
Bagaimana perusahaan mengetahui PR mereka 

bekerja dengan baik 

Beberapa klien mengukur kesuksesaan dengan liputan yang mereka terima dalam 

media-atau, dalam jargon surat kabar, disebut beberapa banyak “tinta” yang mereka 

peroleh. Mereka menghitung kesuksesaan PR dengan menghitung beban biaya 

publisitas editorial seolah-olah mereka telah membayar ruang periklanan. Namun, 

metode ini tidak mengukur apakah sikap khalayak terhadap perusahaan telah berubah 

menjadi lebih baik sebagai hasil kampanye PR. 

Penelitian pasar merupakan acara yang paling baik untuk mengukur efektivitas 

program PR. Beberapa pakar percaya bahwa antara 10-15 persen dari total anggaran 

PR harus dialokasikan untuk keperluan penelitian , agar dapat mengukur dan 

mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Penelitian pendahuluan menetapkan sifat dan 

ukuran masalah, serta menyoroti beberapa taktik yang akan dan tidak akan 

digunakan. Tolak ukur dapat ditetapkan sebelum program PR dimulai. Setelah 

kampanye berlangsung, penelitian penelusuran dapat mengukur seberapa baik 

khalayak sasaran utama menerima kebijakan perusahaan. 

Para praktisi PR mempunyai beberapa metode penelitian yang dapay mereka 

gunakan. 

1. Penelitian opini publik 

mengungkap apa pendapat orang yang sebenarnya tentang perusahaan klien. 

 

2. Penelitian citra 

menyelidiki citra korporat secara mendalam, menunjukan bagaimana 

perusahaan itu dipandang dan seberapa baik kebijaksanaannya dipahami. 

 

 



3. Penelitian motivasional 

Menyelidiki faktor-faktor psikologis yang menbentuk sikap orang terhadap 

perusahaan dan kebijaksaannya. 

 

4. Penelitian efektivitas 

Mengukur pengaruh program PR atas khalayak sasaran. 

 

5. Analisis kandungan 

Meninjau ulang apa yang dikatakan oleh media massa tentang perusahaan 

klien serta bagaimana mereka memperlakukan kisah tersebut dan memberi 

“warna” pada kisah itu. analisis regular ini mengukur seberapa banyak 

pemberitaan yang diterima oleh klien serta “warna” dan nada liputan itu: 

beberapa banyak positif, berapa banyak yang negatif. Pengukuran yang 

spesifik dilakukan untuk menentukan seberapa sering nama klien atau nama 

produk tampil pada judul utama, bukan hanya dalam teks dari kisah tersebut. 

 

6. Audit hubungan masyarakat 

Menyelidiki setiap aspek kegiatan PR perusahaan secara internal dan 

eksternal. (Sumber: Lwin, May dan Aitchison, Jim. 2005. Clueless in Public 

Relations. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer) 
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