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ABSTRAK 

 

Dalam sebuah korporat, media berperan dalam menjaga 

kesinambungan interaksi antara top management, middle management dan 

low management. Media dapat membantu menjaga dan menjalin hubungan 

internal dan eksternal dalam sebuah korporat. Perusahaan menggunakan 

media untuk melakukan komunikasi internal, berupa komunikasi antara 

sesama karyawan, dan atasan ke bawahan dan komunikasi eksternal, berupa 

komunikasi bawahan ke pihak luar (wartawan dan lingkungan eksternal).  

Media internal digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), di 

bawah pembinaan pihak public relations, adalah media “Kliping Berita 

Perkeretaapian”. Media “Kliping Berita Perekeretaapian” dibagikan pada 

seluruh unit PT KAI yang ada di Kantor Pusat Bandung sehingga semua 

kalangan karyawan mengetahui tentang berita maupun opini publik terhadap 

perusahaan mereka, dan memudahkan dalam membacanya. Berkaitan dengan 

hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media 

“Kliping Berita Perkeretaapian” sebagai Media Interna terhadap Sikap 

Karyawan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung” 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi karyawan PT KAI 

terhadap media internal “Kliping Berita Perkeretaapian”, sikap karyawan saat 

membaca media “Kliping Berita Perkeretaapian, serta seberapa besar 

pengaruh media “Kliping Berita Perkeretaapian” terhadap sikap karyawan 

dalam bekerja pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas 

dengan sampel sebanyak 93 responden. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier sederhana dengan uji hipotesis uji F. Variabel 

penelitian yang diteliti adalah media “Kliping Berita Perkeretaapian” dan 

sikap karyawan dalam bekerja. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel media “Kliping Berita 

Perkeretaapian” berpengaruh sebesar 52% terhadap sikap karyawan dalam 

bekerja pada PT KAI. Pengaruhnya positif dan signifikan dengan tingkat 

kenaikan sebesar 5,849 satuan. Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa 

media “Kliping Berita Perkeretaapian” memiliki pengaruh yang positif 

terhadap sikap karyawan dalam bekerja, sehingga media tersebut dapat 

dipergunakan seterusnya oleh pihak PT KAI dan selalu melakukan 

peningkatan terhadap isi dari media tersebut. 
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HALAMAN PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh 

Media “Kliping Berita Perkeretaapian” sebagai Media Internal terhadap Sikap 

Karyawan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung” 

adalah benar-benar karya saya sendiri dengan arahan dari pembimbing. Saya 

tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku. Saya bersedia menanggung resiko/sanksi yang 

dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan pelanggaran terhadap etika 

keilmuan dalam Tugas Akhir saya ini. 

 

   Bandung,  24 Februari 2012 

Yang membuat pernyataan, 

 

Elan Faradice 
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KAI yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan karya 

tulis ini 

6. Seseorang yang selalu bersedia menemani saat penulis merasa mulai 

jenuh, bingung mau nulis apa, takut, males bikin, Singgih Hadi 

Wibowo, makasih ya buat semuanya 
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