lebih lama 

dibanding dengan perusahaan dengan corporate reputation 

bagus. 

Industri kuliner dengan corporate reputation 

mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Beberapa 

masalah yang dihadapi industri kuliner yang berhubungan 

dengan corporate reputation, antara lain pertumbuhan profit 

perusahaan yang stagnan, kualitas makanan yang disajikan, 

kesulitan dalam mencari lokasi dan angka keluar-masuk 

pegawai yang tinggi. Di Jabodetabek industri kuliner yang 

dikembangkan antara lain Restoran Bakso Atom dan 

Restoran Ayam Bakar Mas Mono. Masing-masing restoran 

mempunyai permasalahan yang berbeda dalam menjalankan 

bisnisnya. Setiap restoran juga memiliki cara yang berbeda 

dalam membangun  corporate reputation. 

Bisnis kuliner bakso sendiri adalah bisnis yang 

merakyat. Bisnis kuliner ini selalu tumbuh dari waktu ke 

waktu dan tahan banting tatkala resesi ekonomi terjadi. 

Setiap waktu, usaha restoran dan kedai bakso bermunculan 

dan waralaba bakso pun semakin banyak. 

Restoran Bakso Atom yang dimiliki oleh CV Atom 

Indonesia sudah berdiri selama sepuluh tahun dan selama itu 

sudah jatuh bangun dalam membangun reputasi sebagai 
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restoran bakso yang berkualitas. Hal-hal seperti 

pembentukan bakso yang kurang sempurna, bakso yang 

terlalu besar, distribusi, hubungan dengan pewaralaba yang 

naik turun, kerap hadirnya oknum karyawan yang tidak 

bertanggungjawab, serta masalah harga daging sapi 

belakangan ini yang menjadi faktor dalam menjual bakso 

rawan untuk mendapatkan perhatian. Hal ini akan menjadi 

masalah besar bagi restoran bakso seperti Bakso Atom 

karena stakeholder akan melihat bahwa perusahaan dianggap 

kurang peka dalam mengelola corporate reputation mereka. 

Reputasi sendiri termasuk dalam ranah komunikasi 

korporasi dimana konsep dasarnya datang dari konsep dasar 

komunikasi yaitu adanya komunikator, pesan yang 

disampaikan, publik dan respon publik. Van Riel dalam 

bukunya Essentials of Corporate Communication 

mengatakan bahwa “corporate communication encompasses 

marketing communications, organizational communications 

and management communication” (komunikasi korporasi 

mencakup komunikasi pemasaran, komunikasi organisasi 

dan komunikasi manajemen) (Van Riel, 2007:22). Dalam hal 

ini, komunikasi korporasi berkaitan erat dengan reputasi 

korporasi Restoran Bakso Atom terutama yang berkaitan 

dengan reputasi mereka di mata karyawan dan para 

pelanggannya. 

Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

cara Bakso Atom membangun corporate reputation dengan 

membangun reputasi baik tanggung jawab baik dari dalam 

(internal) maupun dari luar (eksternal) supaya produk 

mereka diterima lebih luas lagi di khalayak umum.Tulisan 
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ini mengkaji corporate reputation Restoran Bakso Atom Situ 

Gintung. Penelitian ini akan melihat masalah yang dihadapi 

Restoran Bakso Atom dalam mengelola corporate reputation 

mereka secara internal, seperti disiplin, kebanggaan dan 

loyalitas karyawan. Permasalahan eksternal dapat dilihat dari 

sisi inovasi, harga dan kualitas produk mereka. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Corporate Reputation  

Corporate Reputation atau reputasi perusahaan 

didefinisikan “a function of the perceptions and attitudes 

toward it held by individual members of a particular 

stakeholder group. a corporate reputation rests on 

assessment made by individuals outside the organization” 

(reputasi perusahaan merupakan fungsi dari persepsi dan 

sikap ke arah itu dipegang oleh anggota individu dari 

kelompok pemangku kepentingan tertentu. reputasi 

perusahaan terletak pada penilaian yang dibuat oleh 

orang-orang di luar organisasi) (Burke et al, 2011) 

Smaiziene (2009:92) merangkum pendapat 

beberapa pakar seperti Dalton dan Croft (2003) yang 

memandang Corporate Reputation sebagai sebuah 

mekanisme untuk para pemangku kepentingan 

mengevaluasi resiko saat berinteraksi dengan perusahaan. 

Masih di halaman yang sama, Davies et. al (2003) melihat 

Corporate Reputation sebagai sebuah signal tentang 

tindakan-tindakan yang dapat dikerjakan oleh sebuah 

perusahaan di pasar. Kemudian ada Fombrun dan Van 

Riel (2007) yang memandang Corporate Reputation 
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sebagai sebuah signal perilaku strategis yang dapat 

dilakukan di pasar. Ferris et. al (2003) yang melihat 

reputasi memberikan ringkasan dari tindakan yang 

dilakukan pemain (sebuah perusahaan) di pertandingan 

lalu yang nantinya menentukan cara para pemangku 

kepentingan memilih cara berinteraksi dengan pemain di 

masa depan.  

Jatmiko (2011) mengatakan bahwa ada aspek-aspek 

dalam membentuk corporate reputation seperti 

kemampuan financial, mutu produk dan pelayanan, fokus 

pada pelanggan, keunggulan dan kepekaan sdm, 

reliabilitas, inovasi, tanggung jawab lingkungan, 

tanggung jawab sosial, dan penegakan good corporate 

governance. 

Karakose (2008) menyebutkan bahwa reputasi itu 

sendiri dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

dimensi seperti kualitas produk, kualitas manajemen, 

performa financial, lingkungan kerja, tanggung jawab 

sosial perusahaan, daya tarik emosi dan etika perusahaan. 

 

2. Reputation Qoutient 

Fombrun dalam Stodlt et al (2012) mengatakan 

bahwa salah satu metode penilaian suatu organisasi 

adalah dengan menggunakan Reputation Quotient yang 

mengandung 6 unsur utama yang berdampak pada 

reputasi sebuah organisasi. Unsur-unsur ini biasa disebut 

Model Reputasi Bisnis Dengan 6 Unsur Utama dengan 20 

Atribut yang diambil dari teori Fombrun, terutama yang 

ditujukan kepada pelanggan. 



6  

 

Tabel 1.1  Reputation Quotient 

Pendorong-pendorong 

reputasi 

Atribut-atribut pendorong 

Emotional appeal (daya 

tarik secara emosi) 

Good Feeling  

Respect  

Trust  

Products and services 

(produk dan layanan) 

Stands behind products  

Innovative  

High Quality and High 

Value  

Vision and leadership 

(visi dan kepemimpinan) 

Excellent leadership  

Clear vision  

Opportunistic  

Workplace environment 

(lingkungan kerja) 

Well managed  

Appealing place to work 

Good employees  

Financial performance 

(hasil keuangan) 

Profitable  

Good investment with 

bright future  

Outperforms competition   

Social responsibility 

(tang-gungjawab sosial) 

Supports good causes  

Environmentally 

responsible  

Treats people well  

Stoldt et al, 2012 
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Keterangan lebih lanjut: 

a. Emotional Appeal 

1) Feel Good About, yaitu ikatan emosional yang 

berupa perasaan menyenangi  atau cinta pada suatu 

organisasi 

2) Admire and Respect, yaitu perasaan emosional yang 

berupa perasaan bangga dan penghargaan pada 

organisasi 

3) Trust, yaitu ikatan emosional yang berupa perasaan 

percaya pada organisasi 

b. Product and Services 

1) High Quality, yaitu percaya bahwa produk ataupun 

jasa yang dihasilkan oleh organisasi memiliki mutu 

tinggi 

2) Innovative, yaitu percaya bahwa produk atau jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat inovatif 

dalam arti selalu ada pengembangan produk atau 

jasa 

3) Value for Money, yaitu percaya bahwa produk atau 

jasa yang dihasilkan perusahaan memiliki nilai lebih 

4) Stands Behind, yaitu percaya bahwa produk atau 

jasa yang dihasilkan perusahaan memiliki manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

c. Financial Performance 

1) Record of Profitability, yaitu percaya bahwa kinerja 

keuangan organisasi menghasilkan keuntungan 

usaha atau laba 
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2) Low Risk Investment, yaitu percaya bahwa saham 

yang dikeluarkan organisasi memiliki daya tarik 

untuk dibeli karena relative beresiko rendah 

3) Growth Prospect, yaitu percaya bahwa organisasi 

memiliki pertumbuhan dan prospek ke depan yang 

baik 

4) Outperforms Competitors, yaitu percaya bahwa 

organisasi memiliki kinerja yang baik dibanding 

pesaingnya 

d. Vision Leadership 

1) Market Opportunities, yaitu percaya bahwa 

organisasi mahir dalam mencari dan memanfaatkan 

peluang usaha 

2) Excellent Leadership, yaitu percaya bahwa 

perusahaan memiliki manajemen dengan 

kemampuan kepemimpinan yang handal 

3) Clear Vision for the Future, yaitu percaya bahwa 

perusahaan memiliki visi yang jelas untuk 

menghadapi tantangan ke depan 

e. Social Responsibility 

1) Support Good Causes, yaitu percaya bahwa 

organisasi memiliki kepedulian dan kesungguhan 

dalam menjalankan program-program sosial 

2) Environmental Responsibility, yaitu percaya bahwa 

organisasi memiliki tanggung jawab terhadap 

masalah lingkungan 

3) Community Responsibility, yaitu percaya bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap 

program pengembangan masyarakat 
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f. Workplace Environment 

1) Good Place to Work, yaitu percaya bahwa 

organisasi merupakan tempat yang baik bagi 

karyawan untuk bekerja 

2) Good Employees, yaitu percaya bahwa organisasi 

memiliki karyawan yang professional 

3) Reward Employee Fairly, yaitu percaya bahwa 

perusahaan memberikan kesejahteraan kepada 

karyawan secara adil. 

 

 

 

***** 
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A. Definisi Manajemen 

Manajemen dan organisasi meruapakan dua sisi mata 

uang yang tak terpisahkan. Keberadaan organisasi 

merupakan wadah bagi manajemen, tetapi manajemen pula 

yang menentukan gerak dan napas organisasi. Artinya 

organisasi tidak dapat digerakkan tanpa manajemen dan 

sebaliknya manajemen hanya dapat diimplementasikan 

dalam organisasi. 

Dijelaskan mengenai definisi manajemen, yaitu: 

”management as being responsible for the attainment of 

objectives, taking place within a structured organization and 

with prescribed roles”. Definisi ini menjelaskan bahwa 

manajemen mencakup orang yang melaksanakan tanggung 

jawab mencapai tujuan dalam suatu struktur organisasi dan 

peran yang jelas. Itu artinya, manajemen berkaitan dengan 

organisasi. Di dalam organisasi ada struktur yang jelas 

dengan pembagian tugas dan kewenangan formal sebagai 

upaya menggerakkan personil melakukan tugas mencapai 

tujuan. 

Berdasarkan penekanan di atas, maka manajemen 

berisikan unsur: struktur organisasi yang tertata, terarah 

kepada tujuan dan sasaran, dilakukan melalui usaha orang-

BAB II 
KONSEP MANAJEMEN DAN FUNGSI 

MANAJEMEN 
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orang, dan menggunakan sistem dan prosedur. Menurut 

pandangan Mullins, manajer adalah panggilan untuk istilah 

pekerjaan bagi seseorang. Bagi beberapa organisasi 

penggunaan istilah manajer sangat bebas, memunculkan 

usaha memajukan status dan moral staf. Sebagai hasil dari 

pemahaman ini maka sejumlah orang yang memiliki 

pekerjaan tercakup sebagai manajer dan menggerakkan 

pekerjaan.  

Organisasi merupakan sejumlah orang yang 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, maka 

manajemen adalah usaha menggerakkan orang yang ada 

dalam organisasi melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

Organisasi menjadi wadah bagi berlangsungnya manajemen. 

Dikemukakan bahwa: ”Management as a process of getting 

things done through and with people operating in organize 

group” (Matteson dan Ivancevich). Dari pendapat ini 

dipahami bahwa manajemen adalah proses melakukan usaha 

memperoleh tindakan melalui pekerjaan orang dalam 

kesatuan kelompok.  

Dalam makna yang hampir sama, Mondy dan 

Premeaux menjelaskan pendapatnya bahwa: ”managemen is 

the process of getting things done through the efforts of other 

perople”. Dipahami bahwa manajemen adalah proses 

memperoleh suatu tindakan melalui usaha orang lain”.  

Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja 

melibatkan alokasi dan pengendalian uang, sumberdaya 

manusia, dan pisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan distemik 

yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. 
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Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, 

membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi 

prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori 

manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. 

Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan 

dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam 

lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam 

luasnya antara berbagai persoalan kehidupan. 

Apa sebenarnya teori manajemen? Dalam hal ini 

dapat dijelaskan bahwa:” teori manajemen adalah sebagai 

suatu cara pengorganisasian pengalaman bahwa dalam 

praktiknya dapat dibuktikan melalui penelitian, percobaan 

pengalaman dan prinsip-prinsip serta pengajaran hal-hal 

fundamental dalam proses manajemen (Matteson dan 

Ivancevich). 

 

B. Pentingnya Tujuan dalam Manajemen 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin direalisasikan oleh 

seseorang, Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin 

direalisasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dalam 

menyarankan, mengarahkan, kepada usaha seorang manajer. 

Berdasarkan pengertian diatas minimum dapat diambil 

empat elemen pokok 

a. Sesuatu yang ingin direalisasikan (Goals) 

b. Cakupan (Scope) 

c. Ketetapan (Definitness) dan 

d. Pengarahan (Direction) 

Pada umumnya tujuan dapat digolongkan menjadi 

tiga macam, yaitu : 
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a. Tujuan organisasi secara makro 

b. Tujuan manajer pada seluruh hierarki organisasi 

c. Tujuan individu 

 

C. Fungsi-fungsi Manajemen 

Ada banyak fungsi manajemen yang dipaparkan oleh 

para ahli manajemen. Ada yang menyebutkan hanya tiga 

fungsi sampai kepada sebelas fungsi dari manajemen. Dalam 

kajian ini fungsi manajemen hanya diambil empat poin yang 

menurut penulis penting yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) 

pengorganisasian (organizing). 3) kepemimpinan (leading), 

4) pengawasan (controlling). 

1. Perenanaan  

Sesungguhnya banyak faktor-faktor lingkungan 

yang dapat diprediksi pada manajer, begitu pula sebagian 

lagi ada  juga yang tak dapat diperkirakan karena 

informasi yang tidak lengkap dan perubahan begitu cepat 

di era global saat ini. 

Karena itu diperlukan perencanaan sebagai salah 

satu proses, aktivitas dan fungsi manajemen yang 

menentukan tindakan awal organisasi di dalam 

memberikan produk dan pelayanannya kepada pelanggan, 

atau klien yang membutuhkannya. 

Dengan tegas Ivancevic dan Matesson (2002) 

menjelaskan bahwa perencann (planning) jika digunakan 

dengan lebih baik tentu saja membantu manajemen dalam 

mengadaptasi perubahan, kedudukannya semakin sangat 

penting dalam masa depan menghasilkan produk dan 

pelayanan yang dharapkan.  
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Perencanaan merupakan tindakan awal dalam 

aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, 

perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja 

(perforemance) satu organisasi dengan organisasi lain 

dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. 

Mondy & Premeaux (1995:138) menjelaskan bahwa 

perencanaan merupakan proses menentukan apa yang 

seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya 

dalam kenyataan. Berarti di dalam perencanaan akan 

ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat 

rencana dan caracara melakukan rencana untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan para manajer di setiap level 

manajemen. 

Selanjutnya Terry (1973:192) mengemukakan 

“Planningis the selecting and relating of facts and the 

making and using of assumption regarding the future ini 

the visualization and formulation of proposed activities, 

belive necessary to achieve desired results”. Pendapat di 

atas menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur pokok dalam 

kegiatan perencanaan yaitu : (1) pengumpulan data, (2) 

analisis fakta dan, (3) penyusunan rencana yang konkrit. 

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi 

kepada tuntutan perubahan melalui perencanaan. Menurut 

Johnson (1973:51) bahwa: “the planning process can be 

considered as the vehicle for accomplishment of systems 

change”. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat 

berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam 

sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila 



16  

 

kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa 

suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam 

organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat 

keputusan.  

Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk 

perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri 

ialah pengambilan keputusan manusia dan proses 

perencanaan. Dalam perencanaan ada tujuan khusus. 

Tujuan tersebut secara khusus sunguh-sungguh dituliskan 

dan dan dapat diperoleh semua anggota organisasi. Dan 

perencanaan mencakup periode tahun tertentu. Jelasnya, 

ada tindakan program khusus untuk mencapai tujuan ini, 

karena manajemen memiliki kejelasan pengertian sebagai 

bagian yang mereka inginkan. Johnson, dkk (1973) 

berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian 

tindakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan 

perencanaan disusun berbagai visi, misi, strategi, tujuan 

dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal 

menggunakan pengambilan keputusan (decision making) 

yang juga merupakan inti dari manajemen.  

 

2. Pengorganisasian 

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan peng-

organisasian? Dalam hal ini dijelaskan oleh Terry (1973) 

sebagai tokoh manajemen, yaitu: “Organizing is the 

establishing of effective behevioral relationship among 

persons, so that they may work together efficientlty and 

gain personal satisfaction in doing selected tasks under 
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given enviromental conditions for the purpose of 

achieving some goal or objective”. 

Defenisi di atas memberi arti bahwa 

pengorganisasian merupakan usaha penciptaan hubungan 

tugas yang jelas antar personalia, sehingga dengan 

demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam 

kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. 

 

3. Leading 

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan 

dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia 

menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan 

seseorang atau beberapa orang yang mempunyai 

kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam 

bentuk apa kelompok manusia itu dibentuk. Hal ini tidak 

dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai 

keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu. 

Kepemimpinan merupakan hasil daripada organisasi 

sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika 

daripada interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya 

suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang di 

antara warga-warganya melakukan peranan yang lebih 

aktif daripada rekan-rekannya, sehingga orang tadi atau 

beberapa orang tampak lebih menonjol daripada yang 

lainnya. Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan, yang 

kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial 

yang kurang stabil. Munculnya seorang pemimpin sangat 
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diperlukkan dalam keadaan-keadaan di mana tujuan 

daripada kelompok sosial yang bersangkutan terhalang 

atau apabila kelompok tadi mengalami ancaman-ancaman 

dari luar. Dalam keadaan demikianlah, agak sulit bagi 

warga-warga kelompok yang bersangkutan untuk 

menentukkan langkah-langkah yang harus diambil dalam 

mengatasi kesulitan yang dihadapinya.  

Munculnya seorang pemimpin merupakkan hasil 

dari suatu proses yang dinamis yang sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan kelompok tersebut. Apabila dalam 

saat tersebut muncul seorang pemimpin, maka 

kemungkinan besar kelompok tersebut akan mengalami 

suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi 

adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan 

menjadi pimpinan, ternyata tidak berhasil membuka jalan 

bagi kelompoknya untuk mencapai tujuan dan bahwa 

kebutuhan warganya tidak terpenuhi.  

Menurut Griffin dan Ebert, (1999) kepemimpinan 

(leadership) adalah prosesmemotivasi orang lain untuk 

mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Lindsay dan Patrick (1997: 4).dalam 

membahas “Mutu Total dan Pembangunan Organisasi” 

mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya 

merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan 

kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang 

dengan tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa para 

individu merupakan anggota dari perusahaan.  

 

 



 19 

 

4. Pengawasan 

Setiap organisasi diharapkan jangan sampai 

mengalami kegagalan dalam tugas dan fungsinya. Selain 

itu, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap 

pelaksanaan program, penggunaan uang, material, waktu 

dan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan. Karena 

itu dalam proses manajemen dikenal aktivitas pengawasan 

(control). Dijelaskan oleh Mondy dan Premeaux 

(1995:522) bahwa: ”controlling is the process of 

comparing actual performance with standards and taking 

any necessary corrective actions”. Pendapat ini 

menegaskan bahwa pengawasan adalah proses 

membandingkan kinerja aktual dengan standar dan 

keperluan memperbaiki tindakan dalam pelaksanaan 

tugas.  

Untuk itu diperlukan pengawasan (control) dari 

para manajer atau administrator. Proses pengawasan 

merupakan aktivitas penting dalam administrasi, 

khususnya untuk mengetahui hasil dari berbagai kegiatan 

dan tujuan organisasi. Menurut Robins (1984) bahwa : 

pengawasan ialah memantau kegiatan untuk menjamin 

mereka benar-benar mencapai tujuan sebagaimana 

direncanakan dan memperbaiki segala sesuatu yang 

mengalami penyimpangan. 

 

C. Unsur-unsur Manajemen 

Memahami unsur-unsur manajemen (tools of 

management) sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena 

unsur yang ada diorganisasi itulah yang harus diatur 
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sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang 

manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun 

Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari orang (men), uang 

(money), metode (methods), bahan-bahan (materials), mesin-

mesin (machines), dan pemasaran (market) disingkat dengan 

6M. berikut ini pemaparan masingmasing unsur-unsur dari 

manajemen tersebut: 

a. Men yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja 

pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana. 

b. Money yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

c. Methods yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha 

mencapai tujuan. 

d. Materials yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

e. Machines yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan 

atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. 

f. Market yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkan. 

Unsur-unsur manajemen tersebut mempunyai sifat 

Interdependensi artinya unsur satu dengan yang lain akan 

lebih mempunyai arti yang signifikan manakala semua unsur 

itu bersinergis dan mempunyai nilai urgensitas yang sangat 

menentukan suksesnya organisasi atau perusahaan. Dalam 

implementasi unsur-unsur tersebut akan mempunyai nilai 

kurang jika diterapkan secara parsial. Untuk itu 

implementasi sistem perlu digunakan dalam penerapan 

unsur-unsur manajemen dalam organisasi atau perusahaan. 
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Menurut Kertonegoro (1985), dalam usaha untuk 

mencapai tujuan, manajemen mempergunakan berbagai 

sumber daya atau faktor produksi yang tersedia dengan cara 

yang efektif dan efisien, sumber atau faktor tersebut adalah 

materials, mechanics, methods, money, mechanics dan 

market (6 M). Sumber atau faktor tersebut harus diatur oleh 

manajemen agar mempunyai daya guna dan dapat ber-hasil 

guna, terintegrasi dan terkoordinir dalam mencapai tujuan 

Sub-sistem maupun mencapai tujuan sistem dari sebuah 

lembaga secara optimal.  

Manajemen merupakan proses memanfaatkan 

sumberdaya organisasi secara maksimal dalam mencapai 

tujuan organisasi. Perilaku administrator/ manajer 

menggunakan pengaruhnya ter-hadap anggota dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, 

organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi aktivitas 

manajemen. Karena itu di dalam proses manajerial ada 

sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan 

manajemen, yaitu: unsur manusia (men), barangbarang 

(materials), mesin (machines), metode (methods), uang 

(money) dan pasar atau (market). Keenam unsur ini memiliki 

fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama 

proses pencapaian tujuan secara efektif. 

 

D. Perkambangan dan Sejarah Konsep Manajemen 

Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh 

berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, 

bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu 
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berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan 

tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pada zaman purba atau Kaman batu, manusia juga 

menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat 

alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. 
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A. Pengertian dan Teori Organisasi 

Selama masa hidupnya orang lebih banyak berada 

dalam saling berhubungan dengan orang lain daripada 

menyendiri. Pada dasarnya orang tidak mampu hidup 

sendiri, hamper sebagian besar tujuannya hanya dapat 

terpenuhi apabila yang bersangkutan berhubungan dengan 

orang lain. 

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

sub-sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu 

sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Aktivitas ini 

bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau 

sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang memiliki 

pola atau urut-urutan yang dilakukan secara relatif teratur 

dan berulang-ulang.  

Organisasi sering diartikan sebagai kelompok yang 

secara bersama-sama ingin mencapai suatu tujuan yang 

sama. Handoko (2000:6) mendifinisikan organisasi sebagai 

suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, 

pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola 

hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu 

kelompok kerja. Artinya, organisasi juga merupakan 

kumpulan dari peranan, hubungan dan tanggung jawab yang 

jelas dan tetap, paling tidak Hicks dalam Sutarto (1998:2) 

BAB III 
ORGANISASI 
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berpendapat bahwa hampir setiap orang dipengaruhi secara 

mendalam oleh kelompok. Melibatkan diri dalam beberapa 

macam kelompok atau organisasi menempatkan kedudukan 

penting dari kehidupan kebanyakan orang. Artinya, banyak 

keuntungan dapat diperoleh dari penyempurnaan hubungan 

antara individu-individu dan kelompok. Sebagai contoh, 

berhasilnya suatu usaha sering tergantung dari produktivitas 

perilaku para individu dalam kelompok kerja. Juga seseorang 

pengusaha harus membagi keberhasilannya dengan para 

pelanggan, para pemberi sumber dana, material, satuan 

organisasi pemerintah dan masyarakat umum.  

Anthony (1995) menjelaskan bahwa organisasi 

merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi 

melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk 

mencapai tujuan, dimana pada dasarnya bahwa individu 

tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Artinya 

tujuan organisasi dapat dicapai melalui tatanan/manajemen 

yang dilakukan terhadap sejumlah orang sebagai pelaksana 

pekerjaan-pekerjaan organisasi. Organisasi memperoleh 

sumberdaya dan menggunakannya secara efisien dan efektif 

dalam suatu aturan yang telah disepakati bersama, untuk itu 

perlu adanya penataan pembagian kerja, struktur pola 

hubungan kerja antara sekelompok orang-orang yang 

memegang posisi untuk bekerja sama secara teratur guna 

mencapai tujuan tertentu. 

Pengertian organisasi seperti yang dikemukakan oleh 

beberapa tokoh dibawah ini (Sutarto, 1998) : Organisasi 

adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu 

atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-
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bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, 

sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk 

pemakaian yang efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi 

dari usaha yang tersedia. 

Jadi organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas 

aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang 

tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar 

mengenai hal hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan 

yang dilakukan orang-orang tersebut dalam keterkaitannya 

dengan aktivitas kerja.  

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia 

untuk pencapaian suatu tujuan bersama, organisasi 

merupakan bantuan bagi manajemen. Ini mencakup 

kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi 

pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menentukan 

fungsi-fungsi mereka dan merinci hubungan-hubungan yang 

harus ada diantara satuansatuan dan orang-orang. Organisasi 

sebagai suatu aktivitas, sesungguhnya adalah cara kerja 

manejemen. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang organisasi 

yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasanya hakekat 

dari organisasi itu adalah manusia dan kerjasama dalam 

suatu struktur organisasi yang menciptakan pembagian tugas 

dan jabatan serta meletakkan batas-batas kebebasan 

seseorang dalam organissi. Untuk itu Handoko (2000) 

mengatakan bahwa “pengakuan” terhadap pentingnya satuan 

tenaga kerja dalam suatu organisasi. 

Hal ini dapat diartikan bahwa sumberdaya manusia 

merupakan unsur yang vital bagi pencapaian tujuan 
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organisasi, maka pemanfaatan sebagai fungsi dan kegiatan 

personalia secara efektif dan bijak dapat mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Hicks dan Gullet (1996:204) 

menjelaskan perkembangan teori-teori organisasi secara 

garis besarnya dapat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu: 

1. Teori Klasik 

Konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 

tiga jalur, dikenal dengan teori birokrasi, teori 

administrasi dan teori manajemen ilmiah. Pada dasarnya 

teori klasik menekankan pada rasionalitas struktur dan 

berbagai spesialisasi, selain itu juga paham klasik 

memandang pekerja sebagai manusia ekonomi 

(economic man) atau dianggap manusia yang bekerja 

tersebut semata-mata didorong oleh rangsangan 

ekonomi. 

2. Teori Neoklasik 

Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai 

pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. 

Perubahan atas teori klasik tidak lain adalah merubah 

asumsi dasar. Pada neoklasik asumsi yang digunakan 

mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari 

pekerja, dan hendaknya pekerja individu dan pekerja 

kelompok haruslah ditegaskan. Ada 3 pandangan yang 

mendasar bagi teori neoklasik yaitu: 

a. Manusia berbeda, setiap orang adalah unik, 

masingmasing telah membawa pendirian sesuai 

situasi kerjanya, kepercayaan dan cita-cita kehidupan 

seperti pengetahuan tertentu, teknik sosial dan logika. 
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b. Penekanannya terhadap aspek-aspek sosial dan 

kelompok kerja, tanggapan manusia mengenai 

dirinya dan lingkungan di sekitarnya tergantung pada 

kelompoknya, sehingga organisasi informal menjadi 

perhatian mereka, menurut neoklasik kelompok kerja 

telah memberikan pengaruhnya pada motivasi dan 

produktivitas. 

c. Manajemen yang partisipatif untuk mengambil 

keputusan agar selalu berbincang-bincang terlebih 

dahulu dengan bawahan, karena keputusan yang akan 

diambil dapat mempengaruhi mereka, maka bawahan 

diajak berfikir dalam pengambilan keputusan. 

3. Teori Modern 

Perkembangan lebih lanjut dari teori organissi adalah 

lahirnya teori modern yang kadang-kadang disebut 

dengan teori analisis sistem organisasi. Teori ini 

mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya 

dan kepraktisan komponenkomponennya: 

a. Organisasi, adalah sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari 5 bagian pokok yaitu: input, proses, output, arus 

balik dan lingkungan yang menyangkut manusia 

umumnya meliputi semua jenis sistem biologis, fisik 

yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.  

b. Kedinamisan, penekanannya adalah pada proses yang 

dinamis dengan interaksi yang terjadi dalam suatu 

organisasi. 

c. Multi level dan multidimensional, teori modern 

mempertimbangkan setiap tingkatan suatu organisasi. 

Dengan mengenali masalah-masalah pada setiap 
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tingkat, berarti memberikan kesempatan pada setiap 

tingkatan untuk memecahkan masalah sendiri, 

sehingga terdapat keseimbangan umum pada setiap 

tingkat. 

d. Multimotivasi, teori modern mengakui bahwa suatu 

kegiatan dapat didorong oleh beberapa keinginan. 

Dengan demikian secara lebih luas organisasi 

diharapkan untuk hidup, karena para pesertanya 

berkeinginan untuk mencapai beberapa tujuan 

dengan baik. 

e. Multidisipliner, menggambarkan konsep dan teknik 

dari variabel bidang studi, ilmu kemasyarakatan, teori 

adminsitrasi, psikologi, ekonomi, ekologi, 

pelaksanaan riset, antropologi budaya, sosiologi dan 

beberapa bidang lainnya yang dapat memberikan 

sumbangan kepada ilmu manajemen dan organisasi. 

Gagasan tentang organisasi berasal dari kenyataan 

bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapannya seorang diri. Individu terutama dalam 

masyarakat modern, merasa bahwa ia kurang mampu dan 

tidak berdaya bila harus memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Baru setelah beberapa orang mengkoordinasikan usaha 

secara bersama, mereka lebih banyak berhasil daripada kalau 

melakukannya sendirisendiri. 

Organisasi dibentuk karena organisasi dapat 

mencapai masalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh 

perorangan. Dengan konsep ini dapat dikatakan bahwa 

organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
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1. Adanya dua orang atau lebih; 

2. Adanya maksud untuk bekerja sama; 

3. Adanya pengaturan hubungan; 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian organisasi tidak akan terlepas dari 

lingkungan dimana organisasi itu berada dan manusianya 

yang merupakan pusat dari organisasi itu sendiri. 

 

B. Pengertian Iklim Organisasi 

Iklim organisasi disebut juga suasana organisasi 

adalah serangkaian sifat lingkungan kerja yang dapat diukur 

berdasarkan persepsi kolektif dari orang-orang yang hidup 

dan bekerja dalam lingkungan tersebut dan diperlihatkan 

untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka (Timpe, 

1999). 

Bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan 

mungkin menjadi pendorong bagi para karyawan untuk 

menghasilkan kinerja puncak. Suasana organisasi telah 

diukur dari berbagai dimensi, termasuk tingkat struktur, 

sentralisasi pengambilan keputusan, keterbukaan versus sifat 

mempertahankan diri, serta pengakuan dan umpan balik. 

Kenyataan telah memperlihatkan bahwa suatu iklim 

organisasi atau lingkungan kerja yang menyenangkan begitu 

penting untuk mendorong kinerja karyawan yang paling 

produktif. Pada waktu penerimaan pegawai selama 

wawancara kontak psikologis telah terbentuk, beberapa 

diantaranya realistis dan beberapa diantaranya tidak. 

Didalam interaksi sehari-hari antara atasan dan bawahan, 

berbagai asumsi dan harapan lain muncul. Ketika atasan dan 
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karyawan terus membentuk serangkaian asumsi dan harapan 

mereka sendiri yang sering agak berbeda, perbedaan-

perbedaan ini pada akhirnya berpengaruh dalam tingkat 

kinerja. 

Iklim organisasi ditentukan berdasarkan enam 

dimensi 

yaitu: 

• Tanggung jawab 

• Keseragaman 

• Semangat kelompok 

• Penghargaan 

• Standar 

• Kejelasan organisasi (timpe,1999:6), 

Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tanggung-Jawab 

Kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas 

atau fungsi organisasi. Setiap orang dalam suatu 

organisasi mempunyai tanggung jawab karena setiap 

orang mempunyai jabatan dan fungsi. Dan ini 

berhubungan dengan perasaan seseorang tentang 

pekerjaan yang dilakukannya (Handoko,2000:99).  

Jadi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang 

bawahan yang diberi tugas oleh atasannya untuk 

melakukan sesuatu yang dinginkan atasannya tersebut. 

Bila karyawan diberi tanggung jawab dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, mereka lebih 

bertanggung jawab atas hasilnya. Para karyawan harus 

mempunyai ketiga tahap manajemen perkerjaan: 

perencanaan (apa yang harus dikerjakan), pelaksanaan 
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(pekerjaan) dan pengendalian kinerja menurut standar 

yang telah ditetapkan. Sementara manajer pemegang 

tanggung jawab akhir dalam perencanaan dan 

pengendalian, membiarkan para karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut, tidak ada alasan bahwa 

para karyawan tidak boleh memiliki beberapa tanggung 

jawab untuk merencanakan dengan tepat bagaimana dan 

kapan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sepanjang 

pelaksanaannya berada didalam petunjuk yang telah 

ditetapkan manajemen. Demikian juga para karyawan 

harus mempunyai cukup pengetahuan untuk menilai 

apakah mereka telah melakukan pekerjaannya sesuai 

standar manajemen. 

Akhirnya, penting untuk memastikan bahwa para 

karyawan diberitahu secara teratur bagaimana hasil 

pekerjaan mereka. 

Akan lebih baik bila karyawan mengetahui kinerja 

mereka secara langsung dan teratur dari manajemen 

daripada memberi mereka laporan atau evaluasi. 

Meskipun pesannya mungkin tidak selalu jelas, para 

karyawan tertentu yang harus bersikap ramah 

mendapatkan umpan-balik seketika dalam bentuk saran 

dari pembina, yaitu dari orang yang memberikan 

penilaian terakhir. 

2. Keseragaman 

Keseragaman atau koordinasi merupakan proses 

penginterasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 

satuansatuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk 

tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Tanpa 



32  

 

koordinasi satuan-satuan akan kehilangan pegangan/ 

peranan, sehingga mereka akan mengejar kepentingan 

sendiri-sendiri. 

Ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi 

sebagai berikut: 

a. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled 

interdependence), bila dalam melaksanakan tugastugas 

harian tidak saling tergantung tetapi tergantung untuk 

satu hasil akhir. 

b. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential 

interdependence), dimana satuan kerja harus 

melakukan pekerjaan lebih dari satuan kerja yang 

lainnya. 

c. Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal 

interdependence), saling memberi dan menerima antar 

satuan kerja. 

3. Semangat Kelompok 

Strauss & Staylesm (1981:231) menyatakan bahwa 

hubungan atasan dan bawahan tidaklah terjadi didalam 

suatu vakum. Manusia termasuk kedalam kelompok-

kelompok, dan kelompok-kelompok ini amat 

mempengaruhi harapan, keinginan dan tingkah laku 

mereka. 

Tingkat semangat kelompok dapat dianggap suatu 

ukuran loyalitas bawahan kepada atasan. Perasaan-

perasaan positif diantara karyawan-karyawan memberikan 

lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang dihadapi, 

karena para karyawan menghabiskan lebih sedikit waktu 
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untuk melindungi diri mereka sendiri. Manajemen dapat 

menentukan irama sebagai berikut : 

a. Mendorong para bawahan untuk mengutarakan 

perasaan, keraguan dan perhatian; 

b. Bersikap mendorong terhadap perasaan bawahan; 

c. Jelas dalam alasan-alasan permintaan dan keputusan; 

d. Mencari penyebab-penyebab masalah, bukan kambing 

hitam; 

e. Menetapkan kejujuran sebagai suatu standar yang tidak 

dapat dikompromikan; 

f. Mempercayai para karyawan. 

Menerapkan rasa saling percaya yang lebih besar 

diantara karyawan mungkin akan mengurangi kebutuhan 

akan strategi-strategi lain untuk memperbaiki suasana 

organisasi. Saling percaya adalah suatu faktor motivasi 

yang kuat dan tidak adanya kepercayaan sering 

mengurangi kinerja karyawan. 

Setiap metode motivasi yang dibahas diatas tepat 

dalam sebuah kasus yang berbeda. Penekanan 

pemerkayaan jabatan adalah kepada sifat-sifat intrinsik 

pekerjaan, sementara manajemen melalui sasaran 

berhubungan dengan hasil-hasil akhir dari pekerjaan. 

Sebaliknya, dorongan positif bertalian dengan faktor-

faktor yang bersifat ekstrinsik dari pekerjaan. 

Manajemen dapat mendiagnosis faktor-faktor yang 

merintangi motivasi karyawan, manajemen mungkin 

dapat memilih strategi yang tepat untuk mendorong 

perbaikan kinerja karyawan. 
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4.  Penghargaan 

David J. Cheriington dan B. Jackson Wixom, Jr., 

(Timpe, 1999:100) menyatakan bahwa para karyawan 

yang percaya bahwa usaha-usaha mereka meinmbulkan 

kinerja dan yang mengantisipasi penghargaan-

penghargaan penting bagi prestasi mereka menjadi 

produktif dan tetap produktif bila panghargaan memenuhi 

harapan mereka. 

Pencarian cara-cara untuk memotivasi para 

karyawan sekarang telah membawa para manajer ke 

banyak arah. 

Sebagian besar karyawan melihat kembali dengan 

alat-alat lama dan menemukan bahwa dengan sedikit 

perbaikan mereka masih menjadi motivator yang 

berharga. Banyak perusahaan menyadari bahwa mengakui 

para karyawan dari pekerjaan yang diselesaikannya 

dengan baik masih memberikan pengaruh ampuh terhadap 

produktivitas. 

Para manajer yang sangat berhasil dalam 

menggunakan pengakuan sebagai alat memotivasi telah 

mendesain dan melaksanakan program-program dengan 

seksama yang sesuai dengan teori-teori motivasi modern. 

Masalah-masalah seperti kemangkiran, keluarnya 

karyawan ketidakpuasan kerja dan rendahnya 

produktivitas telah membuat banyak administrator 

berkonsultasi dengan para ahli teori motivasi untuk 

mencari jawaban-jawabannya. Meskipun demikian, ahli-

ahli teori tersebut lebih sering tidak mendorong daripada 

membantu. Cara para ahli teori menggambarkan perilaku 
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manusia kadang-kadang menimbulkan kebingungan 

model-model kompleks sulit diterapkan di lingkungan 

kerja. 

Melihat dari dekat semua teori motivasi, 

mengungkapkan prinsip perilaku manusia yang umum 

dan sederhana: orang berbuat atas dorongan atau 

penghargaan terhadap mereka karena malakukannya. 

5.  Standar 

Suasana organisasi dapat diukur dari dimensi 

kualitatif, seperti standar. Yang dimaksud disini adalah 

standar kerja. Standar kinerja ditetapkan dengan 

pengalaman dan kematangan karyawan, para karyawan 

merasa bangga dengan kinerja mereka, sehingga bisa 

mencapai kepuasan kerja yang diharapkan. Agar bisa 

terjadi persaingan yang sehat diantara para karyawan, 

pimpinan menetapkan sasaran-sasaran kerja yang 

menantang. 

Adanya perasaan nyaman dan aman untuk bekerja, 

tanpa adanya tekanan dari pimpinan, akan terjadi iklim 

organisasi Kepuasaan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi 

kerja. Kepuasan kerja juga dapat dinyatakan sebagai 

keadaan emosional karyawan dimana terjadi titik temu 

antara nilai balas jasa kerja dengan perusahaan dengan 

tingkat balas jasa yang diinginkan karyawan. Baik 

berbentuk finansial maupun non-finanisal. Kepuasan kerja 

tidak selamanya menjadi faktor motivasional yang kuat 

untuk berprestasi, karena karyawan yang puas dalam 
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bekerja belum tentu prestasi kerjanya meningkat. Namun 

paling tidak masalah kepuasan kerja perlu mendapat 

perhatian yang serius oleh para pengelola organisasi. 

Standar atau tolok ukur tingkat kepuasan yang 

mutlak tidak ada, karena pada umumnya setiap karyawan 

berbeda standar kepuasannya. Tetapi paling tidak ada 

indikator yang dapat digunakan untuk melihat ada 

tidaknya kepuasan kerja, diantaranya adalah kedisiplinan, 

moral kerja karyawan serta rendahnya turn over. 

Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi fakor-faktor 

antara lain: 

a. Balas jasa yang adil dan layak. 

b. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 

c. Berat ringannya pekerjaan. 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

e. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

f. Sikap pemimpin dan kepemimpinannnya. 

g. Sifat pekerjaan (monoton atau tidak). 

Pemahaman tentang kepuasan kerja dapat terwujud 

bila analisis tentang kepuasan kerja dikaitkan dengan 

prestasi kerja, tingkat kemangkiran, keinginan pindah, 

usia pekerja, tingkat jabatan dan besar kecilnya 

organisasi. 

6.  Kejelasan Organisasi 

Iklim organisasi dapat juga diukur dari dimensi 

kualitatif, seperti kejelasan organisasi. Sebagai gambaran, 

beberapa pertanyaan dapat digunakan untuk mengundang 

komentar-komentar para karyawan, misalnya: 
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a. Anda mengetahui apa yang diharapkan dari Anda? 

b. Apakah penugasan-penugasan kerja terstruktur dengan 

logis? 

c. Apakah produktivitas terganggu karena perencanaan 

yang buruk? 

Menurut pendapat Timpe (1999:6) bahwa apabila 

standar dipandang begitu lemah dan bila kejelasan organisasi 

rendah, suatu program Manajemen yang Berdasarkan 

Sasaran (MBS) mungkin dapat mengatasinya. Manajemen 

berdasarkan sasaran meliputi pendefinisian apa yang 

diharapkan dari para karyawan, memperoleh komitmen 

mereka terhadap sasaran-sasaran yang ditetapkan, dan 

memastikan bahwa sasaran-sasaran tersebut terpenuhi. 

Tanpa kecuali setiap sistem Manajemen Berdasarkan 

Sasaran (MBS) membuka selubung kekacauan yang ada 

yang menutupi isi pekerjaan dan tanggung gugat manajemen. 

Kekacauan ini harus dihilangkan sebelum melangkah 

ke tahap berikutnya atau ke tingkat manajemen yang lain. 

Masalah dapat dihilangkan dengan lebih efektif dengan 

ancangan “setingkat demi setingkat” dengan alasan berikut: 

jika ada kekacauan organisasi di puncaknya katakanlah di 

tingkat yang tertinggi kekacauan ini akan terurai titik demi 

titik pada saat manajer mendelegasikan wewenang setingkat 

demi setingkat akan memungkinkan kekacauan dihilangkan 

pada tingkat yang lebih tinggi sebelum kekacauan ini 

menyebar ke seluruh organisasi melalui proses delegasi. 

 

 

***** 
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Model bisnis menentukan bagaimana organisasi 

berinteraksi dengan lingkungannya untuk membentuk 

strategi unik, menarik sumber daya dan membangun 

kapabilitas yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi, 

dan membuat value untuk seluruh stakeholders. Bisnis 

model, di perusahaan manapun, menjadi pondasi dalam 

bagaimana eksekutif perusahaan membuat keputusan 

mengenai kesempatan yang akan dikejar, bisnis yang akan 

dibeli ataupun diluncurkan, aktivitas yang akan dilakukan, 

sumber daya yang akan dipekerjakan, serta cara-cara untuk 

menyampaikan value kepada stakeholders. Bisnis model 

juga memiliki kerangka kerja yang terdiri dari strategy, 

value, dan capabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Business Model Framework 

BAB IV 
MODEL BISNIS 
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A. Analisis Strategi 

Strategi merupakan salah satu aspek penting dalam 

keberlangsungan perusahaan. Strategi adalah beberapa 

pilihan yang menentukan kesempatan apa yang akan diikuti 

serta potensi pasar dari kesempatan tersebut. Hal ini meliputi 

pemilihan produk yang akan dijual, pasar yang akan 

dimasuki, dan cara perusahaan membedakan dirinya dari 

kompetitor. Terdapat empat dimensi dalam memposisikan 

strategi: 

1. Market Positioning 

Penentuan pelanggan yang akan menjadi target, 

kebutuhan dan ekspektasi apa saja yang akan dipenuhi, 

dan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai 

pelanggan tersebut. 

2. Product Positioning 

Menentukan pilihan dari produk dan jasa yang akan 

ditawarkan, fitur dari produk dan jasa yang ditawarkan, 

serta harga yang akan dikenakan ke pelanggan. 

3. Business Network Positioning 

Memutuskan peran dari organisasi dan aktivitas yang 

dilakukan dalam jaringan yang terdiri dari pemasok, 

produsen, distributor, dan rekan. 

4. Boundary Positioning 

Menentukan pasar, produk, dan bisnis yang berada diluar 

ruang lingkup perusahaan. 

Strategi dapat menimbulkan sustainable advantage 

yang terjadi saat kompetitor kesulitan untuk menirukan 

perlakuan perusahaan dan menyulitkan konsumen untuk 

beralih ke perusahaan lain. Dalam menganalisis strategi, kita 
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perlu melakukan strategy audit yang meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Assess Business Context 

Dalam tahap ini, perusahaan menganalisis bisnis 

yang digeluti dari perusahaan. Analisis termasuk melihat 

bagaimana kondisi industri dan dinamisme dari kompetisi 

yang ada. Perusahaan juga perlu untuk menganalisis 

faktor demografi, ekonomi, politik, peraturan dan sosial 

yang relevan dan berpengaruh bagi kegiatan perusahaan. 

Kemudian, perusahaan mengidentifikasi tren kunci yang 

dapat berdampak baik positif maupun negatif terhadap 

indusri. Dengan demikian, analisis ini dapat membantu 

perusahaan dalam pemilihan boundary positioning dan 

mengidentifikasi tren IT, kesempatan, dan resiko.  

2. Analyze Customers 

Setelah memiliki pemahaman yang tinggi mengenai 

industry, perusahaan dapat mulai beralih ke analisis 

terhadap pelanggan, baik saat ini maupun pelanggan 

potensial. Perusahaan melakukan analisis terhadap 

masalah yang dimiliki oleh konsumen dan bagaimana 

produk dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

membantu konsumen menyelesaikan masalah tersebut. 

Selain melakukan riset pasar, perusahaan juga perlu 

melakukan interaksi langsung dengan berbicara atau 

mengobservasi konsumen. Sebisa mungkin, perusahaan 

harus melibatkan preferensi konsumen dalam merancang 

dan mengembangkan produk dan jasa. Analisis ini akan 

membantu perusahaan dalam market positioning. 

Kemampuan untuk menggunakan IT dalam perolehan 
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data dan melakukan analisis informasi pasar secara real-

time dan historical serta untuk berinteraksi dengan 

konsumen menyediakan pondasi penting untuk keputusan 

terkait market positioning.  

3. Analyze Competitors And Substitutes 

Selanjutnya, perusahaan menganalisis kompetitor 

yang ada dengan mencari tahu perusahaan apa saja yang 

dipertimbangkan sebagai kompetitor, apa yang 

membedakan kompetitor dari perusahaan, apakah 

perbedaan tersebut dapat berpengaruh bagi konsumen, 

seberapa banyak konsumen bersedia membayar, apakah 

kompetitor memiliki aset, pengetahuan, atau properti 

intelektual yang dapat membuat batasan untuk masuk, 

seberapa besar market share yang dimiliki kompetitor. 

Analisis ini digunakan sebagai pedoman terkait product 

positioning dari perusahaan. Di tahap ini, IT bertindak 

sebagai sumber daya yang membuat diferensiasi dan 

proprietary advantage. 

4. Assess The Business Network 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan strategy audit. Tahap ini meliputi analisis 

mengenai pemasok, distributor, dan rekan kerja lain yang 

dibutuhkan dalam mengeksekusi strategi. Bagaimana 

peran dari masing-masing pihak, seberapa besar kekuatan 

yang dimiliki dari pihak-pihak tersebut, dan bagaimana 

jaringan dibentuk. Tahap ini berguna untuk memutuskan 

business network positioning. 
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5. Analisis Kapabilitas 

Setelah menentukan strategic positioning dan 

strategic goals, organisasi dapat melakukan penyusunan 

sumber daya dan membangun kapabilitas untuk mencapai 

tujuan. Kapabilitas memudahkan memungkinkan 

perusahaan untuk mengeksekusi strategi saat ini dan juga 

untuk berkembang di masa akan dating. Perusahaan dapat 

melakukan capability audit dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Analyze Processes And Infrastructure 

Pada tahap ini, perusahaan menganalisis proses 

inti yang dibutuhkan untuk memproduksi produk, 

menyampaikan jasa, melayani pelanggan, menjaga 

hubungan dengan key stakeholders, dan terus 

mengembangkan inovasi. Tidak hanya itu, perusahaan 

juga harus memasukkan aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dan jaringan bisnisnya. Kemudian, 

perusahaan dapat menentukan apakah proses tersebut 

efektif, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, dan 

apakah proses yang terjadi sudah yang terbaik. IT 

dapat membantu perusahaan dalam mengkoordinasi 

aktivitas dan membagikan informasi. 

b. Evaluate People And Partners 

Perusahaan mengevaluasi apakah perusahaan 

telah memiliki ahli yang dibutuhkan untuk melakukan 

aktivitas dan proses yang terjadi. IT berperan dalam 

mendefinisikan, mengorganisir, dan membangun 

knowledge asset dan jaringan bisnis. 
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c. Evaluate Leadership And Governance 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam kesuksesan perusahaan. Pemimpin 

yang efektif menggunakan struktur dan sistem 

tatakelola untuk menyeimbangkan kreativitas dan visi 

yang diperlukan untuk membuat tujuan dan 

memprioritaskan investasi. Sistem tatakelola termasuk 

strategic controls, defining strategic position, setting 

goals, operating controls, effective risk management, 

and effective development of vision.  

 

B. Analisis Nilai yang Dibuat Untuk Seluruh 

Stakeholders 

 Komponen terakhir dari model bisnis 

mengidentifikasi nilai yang disalurkan kepada seluruh 

pemangku kepentingan. Biasanya, analisis ini dimulai 

dengan melihat keuangan perusahaan. Seringkali perusahaan 

menggunakan financial ratios seperti Return on Equity 

(ROE). Dalam melakukan value audit, perusahaan dapat 

menganalisis hal-hal berikut: 

1. Identify internal and external stakeholders 

Perusahaan mengidentifikasi siapa saja stakeholders 

internal dan eksternal serta menilai apa saja kepentingan 

dan ekspektasi dari stakeholders tersebut.  

2. Identify business model drivers and alignment 

Dalam tahap ini, perusahaan melakukan analisis 

terkait Strength, Weakness, Opportunities, and Threats 

(SWOT). Setelah itu, perusahaan dapat mengidentifikasi 

penggerak utama revenue, cost, and asset efficiency dan 
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membangun bisnis model yang sesuai dengan komponen-

komponen tersebut. Perusahaan juga dapat melihat 

apakah IT memungkinkan pendorong utama dari nilai 

ekonomi, seperti apakah IT dapat meningkatkan kualitas 

atau mengurangi biaya. 

3. Develop the financial model and determine financing 

needs 

Setelah mengetahui hal-hal sebelumnya, perusahaan 

dapat mengembangkan model keuangan untuk 

perusahaan.  

Secara singkat, kekuatan dari audit model bisnis tidak 

hadir dari mengumpulkan dan menganlisis data-data 

independen. Melainkan terdapat hubungan antara strategi, 

kapabilitas, dan pendorong nilai kunci dari kinerja bisnis. 

Untuk memudahkan pemahaman, kita dapat melihat gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Analyzing Business Model Linkages 
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A. Reputasi Perusahaan (Corporate Reputation) 

Ketika pelanggan memiliki anggapan yang baik atas 

sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat 

mengejar lebih banyak peluang serta menjadi lebih efisien 

dan efektif dalam operasionalnya. Reputasi yang buruk dapat 

memiliki dampak sebaliknya, pelanggan akan tidak percaya 

pada perusahaan tersebut, apa yang ditawarkan perusahaan 

atau apapun yang dikomunikasikan oleh perusahaan akan 

mendapat penolakan. Reputasi yang baik memiliki nilai, baik 

secara keuntungan relasional maupun keuntungan pasar. 

Memperhatikan kondisi saat ini, beberapa perusahaan 

masih jarang melihat atau memperhatikan hal yang berkaitan 

dengan reputasi perusahaan, umumnya mereka baru 

memperhatikan setelah perusahaan merasa teracam. 

Terdapat banyak sekali penelitian mengenai reputasi 

perusahaan (corporate reputation) yang muncul di jurnal-

jurnal akademik meliputi banyak disiplin ilmu seperti 

psikologi, sosiologi, ekonomi, keuangan, strategi bisnis, dan 

perilaku organisasi. Sebagian besar definisi sangat luas dan 

beberapa di antaranya mencakup seluruh persepsi, kognisi, 

perasaan, dan sikap terhadap sebuah perusahaan, yang 

menjadikannya sulit untuk menentukan asal mula yang sejati 

dari definisi reputasi perusahaan (Chun, 2005). 

BAB V 
PENGEMBANGAN MODEL 
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Menurut Dalton and Croft (2003), reputasi adalah 

total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada 

perusahaan, berdasarkan pada persepsi-persepsi mereka dan 

interpretasi-interpretasi pada image/citra perusahaan yang 

dikomunikasikan secara terus menerus. 

Walsh (2009) menyatakan reputasi perusahaan adalah 

evaluasi secara keseluruhan atas perusahaan yang dilakukan 

pelanggan berdasar reaksinya terhadap produk dan jasa, 

aktifitas komunikasi yang dilakukan perusahaan, serta 

interaksinya dengan perusahaan atau perwakilannya (misal 

karyawan, manajemen) dan dikenal sebagai aktifitas 

perusahaan. 

Begitu pula menurut Krisprimandoyo (2014) 

mengatakan reputasi perusahaan adalah suatu cara yang 

relatif baru untuk mengamati suatu bisnis. Reputasi sebuah 

organisasi dihasilkan dari akumulasi seluruh kontak yang 

dilakukan oleh berbagai stakeholder-nya dengan organisasi 

tersebut. Sebuah reputasi perusahaan yang baik harus 

diperoleh dengan hal-hal berwujud yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut yaitu produk-produk dengan kualitas 

yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih baik. Reputasi 

dapat ditingkatkan dengan mengelola lebih baik keterikatan 

emosi yang dimiliki oleh para stakeholder dengan organisasi. 

Disini terdapat interaksi antara emosional dan rasional. 

Sehingga dapat juga di jelaskan bahwa Corporate 

Reputation, adalah bagaimana persepsi pelanggan terhadap 

perusahaan seiring waktu. Berbeda dengan brand image, 

yang merupakan persepsi pelanggan terhadap brand pada 

saat ini. 
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Reputasi perusahaan dapat ditinjau dari berbagai 

sudut pandang sehingga memiliki sejumlah definisi yang 

berbeda satu sama lain. Reputasi dapat merefleksikan 

bonafiditas nama suatu perusahaan menurut pandangan 

lembaga atau kelompok tertentu yang berkepentingan 

dengan perusahaan tersebut. 

Fombrun et al (2013) mengembangkan sebuah teori 

mengenai reputasi perusahaan melalui penelitian yang 

mendalam. Mencoba merumuskan sesuatu metode 

pengukuran aset yang tidak berwujud ini (intangible) dari 

berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang diambil dalam 

merumuskan adalah : 

1. Economic View  

Reputasi merupakan sinyal atau tanda-tanda yg 

menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan 

2. Strategic View  

Reputasi merupakan aset perusahaan dan sebagai 

hambatan mobilitas pesaing 

3. Marketing View  

Reputasi merupakan persepsi penting yang tersirat dalam 

obyek/produk secara langsung maupun tidak langsung 

(brand image & brand equity) 

4. Organizational View  

Reputasi adalah budaya yang koheren dan identitas kuat 

yang lebih memungkinkan atau lebih sistematis dalam 

mempengaruhi persepsi stakeholder. 

5. Sociological View  

Reputasi merupakan tindakan yang biasanya akan diambil 

perusahaan sesuai norma-norma serta harapan dan juga 
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terkait dengan hubungan terhadap para stakeholder dan 

kepedulian terhadap lingkungan 

6. Accounting View  

Reputasi merupakan langkah-langkah yang lebih baik 

tentang bagaimana investasi dalam upaya membangun 

merek/branding, pelatihan, dan penelitian untuk 

membangun saham yang penting yang saat ini merupakan 

aset tidak berwujud. 

Fombrun and Van Riel (2007) mengambarkan 

hubungan antara image atau persepsi yang dipengaruhi oleh 

reputasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Hubungan antara Citra (Image) dan Reputasi 

Perusahaan 

 

Disamping itu Formbun et al (2007) juga 

memaparkan bahwa untuk membangun reputasi perusahaan 

menjadi kuat dan baik bagi para pembeli dan konsumennya, 
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adalah dengan kampanye yang menekankan pada atribut 

berikut : 

1. Atribut produk seperti reliabilitas (kehandalan di mata 

pelanggan) dan kesesuaian nilai yang didapat 

dibandingkan dengan biaya (value for money) merupakan 

kontributor yang penting. 

2. Atribut tempat kerja (workplace) seperti staf yang 

kompeten (skill full) dan mendatangkan manfaat (good 

benefits). 

3. Atribut finansial adalah catatan yang baik dalam hal 

profitabilitas. 

4. Atribut kepemimpinan yaitu pengelolaan yang baik (well 

managed). 

5. Atribut daya tarik emosional adalah hal kepercayaan 

(trustworthiness) 

6. Atribut tanggung jawab sosial seperti dukungan untuk 

menjadi lebih baik (good causes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Reputation Drivers 
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Reputasi yang baik akan meningkatkan keuntungan 

karena hal tersebut menarik perhatian konsumen terhadap 

produk-produk yang dihasilkan perusahaan, investor 

terhadap sekuritas dan pegawai terhadap lowongan pekerjaan 

perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan mempengaruhi 

kita dalam memilih produk yang akan kita beli, sekuritas 

ditempat kita berinvestasi dan tawaran kerja yang akan kita 

terima. Publik tentu lebih memilih melakukan bisnis dengan 

seorang yang memiliki reputasi yang baik dimata mereka. 

Untuk mengukur reputasi perusahaan, dilakukan 

studi lanjutan dengan meminta para stakeholder untuk 

mengestimasi keseluruhan perusahaan. Studi ini 

mengungkapkan terbentuknya reputasi perusahaan dari 

reaksi afektif konsumen, investor, karyawan dan masyarakat 

luas, tanpa menjelaskan mengapa digunakan hanya reaksi 

afektif saja. 

Studi-studi di atas menunjukkan bahwa reputasi 

perusahaan dapat diukur dengan metode yang berbeda satu 

sama lain. Metode Reputation Quotient (RQ) yang 

dirumuskan oleh Fombrun et al (2013) dengan menyusun 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur reputasi 

perusahaan dengan mengajukan 20 pernyataan yang 

digolongkan dalam enam kategori besar, sehingga dalam 

penelitian ini variabel reputasi perusahaan dapat diukur 

dengan indikator penting yaitu : 

1. Emotional Appeal, perasaan terhadap perusahaan, apakah 

kagum dan menghargai atau percaya terhadap perusahaan 

tersebut 
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2. Products and Services, inovasi, kualitas serta nilai produk 

dan jasa 

3. Vision and Leadership, kemampuan perusahaan dalam 

merancang visi yang baik serta bagaimana kepemimpinan 

perusahaan dalam mencapai target yang telah 

dicanangkan. 

4. Workplace Environment, pengelolaan perusahaan dan 

hubungannya dengan cara kerja karyawan. 

5. Financial Performance, profitabilitas dan resiko investasi 

serta bagaimana prospek pertumbuhan perusahaan di 

masa depan. 

6. Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan dan perlakuan terhadap manusia 

Menurut Chun (2005), cara lain mengukur reputasi 

perusahaan yang cukup terkenal adalah metode America 

Most Admired Company (AMAC) yang dilakukan oleh 

majalah Fortune sejak tahun 1983. Secara berkala telah 

mengukur reputasi perusahaan melalui penilaian delapan 

variabel yaitu : 

1. Inovasi 

2. Kualitas manajemen perusahaan 

3. Nilai investasi jangka panjang perusahaan 

4. Tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas dan 

lingkungan 

5. Kemampuan perusahaan untuk mengatur karyawan 

dengan baik 

6. Kualitas produk atau jasa 

7. Kesehatan keuangan perusahaan 

8. Utilisasi aset perusahaan. 
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Sedangkan menurut Ciputra et al (2011) reputasi 

perusahaan terbentuk dari entrepreneurship (kewirausahaan). 

Yaitu merupakan kumpulan-kumpulan inovasi yang terdiri 

dari hasil kreativitas dalam ragam aspek bisnis yang 

disambut/diterima pasar atau publik sedemikian rupa, 

sehingga pasar atau publik tidak sanggup mengatakan tidak. 

Dan karya inovasi harus dapat muncul di seluruh pelosok 

dari fungsi bisnis dan satu sama lain menciptakan interaksi 

sinergis sehingga secara keseluruhan menciptakan 

multiplikasi nilai tambah. 

Entrepreneurship/kewirausahaan sendiri diartikan 

oleh Ciputra et al (2011) adalah mengubah kotoran dan 

rongsokan menjadi emas. Dimana maksudnya adalah setiap 

anggota didalam perusahaan harus dapat selalu menciptakan 

peluang dan menangkap peluang yang ada, melakukan 

perubahan secara dramatis demi kemajuan dan 

perkembangan perusahaan. Karena itu, untuk membangun 

reputasinya, Grup Ciputra melakukan inovasi pada delapan 

indikator penting yaitu dibidang : 

1. Marketing 

2. Delivery & Connectivity 

3. Production 

4. Design 

5. Strategic Alliance 

6. HRD & Organisation 

7. Finance 

8. Environment 

Dari  beberapa  beberapa  metode  penilaian  reputasi  

perusahaan  yang dijabarkan sebelumnya. pengalaman 
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perusahaan dalam industri yang dimasukinya, kompetensi 

perusahaan, dan keunggulan perusahaan dibanding 

kompetitor. 

 

1. Pengalaman Perusahaan 

Yang dimaksud pengalaman perusahaan adalah 

seberapa lama perusahaan tersebut telah berkecimpung 

dan eksis dalam industri yang dimasukinya. Semakin 

lama perusahaan tersebut berada dalam bidang industri 

tertentu, maka perusahaan tersebut terbukti focus terhadap 

inti bisnis yang mereja jalani, sehingga kompetensi 

perusahaan tersebut aka semakin terlihat. Hal ini akan 

mendorong reputasi perusahaan di mata masyarakat 

menjadi terlihat semakin baik. 

 

2. Kompetensi Perusahaan 

Kompetensi   adalah   kemampuan perusahaan 

untuk    mengekploitasi sumberdaya   yang    berbeda,  

dengan menggunakan  berbagai proses organisasi untuk 

mencapai hasil yang  diinginkan (Grant, 1991; Amit and 

Schoemaker, 1993). Sedangkan menurut Bogner  and 

Thomas  (1994),  kompetensi  inti  sebagai keahlian 

khusus yang dimiliki perusahaan dan pengetahuan yang 

diarahkan untuk mencapai   tingkat   kepuasan   

konsumen   yang   lebih   tinggi   dibandingkan 

pesaingnya. 
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3. Keunggulan Perusahaan dibanding competitor 

Untuk bisa bertahan dalam persaingan dan 

membentuk reputasi perusahaan yang baik di mata 

masyarakat, perusahaan harus mempunyai keunggulan 

bersaing (competitive advantage) dibandingkan dengan 

kompetitornya. Keunggulan bersaing akan menjadi 

senjata untuk menaklukkan pasar dan kompetisi. Untuk 

membangun keunggulan bersaing, perusahaan bisa 

melakukan beberapa langkah: 

a. Mencari sumber-sumber keunggulan, misalnya 

keterampilan yang prima, sumber daya yang 

berkualitas, dan lain-lain. 

b. Mencari keunggulan posisi dibanding pesaing, dengan 

mengefisienkan biaya produksi dan memberikan nilai 

tambah kepada konsumen. 

c. Menghasilkan performa yang prima, dengan melihat 

kepuasan dan loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan 

juga kemampulabaan (profitabilty) dari produk 

ataupun jasa yang dihasilkan. 

 

B. Reputation Quotient (RQ) 

Metode Reputation Quotient (RQ) adalah suatu 

instrumen yang dikembangkan untuk mengetahui reputasi 

organisasi/perusahaan. Dalam sebuah penelitian biasanya 

akan diminta untuk memberikan penilaian terhadap variabel 

RQ. Selanjutnya, nilai yang diberikan oleh masing-masing 

responden dihitung dengan rumus: 
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Nilai RQ itulah yang menentukan berapa nilai reputasi 

perusahaan menurut responden. 

Tabel 5.1 Acuan nilai RQ sesuai model Harris & Fombrun 

Skor / Nilai RQ Kategori 

> 80 Excellent / Sempurna 

75-79 Very Good / Sangat Baik 

70-74 Good / Baik 

65-69 Fair / Cukup 

55-64 Poor / Rendah 

50 -54 Very Poor / Sangat Rendah 

< 50 Critical / Kritis 

Sumber : The Harris Poll RQ Summary Report (Nielsen 

Company), 2015 

 

1. Niat Beli Ulang 

Menurut Tjiptono et al (2015:74), perilaku 

pembelian ulang sering dikaitkan dengan evaluasi 

purnabeli dari para pelanggan, dimana keduanya memang 

berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan dari 

penilaian secara menyeluruh. Perilaku pembelian ulang 

ini juga dihubungkan dengan loyalitas pada brand, karena 

perilaku pembelian ulang yang semata-mata menyangkut 

pembelian brand tertentu yang sama secara berulang-

ulang tersebut juga mencerminkan komitmen psikologis 

pelanggan terhadap brand tertentu. 

2. Definisi Niat Beli Ulang 

Menurut Balla and Ibrahim (2012), niat pembelian 

kembali adalah termasuk dalam kategori perilaku 

konsumen dan niat pembelian kembali ini tergantung 
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pada nilai yang mereka peroleh dari transaksi mereka 

sebelumnya. 

Menurut Oliver (1999) mendefinisikan keinginan 

membeli ulang, adalah suatu komitmen mendalam untuk 

membeli kembali suatu barang atau mendatangi kembali 

suatu penyedia jasa secara konsisten di masa akan datang, 

dan karenanya akan menghasilkan pembelian brand atau 

kumpulan brand yang sama secara berulang. 

Hellier et al (2003) juga mendefinisikan, niat beli 

ulang adalah penilaian individual (subyektif) terkait 

pembelian kembali yang terencana dikemudian hari pada 

produk atau jasa dari perusahaan yang sama dan tentunya 

disesuaikan dengan kondisi pelanggan saat itu 

memungkinkan membeli lagi. Dari definisi tersebut 

terlihat jelas bahwa niat beli ulang terjadi ketika 

pelanggan akan melakukan pembelian kembali untuk 

kedua kali atau lebih. Alasan pembelian kembali terutama 

dipicu oleh pengalaman konsumen terhadap produk dan 

jasa sebelumnya. 

Ditambahkan oleh Haery et al (2014) niat beli ulang 

digambarkan sebagai konsep perilaku pelanggan yang 

menunjukkan keinginan untuk mengulang pembelian atas 

produk/jasa. Niat tersebut merupakan sesuatu yang sudah 

terencana, sehingga pelanggan akan menyediakan 

anggaran khusus untuk membeli, bahkan sampai 

mengalokasikan penghasilannya untuk membeli produk 

tambahan lainnya guna mencapai tujuan/manfaat yang 

diinginkan. 
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Dijelaskan Ferdinand (2002), Niat Beli Ulang dapat 

diukur dengan indikator-indikator penting, yaitu: 

1. Niat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2. Niat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain, 

3. Niat preferensial, yaitu niat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada 

produk tersebut, preferensi ini dapat berubah bila terjadi 

sesuatu dengan produk preferensinya. 

4. Niat eksploratif, niat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai 

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 
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A. Strategi Membangun Corporate Reputation Restoran 

Bakso Atom 

 Di tengah tumbuhnya restoran-restoran sejenis 

seperti Bakso Lapangan Tembak dan Bakso Kepala Sapi, 

Restoran Bakso Atom menerapkan langkah manajemen 

untuk memperkuat reputasi perusahaan mereka. Manajemen 

membuat beberapa strategi agar Restoran Bakso Atom 

menjadi restoran yang kompetitif pada tahun-tahun yang 

akan datang. 

 Strategi-strategi yang dibuat oleh manajemen 

Restoran Bakso Atom antara lain: 

1. Menerapkan sistem/mekanisme perusahaan yang fair/adil 

terhadap semua karyawan. 

2. Menguatkan kapasitas/kemampuan SDM guna menunjang 

pekerjaan. 

3. Menerapkan sistem selling dengan marketing dan promosi 

yang tepat. 

Pada umumnya, strategi tersebut dilakukan agar 

karyawan percaya diri dalam menjalankan tugasnya setelah 

mendapat kepercayaan. Kemudian perusahaan juga tidak 

hanya semata-mata mengejar/menerapkan profesioanalisme 

tetapi juga mengembangkan karakter kekeluargaan sehingga 

karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan. 

BAB VI 
DESKRIPSI HASIL (STUDI KASUS) 
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Selain hal-hal yang disebutkan diatas, manajemen 

Restoran Bakso Atom juga melakukan branding perusahaan 

yang kuat dengan konsistensi yang stabil. Branding disini 

berarti tetap konsisten dengan produk yang berkualitas dan 

dengan proses produksi yang benar yaitu higienis. 

Manajemen juga melakukan strategi pemasaran seperti 

membangun jaringan marketing dengan pihak lembaga/ 

instansi terutama sekolah ataupun kelompok PKK. Selain itu 

mereka melakukan pre-survey/research membuka gerai/ 

restoran dengan melihat pasar, jumlah customer, dan 

bagaimana detail lokasi maupun ergonomisnya pem-

bangunan outlet/gerai/restoran bakso atom. 

 Proses pembangunan corporate reputation Restoran 

Bakso Atom Situ Gintung rupanya lebih banyak diciptakan 

melewati pendekatan perseorangan dimulai dari tingkat 

terbawah sampai tingkat teratas jajaran manajemen Bakso 

Atom. Hal ini dimaksudkan agar pendekatan yang dibuat 

dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan seperti ini bisa 

menyodorkan tidak hanya sisi positif tetapi juga negatif pada 

penampilan Bakso Atom, karena dapat menghimpun 

kepercayaan dan pengakuan pelanggan secara spontan. 

 Bakso Atom juga melaksanakan kegiatan humas 

dengan menyampaikan masukan kepada wartawan saat 

meliput. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk 

mempertahankan runtutan peliputan tentang Bakso Atom 

sehingga reputasi restoran tersebut terpelihara dengan baik. 

 Selain pendekatan perseorangan yang disebutkan di 

atas, Bakso Atom juga merilis pemberitaan melalui saluran-

saluran komunikasi yang tersedia. Dalam hal ini seperti 
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tampil di media cetak dan elektronik serta menyebarkan flyer 

dan pamflet. 

 

1. Strategi Corporate Reputation Bakso Atom dari Segi 

Emotional Appeal 

Dari segi Emotional Appeal yang meliputi Feel 

Good About, Admire and Respect dan Trust baik dari 

pihak pelanggan dan pihak manajemen melihat banyak 

peningkatan yaitu rasa percaya dan yakin bahwa bakso 

yang dijual bebas boraks, celeng dan lainnya. Selain itu, 

peningkatan dalam kualitas SDM serta pembenahan 

pengelolaan restoran juga tetap dijaga.  

Prasetya Dwi Asmara Dwi, manajer sales Bakso 

Atom, yang menyelesaikan pendidikannya di Universitas 

Gadjah Mada dan sempat bekerja di pusat studi 

community development UGM selama empat tahun, 

mengatakan bahwa corporate reputation dibangun 

dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan kepada 

karyawan. Penanaman nilai tersebut dimulai dari level 

yang paling rendah sampai yang paling atas. Hal ini 

dilakukan agar munculnya sinergi di Bakso Atom dalam 

menghadapi kompetisi dengan restoran lainnya. 

“Restoran Bakso Atom membangun reputasi 

perusahaan itu ya dengan menanamkan nilai-nilai 

tentang yang dipunyai oleh Bakso Atom sendiri. 

Nilai-nilai konsep kita kan memang konsep sehat 

kemudian k ehm konsisten terhadap produk, 

pelayanan, kepuasan pelanggan ya itu yang 

kemudian nilai-nilai itu kita internalisasi ke semua 
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karyawan baik itu dari level paling ehm rendah 

sampai yang paling atas.” 

 

Sedangkan menurut Sutarman, manajer HRD – 

Supporting Bakso Atom, yang juga alumni Universitas 

Gadjah Mada dan sebelumnya bekerja di lembaga riset 

pusat studi kebijakan dan kependudukan UGM selama 

lima tahun, corporate reputation dibangun dengan 

melakukan perencanaan dan menjalin hubungan dengan 

pihak luar. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa 

berkembang dan mencapai target keuntungan yang besar. 

“Kami membaginya menjadi dua. Dari dalam 

sendiri, Bakso Atom konsisten dengan perencanaan 

yang matang dan standar yang disusun dalam 

tahapan waktu yang direncanakan. Dengan 

perencanaan ini Bakso Atom yakin bahwa semua 

program bisa berjalan sesuai target yang telah 

ditentukan. Program disusun oleh setiap divisi 

(divisi produksi, divisi keuangan, divisi 

HRD/Supporting, divisi Selling, divisi Marketing) 

dalam bentuk matrik kerja dan dijalankan sesuai 

dengan rencana kerja dan waktu kerja. Program 

kerja adalah strategi dan taktik dalam 

mengembangkan perusahaan dan mencapai target 

keuntungan yang besar. Dengan perencanaan 

inilah bakso Atom mengembangkan reputasinya. 

Sedangkan dari luar adalah dengan menjalin 

hubungan/networking dengan pihak luar (mitra, 
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supplier dan instansi-instansi maupun customer) 

yang menjadi target pasar).” 

 

Dari apa yang telah dikatakan oleh kedua pejabat 

dari manajemen Bakso Atom Situ Gintung muncul 

pengertian bahwa corporate reputation yang dilaksanakan 

Bakso Atom dilakukan supaya para karyawan mempunyai 

nilai-nilai perusahaan serta kemajuan perusahaan ke 

depannya.  

Sehubungan dengan penciptaan corporate 

reputation Restoran Bakso Atom untuk memunculkan 

rasa kebanggaan, kecintaan, dan kepercayaan (emotional 

appeal) karyawan terhadap perusahaan itu sendiri, baik 

Dwi dan Sutarman memberikan jawaban yang berbeda. 

Menurut Dwi, memunculkan rasa kebanggaan, 

kecintaan, dan kepercayaan karyawan terhadap Bakso 

Atom dicapai dengan menanamkan nilai kepada karyawan 

bahwa Bakso Atom adalah restoran dengan brand sehat. 

Dengan kata lain, produk yang mereka jual sudah 

diperiksa kehigienisannya oleh BPOM dan 

menstandarkan produk mereka sesuai standar nasional 

Indonesia dengan meraih sertifikat SNI dari Kementerian 

Perdagangan. 

“Ehm strategi andalannya kita adalah memperluas 

pasar ini sampai ke seluruh Indonesia gitu mas dan 

kita membawa brand sehat sebagai strategi andalan 

kita. Karena gak semuanya punya itu, punya ehm 

kita kan yang satu-satunya punya standar nasional 
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Indonesia sertifikat SNI jadi itu strategi andalan 

kita.” 

 

Untuk mencapai hal itu, pihak manajemen 

melakukan rapat yang dilakukan setiap minggu yang 

diikuti oleh staff kantor pusat. Sedangkan untuk mereka 

yang bekerja di outlet, pihak manajemen melakukan 

pelatihan mengenai product knowledge, kebersihan outlet 

dan setiap minggunya datang ke outlet untuk melihat 

langsung suasana dan kondisi outlet. Selain itu, pada saat 

mengunjungi outlet, mereka juga mengambil masukan 

dan saran-saran dari karyawan.  

“Kita mengkampanyekan tentang isu sehat 

kemudian ehm apa bahwa masyarakat itu punya 

hak untuk mendapatkan makanan yang sehat itu 

jadi materi yang kita komunikasikan itu produk kita 

sehat sehingga layak untuk dikonsumsi dan kalau 

sehat otomatis kan punya nilai lebih jadi 

harapannya itu jadi nilai jual kita dan itu kita 

terapkan dalam misalnya kita bikin x-banner, 

materi komunikasi, flyer dan sebagainya itu ada.” 

 

Mempromosikan corporate reputation melalui 

media dilakukan pihak manajemen sebagai motivasi, 

kepuasan dan kebanggaan pribadi serta status sosial  

kepada para karyawan. Selain itu, melalui promosi - 

Bakso Atom dapat menarik minat calon karyawan yang 

memiliki kompetensi untuk bekerja di Bakso Atom. 
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“Media lebih ke perluasan brand seperti pertama, 

penyusunan company profile, flier, dan lainnya. 

Kedua, menjalin hubungan komunikasi dengan 

lembaga pendidikan seperti SMK. Ketiga, dengan 

memuat brand bakso atom melalui media cetak 

ataupun media elektronik.” 

 

Menurut Sutarman, selain yang disebutkan di atas, 

pihak manajemen juga melakukan rencana agar karyawan 

lama tetap bekerja di Bakso Atom. Hal itu dilakukan 

dengan menerapkan sistem apresiasi dan menguatkan 

kapasitas penunjang SDM. 

 “Pertama, menerapkan sistem/mekanisme 

perusahaan yang fair/adil terhadap semua 

karyawan. Artinya bahwa perusahaan akan 

memberikan apresiasi yang besar kepada karyawan 

yang bekerja lebih dibanding dengan karyawan 

yang bekerja seperti apa adanya. Artinya bahwa 

pendapatan sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan, karyawan yang 

bekerja/melakukan leebih maka akan mendapatkan 

lebih pula. Sebagai contoh adalah menerapkan 

sistem bonus bagi karyawan yang mencapai target. 

Selain itu membangun hirarki jabatan bagi 

karyawan gunan menunjang omset penjualan 

(seperti ada posisi Koordinator Outlet, SPV, dll). 

Kedua, menguatkan kapasitas/kemampuan SDM 

guna menunjang pekerjaan. Seperti : training skill 

(training marketing, training manajemen keuangan, 
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training penangan produk, dll). Ketiga, menerapkan 

sistem selling dengan marketing dan promosi yang 

tepat, yaitu sesuai dengan pasar atau konsumen 

yang yang ditarget perusahaan (seperti : selling di 

daerah yang ramai/crowded, sekolah TK dan SD 

ataupun bazar yang sesuai dengan pasar bakso 

atom yaitu anak-anak SD dan TK).” 

  

Upaya membentuk reputasi Bakso Atom merupakan 

cara agar restoran tersebut berkembang dan berekspansi 

di tengah persaingan dengan restoran sejenis. Bagi 

manajemen Restoran Bakso Atom Situ Gintung, di 

tengah-tengah kompetisi yang ketat, adalah penting bagi 

mereka untuk melaksanakan strategi agar perusahaan bisa 

terus bersaing. Salah satunya adalah dengan membangun 

corporate reputation. 

Prasetya Dwi Asmara sebagai informan pertama 

memaparkan corporate reputation dibangun dengan 

menanamkan nilai-nilai perusahaan kepada karyawan. 

Penanaman nilai tersebut dimulai dari level yang paling 

rendah sampai yang paling atas. Hal ini dilakukan agar 

memunculkan sinergi di Bakso Atom dalam menghadapi 

kompetisi dengan restoran lainnya. 

Sutarman sebagai informan kedua mengatakan 

bahwa banyak kelebihan yang bisa diceritakan dalam 

membangun corporate reputation Bakso Atom. Hal ini 

ditandai dengan kepercayaan pelanggan terhadap restoran 

ini terutama dengan produknya yang dikenal higienis dan 

bebas bakteri serta banyaknya minat di masyarakat yang 



 69 

 

ingin menjalin kerjasama dengan Bakso Atom dalam hal 

ini menjadi franchisor dimana peminatnya sekarang 

sekitar 200 orang. Dengan reputasi positif yang didapat, 

perusahaan terus berkembang dan bisa mencapai target 

keuntungan yang besar. 

Dari sisi manajemen Bakso Atom, didapat deskripsi 

adanya upaya mendirikan reputasi perusahaan yang 

positif dari kalangan internal. Hal ini dipaparkan oleh 

Dwi yang mengatakan bahwa dengan menciptakan 

produk yang berkualitas dan layanan yang baik maka 

dengan serta merta akan muncul kesan positif dari para 

pelanggan.  

Pihak manajemen dan karyawan di setiap divisi 

telah melaksanakan banyak hal. Bahkan dalam beberapa 

kesempatan, Bandang Rianto Prabowo selaku pemilik 

juga ikut ambil bagian dalam mengoperasikan roda 

operasional Bakso Atom. Melalui pendekatan pribadi, 

mereka datang ke outlet menyapa dan bercengkerama 

dengan para pelanggan. Tentu hal ini mendatangkan 

pengaruh positif bagi para pelanggan. Sebab para 

pelanggan belum tentu menemukan kesempatan yang 

sama saat bertandang ke restoran bakso sejenis. 

 

2. Strategi Corporate Reputation Bakso Atom dari Segi 

Product and Service 

Dari segi product and service yang meliputi stands 

behind, high quality, innovative dan good value pihak 

manajemen Bakso Atom telah melaksanakan banyak hal 

untuk meraih hasil yang mereka dapat sekarang ini. 



70  

 

Tuntutan untuk memberikan produk dan layanan dari 

Bakso Atom yang sepadan kepada para pelanggannya 

terus datang. Tidak hanya memfokuskan kepada produk 

saja, akan tetapi juga layanan pesan-antar, catering juga 

kemudahan dalam pembayaran.  

Untuk mencapai high quality, menurut pihak 

manajemen Bakso Atom produk dan layanan yang 

berkualitas dapat tercipta dengan melakukan training 

secara berkala kepada karyawan dan konsistensi dalam 

pembuatan produk yang berkualitas. Dwi Asmara – 

manajer sales Bakso Atom memaparkan bahwa Bakso 

Atom memilih bahan baku yang berkualitas, yakni dengan 

memilih daging sapi yang berasal dari Bali sehingga akan 

menghasilkan produk yang berkualitas pula. 

Sebagai informan pertama dan mewakili 

manajemen Bakso Atom, Dwi mengatakan bahwa secara 

periodik mereka selalu mengusahakan hadirnya produk-

produk dan layanan yang baru sebagai salah satu 

strateginya. Tidak hanya tentang inovasi produk saja, 

tetapi bagaimana cara mereka melayani pelanggan pun 

juga menjadi perhatian mereka. 

Menurut Ester, pelanggan yang juga seorang 

pensiunan polisi, produk dan layanan yang diberikan oleh 

Bakso Atom dinilainya cukup menarik. Ia menekankan 

pada produk dimana ia tertarik dengan inovasi yang 

dilakukan restoran tersebut sehingga membuatnya terus 

berkunjung ke restoran itu. Pelayanannya pun ia katakan 

cukup ramah bagi pelanggan seperti dirinya.  



 71 

 

“Ya, memang inovatif. Disaat ehm kemajuan jaman 

pun dia mengikuti ya. Bakso apa yang diinginkan 

oleh ehm apa itu konsumen-konsumennya sehingga 

itu ditampung dan di situ langsung membuatnya. Jadi 

inovasi ini sangat diutamakan oleh Bakso Atom dan 

kenapa saya bisa bilang begitu karena bakso itu beda 

dengan yang lain. Saya sering makan bakso di mana-

mana tapi di Bakso Atom ini ada perbedaannya. Ada 

yang gepeng, ada yang besar, ada yang bulat. Yang 

namanya bakso itu kan bulat sebetulnya, 

sepengetahuan saya sejak kecil. Tapi saya masuk di 

Restoran Bakso Atom ternyata tidak hanya bulat 

saja. Ada yang gepeng, ada yang kayak emplek-

emplek itu mas, bagus sekali. Ada yang dalamnya 

keju mas. Itu yang menjadi inovasi di situ. Inovasi 

bagi masyarakat pembeli sehingga ehm konsumen itu 

sering kembali di situ karena itu, inovasi-inovasi dari 

Bakso Atom, yang dibuatnya itu mas.” 

Untuk memperoleh segala informasi tentang produk 

dan layanan Bakso Atom, Ester mengatakan bahwa 

dirinya lebih menggunakan media word-of-mouth (getok 

tular). Hal ini dia ungkapkan karena dia jarang menonton 

TV dan tidak pernah menggunakan internet. 

Produk dan layanan dari Bakso Atom untuk Rein, 

seorang apoteker, sendiri termasuk inovatif dan 

berkembang. Dia memberikan contoh pada salah satu 

produk restoran tersebut yaitu bakso jamur yang menurut 

dia sangat inovatif dan memiliki keunikan tersendiri. Jika 
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dibandingkan restoran atau pedagang bakso pada 

umumnya, hal seperti ini jarang ia lihat. 

“Ya saya lihat juga secara periodik mereka 

menelurkan ehm berbagai macam ehm bentuk-

bentuk produksi yang inovatif. Artinya, contohnya 

mereka menghasilkan produk-produk dari jamur 

yang selama ini mereka mengandalkan 

mengandalkan daging-daging saja tapi mereka 

sudah mulai berkembang ehm melihat 

perkembangan dan keinginan konsumennya.” 

 

Untuk media komunikasi yang ia pilih untuk 

memperoleh informasi tentang Bakso Atom, Rein 

mengatakan media cetak dan media elektronik. Alasan 

yang ia kemukakan adalah karena ia sudah terbiasa 

menggunakan kedua media tersebut dalam meraih 

informasi sehari-hari. 

“Tentu media komunikasi media komunikasi seperti 

elektronik ehm radio, televisi dan media-media 

cetak seperti koran dan tabloid gitu.” 

 

Bagi Atik sendiri, seorang karyawan swasta di 

sebuah perusahaan di Jakarta Selatan, dengan adanya 

variasi-variasi seperti bakso keju, bakso telur dan 

lainnnya sudah menunjukkan bahwa produk dan layanan 

Bakso Atom sudah inovatif dan berkembang. Dalam 

pembayaran ia juga dimudahkan dengan adanya layanan 

pembayaran dengan kartu debit dan flash yang disediakan 

oleh bank mitra Bakso Atom di setiap outlet. 
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“Ehm ya dengan apa namanya dengan dia punya 

banyak variasi bakso gitu itu sih menurut saya dia 

udah menunjukkan kalo dia itu inovatif dan 

berkembang. Contohnya ada bakso keju, bakso 

telur, bakso jamur dan lainnya. Itu juga dengan 

sekarang kita tidak perlu membayar tunai, karena 

dia punya layanan membayar debit di tempat.” 

 

Ditanyai seputar media komunikasi yang paling ia 

senangi terutama informasi mengenai informasi seputar 

Bakso Atom, perempuan dengan t-shirt bergaris-garis 

vertikal ini menjatuhkan pilihannya pada media cetak 

seperti majalah dan juga radio serta e-magazine. Hal ini 

dikarenakan kesibukannya sebagai seorang karyawan 

swasta.  

Waskito, seorang pensiunan wartawan,  

memaparkan bahwa produk dan layanan Bakso Atom 

yang selalu inovatif dan berkembang tidak hanya dilihat 

semata dari makanannya saja. Hal lain yang ia soroti 

adalah layanan pesan-antar dan adanya ruangan 

pertemuan yang tersedia di Restoran Bakso Atom Situ 

Gintung yang mampu menampung hingga 40 orang. 

“Ya dari jenisnya itu dari perkembangan. Dia 

selalu ada sesuatu yang baru yang dia tampilkan 

gitu, ga itu-itu aja. Pasti ada sesuatu yang baru 

yang ditampilkan.Contohnya yang saya tahu ya 

mereka mempunyai ruangan pertemuan yang 

kapasitas sekitar 40 orang untuk kegiatan kantor 

dan lainnya.” 
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Waskito cukup mengikuti perkembangan Bakso 

Atom. Selain sebagai pelanggan, ia menghimpun berbagai 

informasi seputar restoran tersebut. Media cetak seperti 

koran dan media elektronik seperti TV dan internet pun ia 

gunakan. Ia juga memakai media word-of-mouth  melalui 

salah satu anaknya yang bekerja di sebuah perusahaan TV 

swasta. 

“Ehm biasanya saya ya dari TV ya, terus dari 

koran, terus ehm ya dari kadang-kadang dari 

internet biasanya. Kebetulan anak saya sendiri kan 

wartawan di NET TV, jadi dari dia juga ada, sering 

dapat informasi dan memang hobi saya membaca 

berita gitu. Koran, majalah juga banyak karena 

saya dulu bekas wartawan. Sering saya baca-

baca.“ 

 

B. Reputasi Restoran Bakso Atom 

Reputasi Restoran Bakso Atom dalam penelitian ini 

akan dilihat dari temuan yang diperoleh melalui kuesioner 

yang disebarkan kepada 30 responden terpilih dan 

wawancara mendalam kepada beberapa pelanggan Bakso 

Atom. 

Reputasi Restoran Bakso Atom dalam penelitian ini 

hanya memfokuskan pada 1) segi emotional appeal yang 

dilihat dari perasaan baik (feel good about), perasaan kagum 

dan menghormati (admire and respect) dan perasaan percaya 

(trust) dari setiap individu; 2) segi product and service yang 

meliputi stands behind, high quality, innovative dan good 

value 



 75 

 

Responden yang terpilih dalam penelitian ini terdiri 

dari 17 orang laki-laki dan 13 orang perempuan dari 

berbagai kalangan usia, pendidikan dan pekerjaan. Dari 30 

responden terpilih, sebanyak 25 orang (83,3%) mengetahui 

Bakso Atom melalui teman atau saudara mereka, 3 orang 

(10%) mengetahui restoran tersebut melalui brosur yang 

diedarkan Bakso Atom dan 2 orang (6,6%) lainnya seperti 

melalui bazar atau melewati restoran tersebut. Jadi, sebagian 

besar responden mengetahui Bakso Atom melalui teman atau 

saudara mereka. 

 Ketika diajukan pertanyaan mengenai kapan mereka 

mengetahui keberadaan Restoran Bakso Atom, hampir 

separuh responden (46,6%) atau 14 orang mengetahui 

keberadaan pada rentang waktu tahun 2010-2014. 

Responden yang mengetahui keberadaan Restoran Bakso 

Atom dari awal berdirinya sebanyak 6 orang (20%). 

 Ketika ditanyakan tentang apa yang terlintas di benak 

responden mendengar nama Restoran Bakso Atom , 

sebanyak 16 orang (53,3%) mengatakan yang terlintas di 

benak mereka ketika mendengar nama Bakso Atom adalah 

Bakso Sehat, 7 orang (23,3%) menjawab Bakso dengan 

variasi dan 7 orang lainnya (23,3%) menjawab Bakso tanpa 

pengawet. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa image 

Bakso Atom adalah Bakso Sehat. Persentase secara rinci 

dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

 Mengenai frekuensi responden mengunjungi 

Restoran Bakso Atom, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebesar 70% responden (21 orang) mengatakan kadang-

kadang dan hanya 8 orang (26,6%) mengatakan jarang. 
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Hanya 3,3% responden yang mengatakan datang ke Restoran 

Bakso Atom setiap saat bila ingin mengkonsumsi bakso. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa manajemen Bakso Atom 

masih harus berupaya untuk menjadikan Bakso Atom 

sebagai restoran bakso favorit.  

 

1.  Reputasi Bakso Atom Dari Segi Emotional Appeal 

Reputasi Bakso Atom dari Segi Emotional Appeal 

dilihat dari dari pendapat responden yang baik terhadap 

Bakso Atom, rasa percaya pada Bakso Atom dan 

menjadikan Bakso Atom sebagai prioritas utama dalam 

mengkonsumsi makanan sejenis.  

Ketika ditanyakan apakah Restoran Bakso Atom 

telah mendapat kepercayaan dari pelanggannya, sebanyak 

63,3% responden (19 orang)  menjawab setuju pada 

pernyataan “Restoran Bakso Atom adalah restoran bakso 

yang terpercaya“ bahkan 36,6% (11 orang) menjawab 

sangat setuju. Tidak ada satupun yang menjawab tidak 

setuju atau sangat tidak setuju.  

Hasil wawancara mendalam dengan beberapa 

pelanggan memperkuat hasil kuesioner yang pada 

dasarnya pelanggan rela untuk datang dan makan di 

Restoran Bakso Atom tanpa diminta dari siapapun. 

Seperti apa yang dikatakan Ester –salah satu pelanggan 

Bakso Atom, bahwa kondisi outlet yang tak pernah sepi di 

Restoran Bakso Atom Situ Gintung memberikan imbas 

pada sikapnya menjadi pelanggan setia di restoran 

tersebut. Sedangkan bagi Rein, Atik, Asti dan Waskito, 

dengan memampang sertifikat kebersihan produk dari 
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BPOM serta MUI dan gencarnya pemasaran produk 

bakso sehat mereka melalui media cetak maupun serta 

elektronik, mereka semakin memberikan kepercayaan 

pada Bakso Atom.  

Kepercayaan pelanggan pada restoran Bakso Atom 

merupakan salah satu indikator dari corporate reputation 

yang baik terhadap Bakso Atom, yang pada akhirnya bisa 

mengarah pada brand loyalty. 

Aspek lain dari emotional appeal yang dilihat dalam 

penelitian ini adalah Restoran Bakso Atom menjadi 

prioritas atau pilihan utama dalam mengkonsumsi bakso. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 

separuh respondem yaitu 56,6%  (17 orang) menyatakan 

setuju setuju pada pernyataan “Restoran Bakso Atom 

adalah pilihan utama dalam mengkonsumsi bakso“ 

bahkan 20% responden mengatakan sangat setuju Akan 

tetapi sebaliknya, dalam penelitian ditemukan sebanyak 

23,3% responden mengatakan Restoran Bakso Atom 

bukan menjadi pilihan utama dalam mengkonsumsi 

bakso. Temuan ini perlu dicermati manajemen untuk 

menjadikan Bakso Atom sebagai prioritas utama. Secara 

rinci hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah 

ini.. 

 

2. Bakso Atom Dari Segi Product and Services 

Reputasi Restoran Bakso Atom dari segi product 

and services dalam penelitian ini dilihat dari pendapat 

responden terhadap pernyataan tentang produk Bakso 

Atom yang tidak mengandung borax,  restoran bakso 
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dengan bahan baku daging yang berkualitas, restoran 

bakso yang inovatif dan kreatif, memiliki keunggulan, 

restoran yang dikelola secara professional, restoran 

dengan pelayanan cepat dan tanggap. 

Reputasi Bakso Atom dalam aspek produk dilihat 

dari penilaian responden tentang klaim yang dinyatakan 

bahwa Bakso Atom adalah bakso sehat tidak mengandung 

borax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 

responden sepakat setuju bahkan sangat setuju Bakso 

Atom merupakan bakso sehat tanpa menggunakan borax. 

Hal ini terbukti dari 40% (12 responden) mengatakan 

setuju bahkan 60% mengatakan sangat setuju. Tidak ada 

seorangpun responden yang mengatakan tidak setuju 

maupun sangat tidak setuju.  

Hasil wawancara mendalam kepada 2 orang 

pelanggan – Atik dan Asti - melengkapi apa yang telah 

diperoleh dari hasil kuesioner. Mereka mengatakan bahwa 

mereka merasakan manfaat dari produk Bakso Atom yang 

sehat tanpa mengandung boraks, dan juga menyebutkan 

bahwa dengan adanya produk makanan sehat yang 

ditawarkan Bakso Atom telah memberikan dampak yang 

positif bagi mereka juga pertimbangan bahwa tidak 

selamanya makan bakso tidak selamanya jorok, tidak 

fresh dan tidak sehat. 

Ketika responden diajukan pertanyaan apakah 

Restoran Bakso Atom adalah restoran yang menjual 

bakso dengan daging sapi berkualitas, mereka sepakat 

menyatakan daging sapi sebagai bahan Bakso Atom 

adalah daging sapi berkualitas. Hal ini dinyatakan oleh 
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56,6% (17 orang) yang mengatakan setuju dan 13 orang 

(43,3%) mengatakan sangat setuju. Tidak ada satupun 

responden yang mengatakan tidak setuju maupun sangat 

tidak setuju.  

Demikian pula saat diajukan pertanyaan apakah 

Restoran Bakso Atom mengembangkan produk bakso 

secara inovatif dan kreatif, hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa seluruh responden menyatakan 

setuju bahkan sangat setuju, dengan rincian 16 orang 

(53,3%) mengatakan setuju dan 14 orang lainnya (46,6%) 

mengatakan sangat setuju.  

Hasil wawancara mendalam memperkuat hasil 

penelitian diatas. Salah satu dari pelanggan yang menjadi 

informan yaitu Rein mengatakan bahwa Bakso Atom 

selalu inovatif. Diceriterakan bahwa sewaktu pertama kali 

mengenal Bakso Atom, produk yang ditawarkan masih 

terbatas. Sekarang, Bakso Atom memiliki berbagai 

macam produk dan layanan yang dapat memanjakan para 

pelanggannya. 

Mengenai apakah Restoran Bakso Atom memiliki 

keunggulan dibanding dengan restoran lain yang menjual 

bakso, hasil kuesioner menunjukkan sebagian besar 

responden yaitu sebesar 66,6% (20 orang) menyatakan 

setuju bahkan 8 orang (26,6%) mengatakan sangat setuju. 

Sebaliknya hanya 2 orang (6,6%) mengatakan tidak 

setuju.  

Aspek reputasi perusahaan lainnya yang dinilai 

responden yaitu apakah perusahaan –dalam hal ini 

Restoran Bakso Atom - dikelola secara profesional,   lebih 
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dari separuh responden (53,3%) mengatakan setuju dan 

bahkan 40% responden mengatakan sangat setuju. Dalam 

penelitian ini hanya ditemukan 6,6% responden yang 

menyatakan tidak setuju Bakso Atom dikelola secara 

profesional.  

Aspek pelayanan menjadi sangat penting dalam 

membangun reputasi. Ketika ditanya apakah Restoran 

Bakso Atom memberikan pelayanan yang cepat dan 

tanggap, mayoritas responden menyatakan setuju dan 

sangat setuju Restoran Bakso Atom memberikan 

pelayanan yang cepat dan tanggap, yaitu 86,6% 

responden (26 orang) mengatakan setuju dan 10% 

responden sangat setuju. Sedangkan yang tidak setuju 

hanya 3,3% (1 orang).  

Mengenai pernyataan  keterjangkauan harga dan 

ekonomisnya Restoran Bakso Atom, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa separuh responden (50%)  

mengatakan setuju dan 3 orang (10%) mengatakan sangat 

setuju. Akan tetapi penelitian ini menemukan ada 33,3% 

responden (10 orang) yang mengatakan tidak setuju bila 

Restoran Bakso Atom dianggap sebagai restoran bakso 

dengan harga terjangkau dan ekonomis.  

Ketika ditanya mengenai indikator reputasi dari segi 

product dan services yang diteliti adalah mengenai 

apakah Restoran Bakso Atom memberikan manfaat 

sebagai makanan sehat, mayoritas responden menyatakan 

setuju bahkan sangat setuju. Sebanyak 18 orang (60%) 

mengatakan setuju dan 9 orang (30%) sangat setuju. 

Hanya 3 orang (10%) mengatakan tidak setuju pada 
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pernyataan Restoran Bakso Atom memberikan manfaat 

sebagai makanan sehat.  

Hasil wawancara mendalam melengkapi hasil 

temuan diatas. Pelanggan Ester dan Asti mempercayai 

produk dan layanan Bakso Atom yang mereka 

manfaatkan selama ini termasuk layanan yang berkualitas. 

Mereka tidak hanya menemukan layanan yang baik dari 

karyawan outlet akan tetapi mereka juga menemukan 

produk yang ditawarkan Bakso Atom termasuk yang 

paling bagus jika dibandingkan dengan restoran bakso 

sejenis. 

Wawancara dengan beberapa pelanggan, 

mengatakan bahwa mereka merasakan manfaat dari 

produk atau layanan yang ada. Beberapa manfaat dari 

produk atau layanan yang ada yang dapat disebutkan 

disini adalah, pertama, dengan adanya produk makanan 

sehat yang ditawarkan Bakso Atom telah memberikan 

dampak yang positif bagi mereka juga pertimbangan 

bahwa tidak selamanya makan bakso tidak selamanya 

jorok, tidak fresh dan tidak sehat. Kedua, percaya bahwa 

produk dan layanan Bakso Atom yang mereka 

manfaatkan selama ini termasuk layanan yang berkualitas. 

Mereka tidak hanya menemukan layanan yang baik dari 

karyawan outlet akan tetapi mereka juga menemukan 

produk yang ditawarkan Bakso Atom termasuk yang 

paling bagus jika dibandingkan dengan restoran bakso 

sejenis. Ketiga, dengan mengatakan bahwa Bakso Atom 

selalu inovatif. Sewaktu pertama kali mengenal Bakso 

Atom, produk yang ditawarkan tidak sebanyak seperti 
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sekarang. Sekarang, Bakso Atom memiliki berbagai 

macam produk dan layanan yang dapat memanjakan para 

pelanggannya. Keempat, dengan menggunakan jasa dari 

Bakso Atom. Meskipun beberapa dari informan jarang 

datang ke restoran tersebut akan tetapi mereka 

menggunakan layanan pesan-antar yang diberikan oleh 

Bakso Atom dalam acara-acara yang mereka hadiri. 

Mereka tidak pernah mendapati masalah yang berarti 

berkenaan tentang hal ini sampai sejauh ini. 

Secara keseluruhan hasil penelitian yang 

merangkum reputasi restoran Bakso Atom dari aspek 

emotional dan aspek product and services tergolong 

dalam kategori baik bahkan mengarah sangat baik, yakni 

sebesar 53,3% dan 46,7%.  

 

C. Hasil Riset 

  Tampak depan dari Restoran Bakso Atom Situ 

Gintung yang merangkap kantor pusat dari CV Atom 

Indonesia 

Dari paparan hasil penelitian diatas, Restoran Bakso 

Atom berupaya membangun reputasi perusahaan dengan 

strategi yang telah dilakukan. Emotional appeal adalah salah 

satunya dimana sebuah organisasi dilihat dari perasaan baik 

(feel good about), perasaan kagum dan menghormati (admire 

and respect) dan perasaan percaya (trust) dari setiap 

individu. 



 83 

 

Pintu masuk menuju kantor CV Atom Indonesia selaku 

pemilik merek Restoran Bakso Atom 

 

Dalam segi emotional appeal corporate reputation 

dibangun dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan kepada 

karyawan. Penanaman nilai tersebut dimulai dari level yang 

paling rendah sampai yang paling atas. Penanaman nilai-nilai 

tersebut diharapkan akan menumbuhkan perasaan baik, 

kagum dan kepercayaan karyawan pada manajemen Bakso 

Atom.  Sedangkan untuk pelanggan, manajemen berupaya 

menjalin hubungan yang baik agar bisa memberikan rasa 
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percaya dan pendapat yang baik terhadap Bakso Atom. 

Selain itu, corporate reputation dibangun dengan melakukan 

perencanaan dan menjalin hubungan dengan pihak luar yang 

bertujuan supaya perusahaan bisa berkembang. 

  

Pintu masuk Restoran Bakso Atom Situ Gintung 

Apa yang dilakukan Restoran Bakso Atom 

memperkuat konsep Feel Good About sebagai sebuah ikatan 

emosional yang bersifat afeksi atau senang terhadap sebuah 

organisasi (Fombrun: 2007). Hal ini dapat dimaknai adanya 
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pengalaman cinta terhadap satu organisasi dan berhasrat 

untuk ikut terlibat sebagai bagian dari institusi itu.  

Manajemen Bakso Atom berupaya untuk membuat karyawan 

dan pelanggan memiliki Admire and Respect, yaitu 

bagaimana sebuah organisasi dihormati dan dikagumi oleh 

seorang individu (Fombrun: 2007). Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, diharapkan karyawan Restoran Bakso Atom 

akan bangga bekerja di Restoran tsb. Demikian pula 

konsumen akan memiliki pendapat yang baik, memiliki rasa 

percaya dan menjadi pelanggan setia pada bakso Atom 

merujuk pada konsep trust sebagai ikatan bersifat percaya 

terhadap suatu organisasi (Fombrun 2007). Kepercayaan ini 

dapat muncul antara pihak manajemen dengan para 

pelanggan. 

 

Makanan beku di dalam pendingin yang dapat dibawa 

pulang pelanggan 

Dari aspek product and services, manajemen Bakso 

Atom telah berupaya membangun corporate reputation 
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dengan melakukan beberapa hal. Pertama, mereka tidak 

hanya memfokuskan kepada produk saja, akan tetapi juga 

layanan pesan-antar, catering dan juga kemudahan dalam 

pembayaran. Kedua, melakukan training secara berkala 

kepada karyawan dan konsistensi dalam pembuatan produk 

yang berkualitas yakni dengan memilih daging sapi yang 

berasal dari Bali sehingga akan menghasilkan produk yang 

berkualitas pula. Ketiga, mereka secara periodic selalu 

mengusahakan hadirnya produk-produk dan layanan yang 

baru sebagai salah satu strateginya. Selain itu, tata cara 

melayani pelanggan pun juga menjadi perhatian mereka. 

 

Penyajian makanan dimana bakso-bakso dimasukkan ke 

dalam wadah yang selalu dihangatkan setiap saat 

Strategi yang dilakukan Restoran Bakso Atom 

mengacu pada konsep Stands Behind dimana pelanggan 

yakin bahwa produk atau layanan yang diberikan memiliki 

kegunaan dalam kehidupan para pelanggan (Fombrun: 
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2007). Strategi Bakso Atom sebagai makanan sehat 

mengarah pada konsep stands behind tentang kegunaan 

produk bagi pelanggan.      

 

Pelanggan sedang membeli bakso. Tampak informasi yang 

menunjukkan bahwa Bakso Atom menawarkan menu kuah 

terbaru mereka 

 Strategi Restoran Bakso Atom juga mengacu pada 

konsep High Quality dimana ada perasaan yakin bahwa 
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produk ataupun layanan yang diberikan oleh organisasi 

memiliki kualitas (Fombrun: 2007). Strategi memilih bahan 

baku sapi berkualitas dari Bali adalah salah satu yang 

dilakukan manajemen Bakso Atom.  

 Mengenai strategi yang mengacu pada konsep 

Innovative  dimana ada perasaan yakin bahwa produk atau 

layanan yang diberikan Bakso Atom selalu inovatif dengan 

kata lain senantiasa mengadakan pengembangan produk atau 

layanan yang diberikan. 

 

Pengunjung menikmati makanan mereka. Tampak Bakso 

Atom menyajikan meja khusus bayi bagi pengunjung balita 

mereka 
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 Selain itu, manajemen Bakso Atom menerapkan 

strategi yang mengacu pada konsep Good Value atau Value 

for Money – dimana ada perasaan yakin bahwa produk atau 

layanan yang diberikan Bakso Atom mempunyai nilai 

ekonomis (Fombrun: 2007). Dapat diartikan disini bahwa 

pelanggan Bakso Atom akan memperoleh faedah secara 

ekonomis tatkala berkunjung atau menggunakan jasa dari 

Restoran Bakso Atom Situ Gintung. Seperti yang telah 

dipaparkan di atas, Restoran Bakso Atom Situ Gintung 

berhasil menciptakan reputasinya melalui inovasi pada 

produk-produk mereka. Menurut Fombrun (2007) corporate 

reputation didirikan melalui enam elemen yang kesemuanya 

harus berjalan bersamaan.  

 

Area pembayaran. Tampak mesin POS dan mesin 

pembayaran FLAZZ BCA 
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Sedangkan menurut Burke (2011) yang merangkum 

pendapat Dowling (2002) corporate reputation dimaknai 

sebagai keyakinan yang absolut individu pada sebuah 

organisasi atau perusahaan. Untuk meraih keyakinan ini, hal 

yang bisa dilaksanakan adalah dengan cara menyatukan 

semua berita seputar organisasi atau perusahaan itu, baik 

yang datang dari individu-individu yang mempunyai kaitan 

dengan organisasi atau perusahaan maupun citra yang 

dipunyai organisasi atau perusahaan yang datang dari asal 

negara mereka (country of origin). 

 

 

Tampak dua plakat dari dinas kesehatan yang memberikan 

keterangan bahwa bakso yang dikonsumsi di Bakso Atom 

bebas kuman, virus dan lainnya 
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 Strategi yang dilakukan oleh manajemen Restoran 

Bakso Atom untuk membangun reputasi yang baik ternyata 

tidak sia-sia. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa reputasi restoran Bakso Atom di mata 

konsumen dapat dikategorikan baik bahkan mengarah sangat 

baik.  

 

 

 

***** 
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1. Strategi yang dilakukan restoran Bakso Atom: 

a. Dari segi Emotional Appeal yang meliputi Feel Good 

About, Admire and Respect dan Trust, upaya yang 

dilakukan manajemen Restoran Bakso Atom untuk 

membangun corporate reputation, pertama adalah 

dengan menanamkan nilai-nilai perusahaan kepada 

karyawan,  dimulai dari level yang paling rendah 

sampai yang paling atas demi kemajuan perusahaan ke 

depannya. Kedua, corporate reputation dibangun 

dengan melakukan perencanaan dan menjalin 

hubungan dengan pihak luar yang bertujuan supaya 

perusahaan bisa berkembang dan mencapai target 

keuntungan yang besar. Ketiga, dengan menerapkan 

sistem apresiasi dan menguatkan kapasitas penunjang 

SDM. 

b. Dari segi Product and Service pihak manajemen Bakso 

Atom telah melakukan beberapa strategi  : Pertama, 

mengacu pada konsep Stands Behind  yakni Bakso 

Atom sebagai makanan sehat mengarah pada kegunaan 

produk bagi pelanggan.  Kedua, strategi Restoran 

Bakso Atom juga mengacu pada konsep High Quality 

dimana ada perasaan yakin bahwa produk ataupun 

layanan yang diberikan oleh organisasi memiliki 

BAB VII 
PENUTUP 
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kualitas dengan memilih bahan baku daging sapi 

berkualitas dari Bali. Ketiga, strategi yang mengacu 

pada konsep Innovative  dimana ada perasaan yakin 

bahwa produk atau layanan yang diberikan Bakso 

Atom selalu inovatif dengan kata lain senantiasa 

mengadakan pengembangan produk atau layanan yang 

diberikan. Keempat, manajemen Bakso Atom 

menerapkan strategi yang mengacu pada konsep Good 

Value atau Value for Money – dimana ada perasaan 

yakin bahwa produk atau layanan yang diberikan 

Bakso Atom mempunyai nilai ekonomis. 

2. Reputasi restoran Bakso Atom: 

a. Dari segi Emotional Appeal   reputasi Bakso Atom 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari  

pendapat responden yang baik pada Bakso Atom, rasa 

percaya responden pada Bakso Atom dan responden 

menjadikan Bakso Atom sebagai prioritas utama dalam 

mengkonsumsi makanan sejenis.  

b. Dari segi Product and Service,  reputasi Bakso Atom 

termasuk dalam kategori baik terhadap pernyataan 

tentang produk Bakso Atom yang tidak mengandung 

borax,  restoran bakso dengan bahan baku daging yang 

berkualitas, restoran bakso yang inovatif dan kreatif, 

Restoran Bakso Atom memiliki keunggulan, restoran 

Bakso Atom yang dikelola secara professional, dan 

pelayanan restoran Bakso Atom cepat dan tanggap. 

c. Secara keseluruhan dari kedua aspek tersebut, reputasi 

restoran Bakso Atom termasuk dalam kategori baik 

bahkan mengarah sangat baik.  
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