
ABSTRAK 
 

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran 
opini atau pendapat publik mengenai media internal yang dimiliki oleh sebuah 
perusahaan yang digunakan sebagai sarana media komunikasi baik terhadap pihak 
internal dan pihak eksternal yang terkait dengan perusahaan. Penelitian ini adalah 
opini karyawan mengenai majalah “Terpercaya” Bank Jatim di wilayah kantor 
pusat Surabaya. Lokasi penelitian adalah di kantor pusat Bank Jatim Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini karyawan 
mengenai majalah Terpercaya yang meliputi isi / rubrik majalah dan bentuk fisik 
majalah tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian public relations yaitu media 
internal. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini, public 
relations, majalah sebagai media komunikasi internal, dan karyawan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan 
tujuan ingin memberikan gambaran mengenai opini karyawan terhadap majalah 
Terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan kuesioner sebagai 
alat pengumpul datanya atau instrument penelitiannya.  

Opini dalam penelitian ini dimaksud sebagai pernyataan atau pendapat 
karyawan mengenai isi / rubrik majalah serta bentuk fisik majalah secara 
keseluruhan. Opini dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu opini 
yang bersifat positif (favourable), dan opini yang bersifat negatif (unfavourable). 
Peneliti menggunakan skala likert karena dapat digunakan untuk mengukur 
sebuah sikap, pendapat atau opini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara 
keseluruhan opini karyawan mengenai majalah Terpercaya yang meliputi isi / 
rubrik majalah dan bentuk fisik majalahnya adalah opini yang bersifat favourable, 
sehingga dapat dikatakan bahwa media internal Bank Jatim yang kedua ini cukup 
efektif sebagai media untuk memberikan pesan dan informasi kepada publiknya 
yaitu karyawan.      
 
 

 
Kata kunci: opini pembaca, majalah, media internal. 
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