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ABSTRAK 

 

Citra perusahaan adalah citra yang tertuju pada sosok perusahaan sebagai tujuan 

utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, agar lebih 

dikenal serta diterima oleh publiknya. Di dalam sebuah perusahaan terdapat SOP 

(Standar Operasional Prosedur) yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. PT. 

Tirta Musi Laju–Jordan Bakery Palembang mempunyai standarisasi melarang 

pekerja perempuan berjilbab saat jam kerja. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana larangan pekerja perempuan berjilbab dengan citra 

perusahaan pada PT. Tirta Musi Laju–Jordan Bakery Palembang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini 

diambil dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sembilan 

informan. Teori yang digunakan adalah teori pembentukan citra yang 

dikemukakan oleh Hawkins dimana terdapat lima tahapan yang dilakukan untuk 

membentuk sebuah citra perusahaan, yaitu exposure, attention, comprehensive, 

image dan behavior. Hasil dari penelitian ini adalah standarisasi larangan pekerja 

perempuan berjilbab saat jam kerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang memberikan citra negatif di masyarakat. 

 

 

Kata Kunci: Citra Perusahaan, Teori Pembentukan Citra, SOP Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The company's image is an image aimed at the figure of the company as its main 

goal, how to create a positive corporate image, so that it is better known and 

accepted by the public. In a company there is an SOP (Standard Operating 

Procedure) that must be obeyed by every employee. PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang has a standard forbidding veiled female workers during 

working hours. The purpose of this study was to determine how the ban on veiled 

female workers with the company's image at PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery 

Palembang. The research method used is descriptive qualitative. The data source 

of this study was taken from the results of observations, interviews, and 

documentation with nine informants. The theory used is the theory of image 

formation proposed by Hawkins where there are five stages carried out to form a 

corporate image, namely exposure, attention, comprehensive, image and behavior. 

The results of this study are standardizing the prohibition of veiled female 

workers during working hours at PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang 

gives a negative image in the community. 

 

 

Keywords: Corporate Image, Image Formation Theory, Company SOP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, perusahaan 

dituntut untuk selalu berkembang dan berinovasi agar produk yang 

dihasilkan perusahaan memiliki mutu dan kualitas. Perusahaan pun harus 

memiliki identitas sebagai tanda pengenal atau jati diri perusahaan 

(corporate identitiy) kepada masyarakat. Identitas perusahaan didapat dari 

kesan yang dihasilkan perusahaan tersebut, dimulai dari karyawan, 

konsumen dan semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan. 

Identitas perusahaan dapat dapat dilihat dari nilai-nilai dan filosofi 

perusahaan, pelayanan, gaya kerja, dan gaya komunikasi satu sama lain. 

Komunikasi yang baik harus dijalin oleh sebuah perusahaan terhadap 

publiknya dalam mengkomunikasikan perusahaan dan hal-hal apa saja 

yang telah dilakukan perusahaan. Karena komunikasi digunakan untuk 

mengungkapkan kebutuhan organisasi dan melalui komunikasi lah, sikap 

dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak 

lain.1 

Selain itu, perusahaan terdapat unsur pembangunan didalamnya 

yaitu tampilan yang digunakan perusahaan seperti kemasan produk, merek 

produk, interior bangunan, dan seragam karyawan. Tujuannya adalah 

untuk membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang 

                                                             
1 Agus Hermawan. (2012). Komunikasi Pemasaran, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, h.4. 
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lainnya. Identitas perusahaan dapat mempengaruhi total keseluruhan 

kesan, penilaian terhadap suatu organisasi yang ada di benak 

khalayak/publik. Penilaian dari khalayak dapat membentuk citra 

perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Citra positif dapat 

menumbuhkan sikap loyal pelanggan terhadap perusahaan dalam bentuk 

kesediaan pelanggan untuk menggunakan kembali jasa atau produk 

perusaahaan tersebut. Sebaliknya, citra negatif sebuah perusahaan dapat 

mengakibatkan pelanggan menjadi kurang loyal dengan tidak ingin 

kembali menggunakan jasa atau produknya. 

Citra adalah aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, 

karena citra yang baik akan meningkatkan kinerja sebuah 

perusahaan/instansi secara/ keseluruhan dan citra yang baik di masyarakat 

merupakan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Citra lembaga 

menurut Soemirat & Ardianto mengutip pendapat Frank Jefkins, citra yang 

berkaitan dengan sosok organisasi atau perusahaan sebagai tujuan 

utamanya, yaitu bagaimana menciptakan citra lembaga yang positif, dan 

juga agar dapat dikenal serta dapat diterima oleh khalayak/masyarakat.2 

Salah satu pihak yang berperan penting dalam membangun sebuah 

citra perusahaan adalah humas/public relation. Aktivitas humas di dalam 

perusahaan sangat berperan penting untuk mencapai hubungan yang baik 

dengan khalayaknya. Majelis Humas Dunia (World Assembly of Public 

Relations), mendefenisikan humas adalah seni dan ilmu sosial dalam 

                                                             
2 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. (2002). Dasar-dasar Public Relations, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, h. 117. 
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menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan 

saran kepada pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan 

terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan khlayaknya.3 

Perusahaan memiliki aturan kebijakan atau SOP (Standar 

Operasional Prosedur)  yang harus dipatuhi oleh semua karyawannya. 

Adapun beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan atau 

tempat kerja seperti tentang pernikahan, kehamilan, dan mempunyai anak. 

Kasus tersebut biasanya dialami oleh para perempuan yang sering menjadi 

sasaran di dunia kerja. Selain itu, perempuan juga menerima diskriminasi 

didunia kerja seperti jabatan perempuan di perusahaan tidak boleh lebih 

tinggi dari pada laki-laki. Beberapa contoh kasus tersebut menggambarkan 

bentuk diskriminasi perusahaan terhadap pekerja perempuan, khususnya 

adanya aturan kebijakan larangan berjilbab.  

Seiring berjalannya waktu, terdapat perusahaan/tempat kerja yang 

melarang pekerja perempuan, baik calon pekerja maupun pekerja yang 

telah lama bekerja untuk menggunakan jilbab pada saat bekerja. Alasan 

perusahaan tersebut karena melanggar aturan kebijakan atau SOP (Standar 

Operasional Prosedur) tempat kerja mengenai penampilan busana/seragam 

karyawan saat bekerja. Selain itu, terdapat alasan lain yaitu pemimpin 

tempat kerja/perusahaan tersebut adalah orang non muslim, sehingga 

larangan berjilbab diberlakukan agar tidak ada penonjolan terhadap agama 

tertentu. Padahal setiap perempuan, terutama perempuan muslim 

                                                             
3 Morissan. (2008). Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional. Jakarta: 

Kencana, h. 8. 
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mempunyai hak untuk berjilbab sesuai dengan syariat agamannya dan 

perempuan tersebut mempunyai hak untuk bekerja.  

Fenomena di atas merupakan bentuk-bentuk diskriminasi yang 

diterima oleh pekerja perempuan, yang seharusnya memiliki hak untuk 

menggunakan jilbab pada saat bekerja, sebagai hak kebebasan yaitu 

berekspresi untuk melaksanakan ajaran agama yang tak dapat dikurangi 

dalam kondisi apapun. Salah satu perusahaan yang menerapkan aturan 

kebijakan atau standarisasi larangan berjilbab yaitu pada PT. Tirta Musi 

Laju- Jordan Bakery Palembang. 

 

Gambar 1. Karyawan PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery 

Palembang 

Sumber: http://www.intagram.com/merizakikiariyani/?hl=id 

 

 

PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang adalah salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan berupa roti dengan 

berbagai macam varian rasa seperti, roti isi krim durian, roti isi krim 

coklat, roti isi krim nanas dan lainnya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 

http://www.intagram.com/merizakikiariyani/?hl=id
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2011, yang dimana karyawannya sebagian besar didominasi oleh 

perempuan. Dalam praktiknya, perusahaan ini mempunyai aturan 

kebijakan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) larangan berjilbab 

bagi perempuan saat bekerja. Untuk karyawati yang memakai jilbab tidak 

diperkenankan berjilbab karena perusahaan mempunyai seragam tersendiri 

seperti yang terlihat pada gambar di atas, yang mana seragamnya memakai 

rok pendek, baju berlengan pendek dan perempuan tidak diperkenankan 

berjilbab. SOP (Standar Operasional Prosedur) tersebut tidak boleh 

dilanggar oleh karyawati dan mereka harus mengikuti aturan yang berlaku 

jika ingin bekerja di perusahaan tersebut. 

Ketentuan tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) larangan 

berjilbab untuk karyawati juga berlaku di cabang Jordan Bakery yang ada 

di kota lain, seperti yang ada di Kota Makassar dan Kota Bali. Hal ini 

dibuktikan dari sosial media facebook dengan akun Jordan Bakery-

Makassar dan Jordan Bakery Cab. Bali. 

      

          Jordan Bakery cabang Kota Makassar           Jordan Bakery cabang Kota Bali 

Gambar 2. Karyawan Jordan Bakery Kota Makassar dan Kota Bali 

Sumber: https://m.facebook.com/jordanbakerymks/ dan https://m.facebook.com 

/profile.php?id=283552201770595 

https://m.facebook.com/jordanbakerymks/
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Aturan kebijakan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) pada 

PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang berbanding terbalik 

dengan ketentuan dalam agama Islam, yaitu bagi perempuan untuk 

menutup aurat dengan pakaian atau busana yang muslimah dan kewajiban 

dengan menggunakan jilbab. Jilbab diartikan sebagai segala yang 

menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Oleh sebab itu jilbab 

dalam konteks memandang aurat perempuan dapat diartikan: penutup, 

tabir, tirai, layar, sekat dan dinding pembatas.4 Menutup aurat merupakan 

kewajiban yang diperintahkan agama Islam, sebagaimana diperintahkan 

dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 26 yang berbunyi:5 

    

   

    

     

    

  

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu 

adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 

mereka selalu ingat” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menutup aurat dengan berjilbab 

adalah suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang 

beragama Islam karena dengan berjilbab perempuan tersebut mudah 

dikenali sebagai seorang muslim dan untuk memperindah dirinya. Ayat 

tersebut selaras dengan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

“ketenagakerjaan” yang berkaitan dengan diskriminasi larangan berjilbab 

                                                             
4 Abdul Aziz Dahlan. ( 1997). Ensiklopedi Hukum Islam  Jilid 2, Jakarta:  PT. Ichtiar Baru van 

Hoeven, h. 545. 
5 Quran In Word 
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saat bekerja, sebagai berikut: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di PT. 

Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang, para pekerja muslim rela 

melepaskan atau menanggalkan jilbabnya untuk dapat bekerja di 

perusahaan tersebut karena adanya kebijakan larangan berjilbab. Hal ini 

dipilih mereka karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tidak sedikit 

juga para pekerja perempuan tersebut resign atau dimutasi dari perusahaan 

karena konsisten dengan jilbab yang dipakainya. 

Sedangkan, terdapat juga perusahaan lain seperti PT. Mayora Indah 

Tbk Palembang dan PT. Interbis Sejahtera Food Industry Palembang, yang 

sama bergerak dibidang industri makanan dan berskala Nasional yang 

tidak memberlakukan aturan kebijakan larangan berjilbab tersebut, 

dikarenakan para pekerja perempuan tetap diizinkan untuk memakai jilbab 

selama aktivitas kerja di dalam perusahaan. 

    
   Karyawan PT. Mayora Indah Tbk            Karyawan PT. Interbis Sejahtera Food Industry  

Gambar 3. Karyawati Berjilbab 

Sumber: https://instagram.com?prita_aa?igshid=coosda70htyz dan 

https://instagram.com/miena_anggraini?igshid=19unfpz56g8gc 

 

https://instagram.com/?prita_aa?igshid=coosda70htyz
https://instagram.com/miena_anggraini?igshid=19unfpz56g8gc
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Beberapa bentuk diskriminasi yang telah dijelaskan, masyarakat 

mengira bahwa perusahaan tidak menghargai hak wanita memakai jilbab 

yang termasuk kebebasan pribadi dalam hak beragama. Karena jilbab 

merupakan suatu perintah dalam agama yang wajib dilakukan oleh seorang 

perempuan muslim untuk menutup aurat dan undang-undang pun telah  

mengaturnya. Dalam membentuk sebuah citra perusahaan juga diperlukan 

waktu yang tidak sedikit, citra mampu terlihat atau terbentuk melalui 

strategi komunikasi yang tepat. Dari penjelasan kasus-kasus di atas, 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai citra perusahaan dalam 

busana muslim pada PT. Tirta Musi Laju- Jordan Bakery Palembang. 

Yang mana perusahaan ini memiliki standarisasi yang melarang untuk 

karyawatinya berjilbab. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dari uraian latar belakang yang 

dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana 

Citra Perusahaan dalam Busana Muslim pada PT. Tirta Musi Laju – 

Jordan Bakery Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana citra 

perusahaan dalam busana muslim pada PT. Tirta Musi Laju – Jordan 

Bakery Palembang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan  Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk melengkapi 

penelitian studi Ilmu Komunikasi, dalam bidang kehumasan khususnya 

yang berkaitan dengan pembentukan citra perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada 

masyarakat, dan masukan untuk instasi/perusahaan yang terkait guna 

melakukan perbaikan dan kemajuan sehingga mampu menciptakan 

citra perusahaan yang diharapkan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan gambaran pembeda penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam tinjauan 

pustaka artinya peneliti melakukan penelusuran terhadap karya tulis orang 

lain yang isinya berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Berikut 

beberapa penelitian yang dilkukan sebelumnya, guna untuk mencari 

perbedaan dari hasil yang didapatkan. 
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Tabel 1. Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metode Teori Hasil 

1. Wulanmeiaya Wowor, 

Hospltour Volume I 

No. I - April 20I0. 

“Pengaruh Seragam 

Karyawan Terhadap 

Sikap Kerja Karyawan 

Pada Industri 
Perhotelan (Studi Kasus 

Pada Hotel XYZ 

Jakarta)” 

 

 

Kuantitatif Identifikasi 

ekstemal 

dari status 

dan 

akuntabilitas 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wulanmeiaya Wowor adalah 

menunjukkan seragam dapat 

memengaruhi sikap kerja ini 

adalah seragam dapat membantu 

mengomunikasikan sikap pada 

tamu. Oleh sebab itu, karyawan 
front of the house mendapatkan 

pengaruh citra positif pada hotel 

Jakarta melalui seragamnya, 

dimana interaksinya dengan tamu 

secara langsung. 

2.  Aat Ruchiat Nugraha, 

S.Sos., M.Si, Dosen 

Program Studi 

Hubungan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu 

Komunikasi,Universita

s Padjadjaran, Jurnal 
Makna Vol. 5 No. 1. “ 

Pengaruh Design Logo 

Baru BUMD Yang 

Berbasiskan Kearifan 

Lokal Terhadap Citra 

Perusahaan (Studi 

Kuantitatif Mengenai 

Perubahan Logo Baru 

Pada  PDAM Kota 

Bandung) ” 

  

 
 

Kuantitatif - Hasil penelitian yang dilakukan  

oleh Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., 

M.Si adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan (nyata) secara 

bersama-sama dari sifat unik 

logo, sifat fungsional logo, bentuk 

logo dan kemampuan logo 
mempresentasikan perusahaan 

terhadap citra PDAM Kota 

Bandung di kalangan pelanggan. 

Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa unsur-unsur sifat unik logo 

seperti tampilan model tetesan air 

dan filososfi budaya Sunda (local 

wisdom), sifat fungsional inilah 

yang dimanfaatkan oleh pihak 

perusahaan dalam 

mempersuasi/membujuk para 

pelanggan/konsumen melalui 
media corporate identity dan 

media massa merupakan media 

yang cocok karena sesuai dengan 

program pemberitahuan informasi 

mengenai perubahan logo 

perusahaan yang tetap konsisten,  

3. Petsy Jessy Ismoyo/ 

2016, Jurnal Cakrawala 

ISSN 1693 6248. 

“Islamofobia Di 

Prancis: Diskriminasi 

Perempuan Muslim  
Maghribi ” 

Kualitatif  Identitas 

(Stuart Hall) 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Petsy Jessy Ismoyo adalah 

pemahaman mengenai 

Islamofobia yang terjadi di 

Prancis, terutama pada imigran 

perempuan muslim maghribi yang 
mengalami posisi paling sulit 

karena adanya diskriminasi yang 

bertubi-tubi. Diskriminasi 

dipersempit pada bagian 

pencarian pekerjaan, mengingat 

bahwa faktor pekerjaan adalah 

pendukung penting dalam 
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kesejahteraan hidup individu. 

Adanya diskriminasi ini 

kemudian dielaborasi lebih jauh 

dengan pemahaman identitas dari 

sudut pandang teori identitas Hall. 

Hal itu memperlihatkan identitas 

dan representasi sosial 

masyarakat Prancis. Dari titik itu, 

Prancis sebagai masyarakat 

majemuk penting menyadari 

identitas negaranya sebagai 

sebuah solidaritas sosial yang 
membawa yang lebih baik dalam 

menghadapi diskriminasi yang 

mengarah pada konflik dan 

alienasi identitas tertentu. 

4. Siska Dwi Manda Sari/ 

2011, Jurnal Hukum, 

Vol.3, No. 2, Oktober 

2011. “Larangan 

Pekerja Perempuan 

Berjilbab (Studi 

Deskriptif Tentang 

Larangan Pekerja 
Perempuan Berjilbab)” 

 

 

Kualitatif Alienasi 

(keterasinga

n) 

Hasil peneliitian yang dilakukan 

Siska Dwi Manda Sari adalah 

perempuan yang bekerja 

menggunakan jilbab adalah 

perempuan yang menjalankan 

kewajiban agama  sebagai 

seorang muslimin. Hal itu 

ditunjukkan dengan menggunakan 
jilbab ketika bekerja maupun di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

Namun, hak perempuan dalam 

menjalankan kewajiban agamanya 

terhambat oleh adanya peraturan 

kerja. Pekerja perempuan rela 

melepaskan jilbabnya sangat 

membutuhkan pekerjaan tersebut, 

dan juga karena faktor ekonomi. 

hal tersebut dikarenakan gaji yang 

diterima cukup lumayan, sehingga 

pekerja perempuan enggan untuk 
melawan dan tetap bertahan di 

tempat kerja tersebut. 

 

Berdasarkan dari empat penelitian diatas, peneliti merasa terdapat 

kesamaan dalam materi yang diambil, namun terdapat juga beberapa hal 

yang berbeda dari apa yang ingin peneliti cari dan hasil penelitian yang 

ingin peneliti ketahui. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh 

Wulanmeiaya Wowor (20I0), dengan judul “Pengaruh Seragam Karyawan 

Terhadap Sikap Kerja Karyawan Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus 
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Pada Hotel XYZ Jakarta)”. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan 

adalah teori identifikasi ekstemal dari status dan akuntabilitas, dan hasil 

dari penelitian ini adalah menunjukkan seragam dapat memengaruhi sikap 

kerja ini adalah seragam dapat membantu mengomunikasikan sikap pada 

tamu. Oleh sebab itu, karyawan  front of the house mendapatkan pengaruh 

citra positif pada hotel Jakarta melalui seragamnya, dimana interaksinya 

dengan tamu secara langsung. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aat Ruchiat Nugraha, 

S.Sos., M.Si, dengan judul “Pengaruh Design Logo Baru BUMD Yang 

Berbasiskan Kearifan Lokal Terhadap Citra Perusahaan (Studi Kuantitatif 

Mengenai Perubahan Logo Baru Pada  PDAM Kota Bandung)”. Dan hasil 

dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara 

bersama-sama dari sifat unik logo, sifat fungsional logo, bentuk logo dan 

kemampuan logo mempresentasikan perusahaan terhadap citra PDAM 

Kota Bandung di kalangan pelanggan. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa unsur-unsur sifat unik logo seperti tampilan model tetesan air dan 

filososfi budaya Sunda (local wisdom), sifat fungsional inilah yang 

dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dalam mempersuasi/membujuk para 

pelanggan/konsumen melalui media corporate identity dan media massa 

merupakan media yang cocok karena sesuai dengan program 

pemberitahuan informasi mengenai perubahan logo perusahaan yang tetap 

konsisten. 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Petsy Jessy Ismoyo (2016) 

dengan judul “Islamofobia Di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim 

Maghribi”. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori 

identitas (Stuart Hall), dan hasil dari penelitian ini adalah terutama pada 

imigran perempuan muslim maghribi yang mengalami posisi paling sulit 

karena adanya diskriminasi yang bertubi-tubi. Diskriminasi dipersempit 

pada bagian pencarian pekerjaan, mengingat bahwa faktor pekerjaan 

adalah pendukung penting dalam kesejahteraan hidup individu. Adanya 

diskriminasi ini kemudian dielaborasi lebih jauh dengan pemahaman 

identitas dari sudut pandang teori identitas Hall. Hal itu memperlihatkan 

identitas dan representasi sosial masyarakat Prancis. Dari titik itu, Prancis 

sebagai masyarakat majemuk penting menyadari identitas negaranya 

sebagai sebuah solidaritas sosial yang membawa lebih baik dalam 

menghadapi diskriminasi yang mengarah pada konflik dan alienasi 

identitas tertentu. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siska Dwi Manda Sari 

(2011) dengan judul “Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab (Studi 

Deskriptif Tentang Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab)”. Dalam 

penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori alienasi (keterasingan), 

dan hasil dari penelitian ini adalah perempuan yang bekerja menggunakan 

jilbab adalah perempuan yang menjalankan kewajiban agama  sebagai 

seorang muslimin. Hal itu ditunjukkan dengan menggunakan jilbab ketika 

bekerja maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, hak perempuan 
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dalam menjalankan kewajiban agamanya terhambat oleh adanya peraturan 

kerja. Pekerja perempuan rela melepaskan jilbabnya sangat membutuhkan 

pekerjaan tersebut, dan juga karena faktor ekonomi. hal tersebut 

dikarenakan gaji yang diterima cukup lumayan, sehingga pekerja 

perempuan enggan untuk melawan dan tetap bertahan di tempat kerja 

tersebut. 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communis yang 

artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. 

Komunikasi juga berasal dari akar kata communico yang artinya 

membagi.6 Menurut Everett M. Rogers sebagaimana yang dikutip oleh 

Hafied Cangara, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka.7  

Komunikasi bisa diartikan suatu proses penyampaian pesan 

yang dilakukan oleh komunikator (penyampai pesan) kepada 

komunikan (penerima pesan) melalui saluran media sehingga 

menghasilkan umpan balik atau feedback. 

2. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi menurut R. Wayne Pace yaitu proses 

penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan 

                                                             
6 Hafied Cangara. (2013). Perencanaan & Strategi Komunikasi, Jakarta: Rajawali Press, h. 33 
7  Ibid., h. 33. 
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mengubah organisasi. Pengiriman pesan oleh komunikator (penyampai 

pesan), yang selanjutnya pesan diterima dan ditafsir oleh komunikan 

(penerima pesan) lalu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk 

mencapai tujuan bersama dalam organisasi.8 Dalam sebuah perusahaan 

pasti saling bergantung dengan satu dan yang lainnya untuk 

mendapatkan informasi/pesan, dan komunikasi dalam perusahaan yang 

digunakan pun harus baik agar tidak terjadi gangguan. 

3. Citra Perusahaan 

Menurut Rhenald Kasali citra perusahaan adalah sebuah 

cerminan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan, dalam 

sebuah perusahaan mampu memiliki beberapa citra yang berbeda–beda 

dimata publik/khalayak.9 Citra (image) adalah persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan. Perusahaan merancang identitasnya untuk 

membentuk citra mereka di masyarakat, dalam menciptakan citra yang 

baik untuk perusahaan maka perusahaan selalu berbuat lebih untuk 

meningkatkan citranya.  

Menurut Anggoro citra perusahaan adalah citra dari suatu 

organisasi secara keseluruhan, jadi citra perusahaan bukan hanya dari 

produk dan pelayanannya saja, namun sejarah atau riwayat hidup 

perusahaan yang gemilang, keberhasilan dibidang keuangan yang 

                                                             
8 R. Wayne Pace Don F. Faules. (2006).  Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja 

Perusahaan, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 33. 
9 Rhenald Kasali. (2003). Manajemen Public Relation & Aplikasi Di Indonesia, Jakarta: Griffin, h. 

30. 
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pernah diraih, sebagai pencipta lapangan kerja yang besar, kesediaan 

dalam memikul tanggung jawab sosial, dan sebagainya.10 

Dalam kaitannya dengan membentuk suatu citra perusahaan 

ada seorang humas di dalamnya. Humas adalah upaya komunikasi 

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk memengaruhi persepsi, opini, 

keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perushaan tersebut. 

Kelompok yang dimaksud adalah mereka yang terlibat, mempunyai 

kepentingan, dan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

mencapai tujuan. Kelompok-kelompok tersebut bisa terdiri atas 

karyawan dan keluarganya, pemegang saham, pelanggan, 

khalayak/orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, pemasok, 

perantara, pemerintah, serta media massa.11 

Terdapat beberapa hal-hal yang bisa membentuk sebuah citra 

dalam perusahaan yaitu dengan adanya program CSR (Corporate 

Social Responsibility), menjalin kerja sama dalam bentuk sponsorship, 

mengadakan sebuah acara/event, etika berbicara dengan pelanggan, 

dan SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan (seperti standar 

seragam karyawan). 

a. Fungsi humas menurut Edward L. Bernays yakni:12 

a) Memberikan penerangan kepada publik. 

b) Melakukan persuasi kepada pubilk untuk mengubah 

sikap dan tingkah laku publik. 
                                                             
10 M Linggar Anggoro. (2000). Teori dan Profesi Kehumasan, Jakarta: Bumi Aksara, h. 59. 
11 Agus Hermawan, op.cit., h.151. 
12 Ibid., h. 157. 
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c) Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu 

lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat, 

atau sebaliknya. 

b. Bagian penting dari pekerjaan petugas humas dalam suatu 

perusahaan adalah:13 

a) Membuat kesan (image) 

Gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta 

sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian 

mereka. 

b) Pengetahuan dan pengertian 

Humas membantu memberikan informasi kepada publik 

internal dan publik eksternal dengan menyediakan 

informasi akurat dalam format yang mudah dimengerti. 

c) Menciptakan ketertarikan 

Humas dapat menciptakan ketertarikan publik dalam 

suatu situasi. 

d) Penerimaan 

Humas menjelaskan suatu situasi atau kejadian dengan 

sejelas-jelasnya sehingga ketidakpedulian di 

sekelilingnya menjadi pengertian dan penerimaan.  

 

 

                                                             
13 Ibid., h. 155-156. 
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e) Simpati 

Humas mengemukakan informasi secara jelas untuk 

meraih simpati. 

4. Busana Muslim 

Berpakaian dengan menutup aurat adalah perintah agama, 

sama wajibnya dengan shalat, shaum atau perintah yang lainnya. 

Untuk itu tentu saja seorang muslimah harus menyadari akan 

kewajiban menutup aurat dengan memakai busana yang tertutup. 

Disamping merupakan suatu kewajiban, juga terdapat banyak hikmah 

di dalamnya yang tentu dapat dirasakan oleh yang mengamalkannya.14 

Pakaian dan warna adalah simbol, tetapi hakikatnya 

menggambarkan suatu esensi karena pakaian yang dipilih oleh wanita 

harus memenuhi fungsinya yaitu untuk menutup tubuh, berlindung dari 

panas dan dingin, dan agar tampil bagus. Pakaian yang sempurna 

membantu menjaga dan memelihara hati wanita sehingga selalu sadar 

dan gemar pada kebaikan.15 

Ketentuan bagi perempuan untuk menutup aurat selain dengan 

busana yang muslimah yaitu dengan menggunakan jilbab. Secara 

etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari 

jalabib. Menurut Imam Raghib, ahli kamus Al-Qur‟an termasyhur, 

mengartikan jilbab sebagai pakaian yang longgar yang terdiri atas baju 

panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak 

                                                             
14 A. Zakaria, Tarbiyah An Nisa. (2004).  Panduan Lengkap Wanita Shalehah. Garut: Bn Azka 

Press, h. 73. 
15 Ibid., h. 35. 
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tangan.16 Berdasarkan definisi tersebut bahwa pengertian jilbab adalah 

busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat (longgar) 

dengan ukuran lebih besar yang dapat menutup kepala, kecuali muka 

dan telapak tangan, dan tidak menampakkan rambut, leher dan dapat 

menutupi dada.  

5.  Teori Pembentukan Citra 

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations, definisi 

citra dalam konteks humas, citra diartikan sebagai “kesan, gambaran, 

atau impresi yang tepat (sesuai dengan kenyataan) atas sosok 

keberadaan berbagai kebijakan personil-personil dari suatu organisasi 

atau perusaahaan”. Citra sebagai pendapat masyarakat dari adanya 

pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan pengetahuan masyarakat itu 

sendiri terhadap perusahaan, sehingga aspek fasilitas yang dimiliki 

perusahaan, dan layanan yang disampaikan karyawan kepada 

konsumen dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap citra.17 

Jenis-jenis citra perusahaan menurut Frank Jefkins 

sebagaimana yang dikutip oleh Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, 

mengemukakan jenis-jenis citra antara lain:18 

a. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana 

pandangan khalayak atau masyarakat terhadap 

perusahaan. 

                                                             
16 Ibid., h. 22. 
17 Frank Jefkins. (2003), Public Relations, Edisi Kelima, Terjemahan Daniel Yadin , Jakarta: 

Erlangga,  h. 93. 
18 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. (2010). Dasar-dasar Public Relation, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, h. 117. 
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b. The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang 

terdapat pada publik eksternal, yang berdasarkan 

pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan 

pemahaman publik eksternal. 

c. The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen 

menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini 

diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik 

eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

d. The multiple image (citra yang berlapis/majemuk), yaitu 

sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan 

perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang 

belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh 

organisasi atau perusahaan. Image yang bermacam-

macam dari khalayak terhadap perusahaan akibat 

penyampaian, sikap, maupun tingkah laku yang berbeda 

dari setiap individu (karyawan). Image dapat dibentuk 

melalui pakaian seragam, simbol, bentuk bangunan, papan 

nama dan dan lainnya. 

e. Corporate Image (Citra perusahaan), yaitu citra yang 

tertuju pada sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, 

lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, dapat melalui 

sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam 
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bidang marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial (social care). 

Dari berbagai jenis citra yang ada, citra yang ditampilkan di 

PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang, termasuk ke dalam 

jenis the multiple image (citra yang berlapis/majemuk), yaitu 

menunjukkan berbagai macam image yang berbeda-beda dari setiap 

individu (karyawan) yang mewakili perusahaan tersebut, seperti melalui 

tingkah laku, etika, seragam karyawan, simbol, dan lainnya. 

Citra adalah hal yang ingin diciptakan oleh perusahaan atau 

organisasi. Citra yang baik akan mengembangkan sebuah perusahaan 

atau organisasi, proses pembentukan citra akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu. Menurut Farida citra ialah 

representasi penilaian-penilaian dari konsumen, baik konsumen yang 

potensial maupun konsumen yang kecewa, dan termasuk kelompok-

kelompok lain yang berkaitan dengan perusahaan seperti pemasok, agen 

maupun para investor.19  

Citra yang baik akan menghasilkan keuntungan dan memiliki 

dampak yang baik juga, sebaliknya citra yang buruk akan memiliki 

dampak yang buruk bagi perusahaan atau organisasi yang menjalankan. 

Suatu perusahaan atau organisasi tidaklah mudah untuk memiliki citra 

yang baik dimata masyarakat. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan 

dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Proses terbentuknya 

                                                             
19 Farida Jasfar. (2009), Manajemen Jasa. Bogor: Ghalia Indonesia,  h. 184. 
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perusahaan menurut Hawkins et al diperlihatkan pada gambar sebagai 

berikut berikut:20 

Proses Terbentuknya Citra Perusahaan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Terbentuknya Citra Perusahaan 

Sumber:Hawkins et al, (2000:55) 

 

Berdasarkan gambar proses terbentuknya citra perusahaan 

berlangsung pada beberapa tahapan berikut ini: 

1. Exposure adalah mengetahui (melihat atau mendengar) upaya yang 

dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. 

2. Attention adalah memperhatikan upaya perusahaan tersebut. 

3. Comprehensive adalah mencoba memahami semua upaya yang 

dilakukan perusahaan. 

4. Image adalah terbentuknya citra sebuah perusahaan. 

5. Behavior adalah citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan 

perilaku sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. 

 

                                                             
20 Hawkins. D.I et al. (2000). Consumer Behavior:Buildng Market Strategy 8 th Edition, Boston: 

Mc Graw, h. 55 
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G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

desktiptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.21 Pendekatan yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan dengan studi kasus.  

2. Data dan Sumber Data 

Metodologi Penelitian Kualitatif dari Lexy J. Moleong 

mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.22 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua dokumen dan lain-lain. sumber data antara lain: 

a. Sumber Data Primer       

Data yang langsung dikumpukan oleh peneliti dari sumber 

pengamatan yang dilakukan atau bisa dengan cara mewawancarai 

secara langsung orang yang bersangkutan dalam proses penelitian 

terjadi. Dalam hal ini peneliti berencana akan mewawancarai 

bagian Human Resource Development (HRD), Humas, karyawati 

di PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang, dan 

masyarakat/konsumen. 

                                                             
21 Lexy J, Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

Cet. Ke-38, h.3 
22 Ibid, h.157 
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan untuk 

memperkuat atau sebagai acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian. Seperti buku, jurnal, dan literatur. 

3. Lokasi Penelitian/Objek Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, lokasi penelitian 

dilakukan di PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang, yaitu di 

Jln. Camat II, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, 

Kabupaten Banyuasin. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 dan 

merupakan cabang dari kota-kota besar di Indonesia seperti di Kota 

Bali, Kota Makassar dan lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Srikunto adalah 

cara- cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak 

dapat dipertontonkan penggunaanya.23 Dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra 

sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, 

observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta, h.134 
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menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra yang digunakan untuk menangkap gejala 

yang diamati.24 

Teknik observasi yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana 

peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Peneliti hanya 

melihat, mengamati, serta membuat suatu catatan 

kemudian menyusunnya dalam sebuah tulisan mengenai 

segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh orang yang 

diteliti atau aktivitas dari PT. Tirta Musi Laju – Jordan 

Bakery Palembang ini. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.25 Dalam hal ini 

peneliti akan mewawancarai bagian Human Resource 

Development (HRD), humas, dan karyawati di PT. Tirta 

Musi Laju – Jordan Bakery Palembang. 

 

                                                             
24 Morissan, op.cit., h. 143. 
25Lexy J, Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 

Cet. Ke-38 , h.186. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan mengambil dokumen, catatan atau arsip 

perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, 

jurnal, hasil penelitian, serta berita-berita melalui 

internet. 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal seperti catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, 

dokumen-dokumen, prasasti, agenda dan sebagainya.26 

Dengan metode dokumentasi ini, yang diamati bukan 

benda hidup, tetapi benda mati sebagai pelengkap. 

Sebagai dokumentasi dalam skripsi ini berupa catatan, 

foto-foto, dan rekaman wawancara. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto 

yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis 

yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan 

term yang dikenal dalam keilmuan hukum.”27 Analisis data dalam 

penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data 

                                                             
26 Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, h. 236. 

27 Otje Salman S dan Anthon F Susanto. (2008). Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkandan 

Membuka Kembali, Bandung:  Refika Aditama, h.13. 
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primer hasil penelitian lapangan di analisis dengan mengguanakan 

metode yuridis-kulitatif. 

Data penelitian dari kualitatif adalah data non statistik. Untuk 

menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan cara induktif. 

Analisis induktif adalah mengenai data spesifik yang penulis peroleh 

melalui lapangan menjadi unit-unit kemudian dilanjutkan dengan 

kategorisasi, melalui langkah-langkah sebagai berikut:28 

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, 

interview, dan dokumentasi. 

b. Menyusun seluruh data yang diperoleh melalui survei dengan 

urutan data yang telah direncanakan. 

c. Mendeskripsikan data yang telah disusun secara runtut. 

H. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan dan penyusunan secara menyeluruh 

berdasarkan garis besar penelitiannya. Penelitian ini terdiri atas empat 

bab, antara lain: 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengapa penelitian ini perlu    

dilakukan. Dalam penelitian ini terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

                                                             
28 Juliansyah Noor. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, h.163. 
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teori, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berisi penjelasan secara rinci mengenai gambaran 

umum lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Menjelaskan secara rinci mengenai 

institusi atau wilayah mulai dari wilayah hingga 

kestruktur organisasinya. 

BAB III : Hasil dan Pembahasan 

Menguraikan berdasarkan data yang sudah 

didapatkan dan kemudian dianalisis. Penulisan 

pada bab ini didasarkan pada pertanyaan penelitian 

yang sudah dituliskan dalam bagian pendahuluan. 

Yang ditulis dalam rumusan masalah, harus 

terjawab pada bab ini. 

BAB IV : Penutup 

Menyajikan hasil akhir dari penelitian yang berupa 

kesimpulan yang peneliti dapat dan saran dari hasil 

penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Profil PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

 

Gambar 5. Pabrik Jordan Bakery Palembang 

Sumber: 

https://m..facebook.com/photo.php?fbid=1653976934722756&id=100

003313973790&set=a.637592006361259&source=48 

PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang adalah salah satu 

pabrik produksi roti yang ada di Indonesia. PT. Tirta Musi Laju - Jordan 

Bakery Palembang terletak di Jalan Camat II RT.52 RW.18, Kelurahan 

Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan. PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang berdiri 

pada bulan Februari 2011. PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery memiliki 

kurang lebih 400 karyawan yang terdiri dari 260 perempuan dan 140 laki-

laki, dan memiliki jam operasional yaitu dari Senin sampai Minggu. 

Jordan Bakery memproduksi roti selama 24 jam, dengan pembagian 3 shift 

https://m..facebook.com/photo.php?fbid=1653976934722756&id=100003313973790&set=a.637592006361259&source=48
https://m..facebook.com/photo.php?fbid=1653976934722756&id=100003313973790&set=a.637592006361259&source=48
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jam kerja yaitu dari pukul 06.00 WIB -14.00 WIB, 14.00 WIB -22.00 WIB 

dan 22.00 WIB - 06.00 WIB. 

Perusahaan roti Jordan Bakery telah memiliki beberapa cabang di 

kota-kota besar yang ada di Indonesia. Seiring bertambahnya waktu, 

muncul perusahaan-perusahaan toko roti lainnya yang menjadi pesaing 

Jordan Bakery. Meskipun demikian, Jordan Bakery mampu bersaing 

dengan strategi diferensiasi yang diterapkannya guna menjaga loyalitas 

konsumen. Adapun produk-produk yang ditawarkan Jordan Bakery yang 

dikenal masyarakat luas, seperti cream meses, roti sisir, roti tawar, roti isi 

coklat, roti isi durian, roti isi nanas, dan roti kering bagelen. yang mampu 

menarik perhatian para konsumen roti yang ingin mencicipi roti dengan 

bentuk dan rasa berbeda yang khas. 

PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery memiliki target produksi roti 

perharinya yaitu 400.000 roti per/hari.29 Dalam menjalankan proses 

bisnisnya, PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery ini memilki dua bagian 

gudang yaitu bagian gudang bahan baku dan bagian gudang produk. Jadi, 

selain dua bagian tersebut ada pula bagian pembelian dan bagian produksi, 

dan semua proses pencatatan dalam perusahaan ini menggunakan 

Microsoft Excel. 

Salah satu cara untuk memenuhi permintaan konsumen yang 

semakin hari semakin bervariasi yaitu dengan selalu mengoptimalkan 

persediaan perusahaan. Persediaan dapat berupa barang hasil produksi 

                                                             
29 Arsip PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang. 
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maupun bahan baku untuk proses produksi. Persediaan dapat diartikan 

sebagai bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan pada waktu 

tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Persediaan bahan atau barang 

dapat dibagi menjadi barang atau bahan jadi, barang atau bahan setengah 

jadi dan barang atau bahan mentah. 

Dalam proses produksi pembuatan roti pada PT. Tirta Musi Laju - 

Jordan Bakery melakukan tahap-tahap sebagai berikut :  

a. Bahan baku  

b. Pembentukan roti  

c. Oven   

d. Packing  

e. Penyimpanan barang 

B. Sejarah PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

Jordan Bakery telah berdiri sejak tahun 1977.30 Pada awal mula 

berdirinya, proses produksi yang terjadi masih dalam bentuk industri 

rumahan. Lalu pada tahun 1988 muncul nama “Jordan” sebagai brand 

yang sampai saat ini dikenal oleh masyarakat luas. Jordan Bakery sebagai 

produsen roti berkapasitas tinggi telah mendistribusikan produknya ke 

berbagai daerah di Indonesia. Pabrik utama dari perusahaan roti Jordan 

Bakery  ini terletak di Majalaya, Jawa Barat dan pabrik-pabrik lainnya 

tersebar di beberapa kota cabang penjualan Jordan Bakery. Sampai saat ini 

Jordan Bakery memiliki beberapa cabang besar yang tersebar di Indonesia 

                                                             
30 Arsip PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang. 
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diantaranya berada di Kota Makassar dan Kota Bali. PT. Tirta Musi Laju - 

Jordan Bakery Palembang memiliki dua merk roti yang dipasarkan yaitu 

Jordan Bakery dan Arnon. Pendistribusi antara dua merk roti ini berbeda, 

Jordan Bakery dipasarkan ke pasar tradisional dan Arnon dipasarkan ke 

supermarket. 

 

Gambar 6. Logo PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

Sumber: https://business.facebook.com/jordanlombok/?ref=py_c 

 

 

C. Visi dan Misi PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang memiliki Visi dan 

Misi untuk menghasilkan produk roti bermutu dan higienis agar dapat 

mencapai kepuasan konsumen dengan melakukan perbaikan terus-menerus 

terhadap sistem manajemen mutu perusahaan, yaitu: 

Visi: 

Menjadi berkat dan tuan rumah di negeri sendiri. 

 

 

https://business.facebook.com/jordanlombok/?ref=py_c
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Misi: 

 Mengusahakan kesejahteraan karyawan dan memberkati 

lingkungan dimanapun berada. 

 Melakukan inovasi dan perbaikan produk secara terus-menerus 

dengan implementasi quality management system. 

 Menyediakan produk di setiap lokasi dengan harga terjangkau. 

 

Untuk mencapai  visi tersebut, maka PT. Tirta Musi Laju – Jordan 

Bakery Palembang menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut: 

 Meningkatkan kualitas produk. 

 Mempertahankan dan terus meningkatkan efektivitas saluran 

distribusi. 

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap efektivitas sistem 

manajemen mutu . 

D. SOP (Standar Operasional) PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery 

Palembang 

PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang memiliki 

beberapa standarisasi atau aturan yang diberlakukan yaitu dilarang 

memakai perhiasan saat jam kerja, dilarang memakai hijab saat jam 

kerja, dilarang membawa makanan atau minuman dengan varian rasa 

dan berwarna ke dalam area pabrik, dilarang membawa handphone ke 

dalam area produksi, dilarang merokok di area produksi, dan pada saat 
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proses produksi karyawan harus menggunakan penutup kepala agar 

tetap higienis.31 

E. Struktur Organisasi PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

1. Bagian Keuangan dan       1. Bagian Produksi   1. Bagian Distribusi 

Akuntansi          2. Bagian Pemeliharaan  2. Bagian Pemasaran 

2. Bagian Pembelian           dan Perbaikan 

3. Bagian Personalia       3. Bagian Gudang 

4. Bagian Umum 

5. Bagian Keamanan 

Bagan 1.  Struktur Organisasi  

Sumber: Arsip PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang 

 

                                                             
31 Meriza Kiki Ariyani, Pengawas Produksi Jordan Bakery Palembang, Wawancara Tanggal 24 

November 2019. 
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Pada umumnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasi. 

Perusahaan yang mempunyai struktur organisasi berbeda-beda satu dengan 

yang lainnya tergantung dari tujuan perusahaan tersebut, sumber daya 

yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.  

1. Komisaris  

Tugas dan wewenang komisaris :  

a. Mengangkat dan memberhentikan direktur utama.  

b. Mengkoordinasikan setiap kegiatan yang telah dilimpahkan kepada 

direktur utama. 

c. Mengkoordinasikan setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan 

dengan pihak luar. 

d. Sebagai pengesahan atau meresmikan kegiatan-kegiatan utama. 

e. Mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan operasi. 

2. Direktur Utama  

Tugas dan wewenang direktur utama : 

a. Mengkoordinasikan setiap kegiatan PT. Tirta Musi Laju - Jordan 

Bakery Palembang. 

b. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan perusahaan kepada 

komisaris PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery Palembang. 

c. Bertindak sebagai perwakilan kegiatan PT. Tirta Musi Laju - 

Jordan Bakery Palembang. 

d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan mengenai kegiatan 

perusahaan.  
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3. Direktur Operasional 

Tugas dan wewenang direktur operasional :  

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan 

operasional perusahaan. 

b. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil produksi. 

c. Membantu tugas-tugas direktur utama. 

d. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam 

proses operasional perusahaan. 

e. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan 

dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan 

operasional perusahaan. 

f. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan 

kualitas hasil produksi. 

4. Manajer Keuangan dan Umum 

Tugas dan wewenang manajer keuangan dan umum:  

a. Menjaga kestabilan keuangan PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery 

Palembang. 

b. Mengatur keuangan PT. Tirta Musi Laju - Jordan Bakery 

Palembang. 

c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. 

d. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 
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e. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan. 

f. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 

berjalan degan maksimal 

g. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan 

dengan efektif dan optimal 

5. Manajer Pabrik  

Tugas dan wewenang manajer pabrik :  

a. Mengontrol kegiatan para karyawan melaksanakan kegiatan 

operasi perusahaan. 

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan produksi barang 

perusahaan. 

c. Mengawasi proses produksi. 

d. Mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan 

produksi. 

e. Memastikan anggaran biaya produksi efektif  . 

f. Memutuskan sumber apa yang diperlukan. 

g. Memantau proses produksi dan menyesuaikan jadwal yang 

diperlukan. 

h. Bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeliharaan peralatan. 

i. Memastikan bahwa pedoman kesehatan dan keselamatan diikuti. 
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6. Manajer Pemasaran 

Tugas dan wewenang manajer pemasaran : 

a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan 

trend pasar dan sumber daya perusahaan. 

b. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti 

perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari 

perusahaan pesaing. 

c. Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang 

baik dengan konsumen. 

d. Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama 

Direktur Operasional serta Departemen terkait. 

e. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran 

yang telah ditetapkan dan kegiatan kerja di Manajer Pemasaran 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan bagaimana citra yang terbentuk dari 

pandangan masyarakat dengan adanya SOP (Standar Operasional 

Prosedur) atau standarisasi tentang larangan berjilbab saat jam kerja  di 

PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang. Peneliti mendapatkan data 

dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa waktu 

lalu kepada informan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Gambaran analisis yang peneliti dapat sesuai dengan rumusan 

masalahnya, yaitu “Bagaimana Citra Perusahaan dalam Busana Muslim 

pada PT. Tirta Musi Laju – Jordan Bakery Palembang?”. Dengan 

demikian, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada 

sembilan informan yaitu empat masyarakat, tiga karyawati yang bekerja 

dan merasakan langsung standarisasi yang ditetapkan disana, HRD 

(Human Resource Development) dan Humas PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang. 

A. Proses Pembentukan Citra PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang Terkait Dengan Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab  

Dalam proses pembentukan citra, berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Hawkins melalui lima tahapan yaitu exposure, 

attention, comprehensive, image dan behavior. 32 

                                                             
32 Hawkins. D.I et al. (2000). Consumer Behavior:Buildng Market Strategy 8 th Edition, 

Boston: Mc Graw, h. 55 
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1. Exposure 

Exposure adalah mengetahui (melihat atau mendengar) upaya 

yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang memberikan upaya melalui 

penetapan standarisasi yang melarang pekerja perempuan atau 

karyawati berjilbab saat jam kerja. Berikut peneliti melakukan 

wawancara dengan Humas PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang. 

Informan adalah Humas PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang, yang bernama Surya. Peneliti melakukan wawancara 

dengan informan pada tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 

WIB. Informan Surya mengatakan bahwa, alasan PT. Tirta Musi Laju-

Jordan Bakery menetapkan sebuah standarisasi melarang karyawati 

berjilbab saat jam kerja karena mempunyai beberapa kepentingan. 

Berikut kutipan wawancaranya: 

“Alasan perusahaan menetapkan standarisasi ya karena pemilik 

perusahaan orang non muslim, pemilik perusahaan juga tidak 

ingin ada penonjolan agama di tempat kerja. Dan perusahaan 

lebih mengutamakan tujuan dari pekerjaan, seperti menjaga 

kemanan produksi dan menarik konsumen”33 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa, alasan PT. Tirta Musi Laju Jordan Bakery Palembang 

menetapkan standarisasi tersebut karena pemilik perusahaan orang 

non muslim dan perusahaan lebih mengutamakan tujuan dari 

                                                             
33 Surya, Humas PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, Wawancara Tanggal 13 

Januari 2020. 
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pekerjaan, seperti menjaga kemanan produksi dan menarik minat 

konsumen. Serta agar tidak ada penonjolan terhadap agama tertentu di 

tempat kerja. 

Informan mengatakan jika PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

menetapkan sebuah standarisasi sudah sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Ya sebuah perusahaan jika menetapkan sebuah standarisasi 

pasti sudah sesuai dengan visi dan misi yang telah PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang tetapkan dari awal”34 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sebuah PT. Tirta Musi Laju Jordan Bakery Palembang 

menetapkan sebuah standarisasi pasti sudah sesuai dengan visi dan 

misi. Dan, sejauh ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan citra 

PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yaitu dengan 

membagikan roti secara gratis di momen-momen tertentu. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Upaya yang kami lakukan untuk lebih meningkatkan citra PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang sejauh ini ya seperti 

dengan membagikan roti secara gratis di momen tertentu, 

seperti  pada acara maulid Nabi di masjid sekitar lokasi pabrik, 

dan memberikan bantuan dengan membagikan  roti secara 

gratis pada keluarga yang bekerja di pabrik, jika keluarganya 

ada yang meninggal.”35 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa sejauh ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan citra PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yaitu dengan membagikan 

                                                             
34 Ibid, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020. 
35 Ibid, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020. 
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roti secara gratis pada masyarakat sekitar lokasi pabrik pada momen-

momen tertentu saja. 

2. Attention 

Attention adalah memperhatikan upaya perusahaan tersebut. 

Dengan adanya standarisasi larangan bagi pekerja perempuan atau 

karyawati berjilbab saat jam kerja, perusahaan memberikan perhatian 

pada hal peningkatan dalam sisi produk yang saat ini memiliki 

berbagai macam varian rasa. Harga rotinya pun terjangkau sehingga 

masyarakat banyak menyukai produk roti jordan ini, hingga dipasarkan 

ke luar Kota Palembang. Selain itu, ada perhatian dari pihak 

perusahaan kepada karyawan dengan memberikan 

reward/penghargaan absensi karyawan terbaik. Berikut peneliti 

melakukan wawancara dengan HRD PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang. 

Informan adalah HRD PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang, yang bernama Stefanus. Peneliti melakukan wawancara 

dengan informan pada tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 

WIB. Informan Stefanus mengatakan bahwa, varian roti jordan 

berbagai  macam. Dan roti jordan telah dipasarkan  hingga ke luar 

Kota Palembang. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Tentu berbagai macam varian yang telah roti jordan keluarkan 

seperti cream meses, roti sisir, roti tawar, roti isi coklat, roti isi 

durian, roti isi nanas, dan roti kering bagelen.”36 

                                                             
36 Stefanus, HRD PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, Wawancara Tanggal 13 

Januari 2020. 
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“Tentu kita sudah memasarkan roti jordan ini hingga luar Kota 

Palembang”37 

 

Informan mengatakan untuk mengapresiasi karyawan yang 

daftar hadir kerjanya baik diberikan bonus berupa uang tunai, 

penghargaan diberikan agar karyawan semakin semangat untuk 

bekerja. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Ya pabrik memberikan reward/pernghargaan absensi 

karyawan terbaik dengan memberikan uang tunai”38 

 

Dengan cara tersebut tentu membuat karyawan semakin 

semangat untuk bekerja dan lebih rajin lagi agar mendapatkan bonus 

dari pabrik, hal itu yang diperhatikan perusahaan dengan adanya 

standarisasi larangan berjilbab saat jam kerja. 

3. Comprehensive 

Comprehensive adalah mencoba memahami semua upaya yang 

dilakukan perusahaan. Karyawati yang bekerja di PT. Tirta Musi Laju-

Jordan Bakery Palembang memaklumi dan memahami bahwa larangan 

berjilbab sudah menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) 

perusahaan. Jika ingin tetap bekerja disana harus menerima 

konsekuensi untuk melepas jilbab, sebaliknya jika tetap konsisten 

untuk tidak melepas jilbab sebaiknya mencari pekerjaan yang 

perusahaannya memperbolehkan berjilbab. 

 

 

                                                             
37 Ibid, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020. 
38 Ibid, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020. 
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1. Informan I 

Informan I adalah karyawati yang bekerja di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, dalam kesehariannya 

memakai jilbab, yang bernama Meriza. Informan saat ini 

berusia 21 tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 

WIB. Saat itu, peneliti bertemu dan wawancara langsung 

dengan informan. 

Informan mengatakan bahwa hal yang membuat 

tertarik bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang adalah karena lokasi pabrik dekat dari rumah dan 

pada pada saat lulus SMA telah melamar dibeberapa tempat 

kerja. Kebetulan informan mendapat panggilan di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, dan informan memang 

butuh pekerjaan tersebut. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Hal yang membuat saya tertarik bekerja di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang adalah pada saat 

lulus SMA saya sempat mengirimkan beberapa 

lamaran kerja seperti di PT. Sinar Sosro, pabrik air 

mineral dan PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang. Dan kebetulan saya mendapat panggilan 

di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, 

karena dekat dari rumah saya ya saya terima saja 

karena yang lainnya belum ada panggilan”39 

 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pada tahapan comprehensive, PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

                                                             
39 Meriza, Karyawati PT.Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, Wawancara Tanggal 

09 Januari 2020. 
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Bakery Palembang cepat memberikan tanggapan dari pada 

perusahaan-perusahaan lainnya ketika ada karyawan yang 

melamar. Informan langsung menerima panggilan dari 

perusahaan yang bersangkutan karena pekerjaan tersebut 

dianggapnya sangat penting. Hal tersebut yang menjadikan 

informan Meriza menerima semua konsekuensi yang harus 

diterima ketika bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang, sekalipun harus melepas jilbab dan membuatnya 

tentu tidak nyaman, dan lokasi pabrik dekat dari rumah.  

Informan Meriza sudah mengetahui sebelumnya apa 

saja standarisasi yang diterapkan PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang, karena tetangganya yang bekerja disana 

dan memberi tahu. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Saya sudah mengetahui standarisasi yang ada di 

pabrik tersebut karena diberi tahu oleh tetangga saya 

yang sudah bekerja disana terlebih dahulu, karena 

saya memang butuh pekerjaan tersebut ya saya terima 

setelah mendapat panggilan”40 

 

“Menurut saya tentang peraturan seragam yang saya 

pakai saat ini adalah sudah sangat efektif dan efisien 

karena bekerja di pabrik pembuatan makanan haruslah 

berpakaian yang harus steril dan hiegenis”41 

 

Informan sebelumnya sudah mengetahui apa saja 

standarisasi yang diterapkan dipabrik tersebut karena diberi 

tahu oleh tetangga yang sudah bekerja disana terlebih dahulu. 

                                                             
40Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
41 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
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Tentang standarisasi larangan berjilbab saat jam kerja yang 

diterapkan pabrik, menurut informan seragam yang dipakai 

sudah sesuai. 

Informan Meriza awalnya merasa ketidaknyamanan 

karena harus membuka jilbab saat jam kerja, namun setelah 

beberapa lama bekerja disana informan sudah terbiasa. 

Berikut kutipan wawancaranya:  

“Karena masih baru awalnya saya merasa 

ketidaknyaman karena harus membuka jilbab saat 

bekerja dan memakai jilbab kembali saat pulang. 

Namun, lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan dan 

mentaati sesuai dengan peraturan”42 

 

“Menurut saya sesuai, karena hanya di dalam 

lingkungan pabrik saja semua karyawati tidak 

berjilbab. Dan jika saatnya pulang pakai lagi 

jilbabnya”43 

 

“Namun, sekarang saya jika pulang langsung saja 

masih memakai baju seragam kerja, karena rumah 

saya juga dekat dari pabrik ini. Dan agak ribet jika 

harus ganti”44 

Informan Meriza mengatakan bahwa pada awalnya 

merasa ketidaknyamanan karena harus melepas jilbab saat 

bekerja, ketika waktunya pulang informan melepas seragam 

dan memakai kembali jilbabnya. Namun setelah beberapa 

lama bekerja disana informan sudah mulai terbiasa dengan 

seragamnya. Menurut informan sesuai jika dikaitkan dengan 

agama islam karena, menurutnya melepas jilbab hanya di 

                                                             
42 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
43 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
44 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
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dalam lingkungan pabrik saja jika di luar dipakai kembali 

tentu hal itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal 

tersebut karena faktor lingkungan sekitar yang membuatnya 

mulai terbiasa. Karena menganggap bukan hanya dia saja 

yang tidak berjilbab, ada orang lain yang sama dengannya. 

Dengan mengatakan ketika pulang  membuatnya ribet ketika 

harus mengganti pakaian dan tetap memakai seragam ketika 

waktu pulang, dengan alasan rumah yang dekat dari lokasi 

pabrik. 

2. Informan II 

Informan II adalah karyawati yang bekerja di PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, yang bernama 

Desti. Informan saat ini berusia 25 tahun. Saat itu, peneliti 

bertemu dan bertukar nomor telepon dan melakukan 

wawancara dengan informan pada tanggal 10 Januari 2020 

sekitar pukul 15.00 WIB. Informan mengatakan bahwa hal 

yang membuat tertarik bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang adalah gaji yang lumayan dan bisa 

menambah pengalaman bekerja. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Hal yang membuat saya tertarik bekerja di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang adalah karena 



48 
 

gajinya yang lumayan dan untuk menambah 

pengalaman kerja saya”45 

 

Informan mengatakan bahwa gaji yang lumayan besar 

lah yang membuat tertarik untuk bekerja disana dan bisa 

menambah pengalaman dalam dunia kerja. Dimana hal itu 

sesuai. Informan Desti belum mengetahui sebelumnya apa 

saja standarisasi yang diterapkan disana dan tentang adanya 

standarisasi larangan berjilbab saat jam kerja informan 

berpendapat bahwa sebenarnya seragamnya kurang sopan. 

Namun, informan memang butuh pekerjaan mau tidak mau 

harus mengikuti standarisasi yang diterapkan. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Saya belum mengetahui sebelumnya apa saja 

peraturan yang ada di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang”46 

 

“Sebenarnya seragam tersebut kurang sopan ya, tapi 

gimana lagi saya lagi butuh pekerjaan karena mencari 

pekerjaan saat ini tidak mudah. Mau tidak mau saya 

harus mengikuti aturan yang diberlakukan di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang dengan melepas 

jilbab saya saat dalam lingkungan pabrik (jam 

kerja)”47 

 

Informan belum mengetahui sebelumnya standarisasi 

apa saja yang diterapkan di pabrik tersebut, dan tentang 

standarisasi yang melarang karyawan berjilbab saat jam kerja 

tentu seragamnya tidak sopan. Namun, apa boleh buat karena 

                                                             
45 Desti, Karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, Wawancara Tanggal 

10 Januari 2020. 
46 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
47 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
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seragam tersebut sudah menjadi kebijakan perusahaan. 

Informan harus tetap mematuhi jika ingin bekerja disana 

karena saat ini mencari kerja tidaklah mudah baginya dan 

sangat butuh pekerjaan tersebut untuk kebutuhan ekonomi. 

Setelah bekerja disana informan Desti merasa risih 

dan ketidaknyamanan karena sehari-hari mengenakan jilbab, 

sampai saat inipun informan masih terus menyesuaikan 

dengan seragamnya. Berikut kutipan wawancaranya:  

“Pada awalnya saya merasa risih dan tidak nyaman 

karena sehari-hari saya mengenakan jilbab, sampat 

saat ini juga saya masih menyesuaikan dengan 

seragamnya”48 

 

“Tidak sesuai, karena seharusnya memakai seragam 

yang lebih sopan lagi yaitu dengan memakai celana 

panjang, baju berlengan panjang dan memakai 

jilbab”49 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan 

mengatakan bahwa bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang yang menerapkan standarisasi larangan 

berjilbab membuatnya merasa risih dan ketidaknyamanan 

karena harus melepas jilbab, dalam kesehariannya informan 

memakai jilbab tentu sampai saat ini masih terus menyusaikan 

dengan seragam yang dipakai. 

Menurut informan seragamnya tidak sesuai jika 

dikaitkan dengan ajaran agama Islam, karena harus melepas 

                                                             
48 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
49 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
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jilbab. Seharusnya seragamnya harus lebih sopan lagi dengan 

memakai celana panjang, baju yang berlengan panjang dan 

tentu memakai jilbab. Dimana hal ini sesuai dengan ajaran 

agama Islam yang mengharuskan wanita yang telah baligh 

menutup aurat dengan menggunakan jilbab. 

3. Informan III 

Informan III adalah karyawati yang bekerja di PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, yang bernama 

Fatimah. Informan saat ini berusia 20 tahun. Saat itu, peneliti 

bertemu dan bertukar nomor telepon dan melakukan 

wawancara dengan informan pada tanggal 09 Januari 2020 

sekitar pukul 17.00 WIB. Informan mengatakan bahwa hal 

yang membuat tertarik bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang adalah gaji yang UMR dan lokasi pabrik 

dekat dari rumah. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Hal yang membuat saya tertarik bekerja di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang adalah dekat 

dari rumah saya dan gajinya yang sesuai dengan 

bagian saya bekerja dan sesuai standar UMR”50 

 

Informan Fatimah mengatakan hal yang membuatnya 

tertarik bekerja disana adalah lokasi pabrik yang tidak jauh 

dari rumah dan gaji yang sesuai UMR dan memang sesuai 

dengan bagiannya (produksi). Informan belum mengetahui 

                                                             
50 Fatimah, Karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, Wawancara 

Tanggal 09 Januari 2020. 
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standarisasi yang diberlakukan di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang, baru mengetahui setelah melakukan 

interview kerja. Dan tentang standarisasi larangan berjilbab 

saat jam kerja, jika sudah seperti itu bagaimana lagi. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Saya belum mengetahui apa saja standarisasi di PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, saya 

mengetahuinya setelah melakukan interview”51 

 

“Menurut saya tentang peraturan seragamnya yang 

melarang berjilbab jika standarisasinya sudah seperti 

itu ya bagaimana lagi kami harus mengikuti”52 

 

Informan Fatimah baru mengetahui standarisasi yang 

diterapkan dipabrik setelah melakukan interview terlebih 

dahulu dan menurutnya standarisasi tentang larangan berjilbab 

saat jam kerja harus dipatuhi, bagaimana lagi karena itulah 

standarisasi yang sudah diterapkan. Jika ingin bekerja disana 

harus mematuhi segala aturan yang ada disana. 

Setelah bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang yang menerapkan standarisasi larangan berjilbab 

membuat informan merasa ketidaknyamanan karena harus 

melepas jilbabnya. Tentang standarisasi larangan berjilbab 

saat jam kerja tentu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, 

karena harus memakai rok pendek, baju berlengan pendek dan 

                                                             
51 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
52 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
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tidak diperkenankan memakai jilbab. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Awalnya tentu tidak nyaman karena harus melepas 

jilbab, namun saya mulai terbiasa karena saya sudah 4 

tahun lebih bekerja di pabrik ini”53 

 

“Ya sebenarnya tidak sesuai ya karena harus memakai 

rok pendek, baju berlengan pendek dan tidak 

memakai jilbab. Namun, saat pulang diperbolehkan 

mengganti baju dan kembali memakai jilbab bagi 

yang berjilbab”54 

 

Informan Fatimah mengatakan bahwa bekerja di PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yang menerapkan 

standarisasi larangan berjilbab membuatnya merasa 

ketidaknyamanan karena harus memakai rok pendek, baju 

berlengan pendek dan tidak memakai jilbab. Namun, saat 

pulang diperbolehkan mengganti baju dan kembali memakai 

jilbab bagi yang berjilbab. 

Saat ini, informan sudah mulai terbiasa dengan tidak 

memakai jilbab saat bekerja walaupun awalnya merasa 

ketidaknyamanan, karena sudah cukup lama juga informan 

bekerja disana yaitu sekitar 4 tahun.  Hal tersebut karena 

faktor lingkungan sekitar yang membuatnya mulai terbiasa. 

 

 

 

                                                             
53 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
54Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020.  
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4. Image 

Image adalah terbentuknya citra sebuah perusahaan. Citra 

adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan yang didapat. Citra 

terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima sesorang, komunikasi tidak secara langsung yang 

menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara 

kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan.55 

1. Informan I 

Informan I adalah seorang ibu rumah tangga yang  

tidak memakai jilbab bernama Susilawati, informan saat ini 

berusia 33 tahun. Pada saat wawancara informan baru saja 

dari warung dan sedang menggendong anaknya. Peneliti 

melakukan wawancara dengan informan pada tanggal 10 

Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, peneliti 

memberi tahu melaui foto bagaimana seragam yang 

digunakan karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang saat bekerja. Seragamnya yaitu baju berlengan 

pendek berwarna cream muda dan rok diatas dengkul 

berwarna cream tua. 

Informan Susilawati berpandangan bahwa dari dalam 

diri pribadi beliau sebenarnya kurang setuju dengan 

                                                             
55 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Op.Cit., h. 111. 
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standarisasi larangan berjilbab bagi karyawati saat jam kerja. 

Karena, bagi karyawati yang muslim disana tidak dibebaskan 

untuk memakai jilbab. Namun. peraturannya harus melepas 

jilbab sehingga karyawan harus mentaati walaupun dengan 

berat hati. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan 

Informan Susilawati: 

“Sebenarnya saya kurang setuju dengan larangan 

berjilbab sebagai salah satu standarisasi di pabrik 

tersebut, sebagai seorang muslim tentu bebas 

menggunakan jilbab dimana saja karena merupakan 

hak masing-masing. Namun, jika peraturannya harus 

melepas ya mau tidak mau karyawati disana harus 

mentaati”56 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa, informan tidak setuju dengan 

standarisasi tersebut, karena harus melepas jilbab. Lalu, 

penilaian yang diberikan informan terhadap PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang yang disisi lain bisa 

mengurangi angka pengangguran informan berterima kasih 

pada PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Saya tentu tidak mengungkiri bahwa pabrik tersebut 

dapat mengurangi angka pengangguran, dan sebagai 

masyarakat tentunya berterima kasih dengan adanya 

PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, 

lulusan SMP, SMA bahkan ibu-ibu yang dulunya 

menganggur kini ada pekerjaan”57 

 

                                                             
56 Susilawati, Ibu Rumah Tangga Tak Memakai Jilbab, Wawancara Tanggal 10 Januari 

2020. 
57 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, disisi lain 

menerapakan standarisasi larangan berjilbab informan merasa 

senang dengan adanya PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang bisa mengurangi angka pengangguran dan secara 

tidak langsung memberikan kesejahteraan bagi orang banyak. 

Bentuk rasa senang dari informan pun ditunjukkan bahwa roti 

merk jordan mempunyai cita rasa lumayan enak dengan 

harga yang tidak terlalu mahal.  

“Namanya roti ya sama aja ya rasanya tidak terlalu 

beda, sama saja dengan roti pada umumnya. Namun, 

ada satu varian rasa roti merk jordan yang saya suka 

yaitu cream messes. Alasannya karena cream dengan 

messesnya enak. Selain itu saya kurang suka dengan 

varian rasa yang lain dan harganya terjangkau 

sekali”58 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa informan 

menyukai salah satu varian rasa dari roti merk jordan yaitu 

roti cream messes. Dengan harga yang terjangkau semua 

orang bisa menikmati roti jordan ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa image informan terhadap produk roti Jordan Bakery 

baik, karena menilai dari rasa dan tentu harga yang 

terjangkau. Informan tidak setuju dengan standarisasi 

larangan berjilbab saat bekerja. Citra yang terbentuk kurang 

baik karena adanya standarisasi tersebut. Kesan yang buruk 

itu bukan di produknya, namun standarisasinya saja.  

                                                             
58 Ibid, Wawancara Tanggal 10 Januari 2020. 
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2. Informan II 

Informan II adalah seorang ibu rumah tangga yang 

memakai jilbab bernama Dewi, informan saat ini berusia 47 

tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan informan pada 

tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. 

Sebelumnya informan sudah mengetahui seragam yang 

digunakan karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang saat bekerja. Seragamnya yaitu baju berlengan 

pendek berwarna cream muda dan rok diatas dengkul 

berwarna cream tua, dan tentunya tidak mengenakan jilbab. 

Informan Dewi berpandangan bahwa 

ketidaksetujuannya terhadap standarisasi larangan berjilbab 

pada PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, karena 

rata-rata karyawati disana adalah seorang muslim. Hal inilah 

yang mendasari Informan Dewi tidak setuju yang seharusnya 

perempuan muslim wajib memakai jilbab. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Pandangan saya terhadap standarisasi tersebut tentu 

tidak setuju, karena saya melihat rata-rata karyawati 

disana seorang muslim dan ketika pergi bekerja dari 

rumah mereka mengenakan jilbab. Jadi sangat 

disayangkan jika PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang mempunyai standarisasi larangan 

berjilbab”59 

 

                                                             
59 Dewi, Ibu Rumah Tangga Memakai Jilbab, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020. 
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Informan mengatakan bahwa, dia sering melihat 

ketika pergi bekerja, dari rumah karyawatinya mengenakan 

jilbab. Namun, di dalam pabrik mereka harus merelakan 

jilbabnya untuk dilepas. Jadi sangat disayangkan jika PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang mempunyai 

standarisasi larangan berjilbab, karena rata-rata karyawati 

disana adalah seorang muslim. Hal ini yang sedikit terdengar 

miris, seharusnya kita bekerja ditempat yang membuat kita 

nyaman berada disana, dan terhindar dari hal yang tidak 

diinginkan. Penilaian tersebut muncul karena adanya persepsi, 

persepsi sebagai suatu proses individu dalam memberikan 

interprestasi atas suatu sumber (organisasi/perusahaan) 

sehingga membentuk sebuah image. 

Penilaian yang diberikan Informan terhadap PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang benar dapat mengurangi 

pengangguran. Namun, jika semua karyawati muslim yang 

bekerja disana sepakat dan teguh pendirian dengan tidak 

melepas jilbab dan terus dinegosiasikan dengan pemimpinnya 

agar standarisasi ini dihapuskan. Bukankah sebuah 

perusahaan tidak bisa berjalan tanpa adanya karyawan. 

Berikut kutipan wawancaranya: 

“Mengurangi angka pengangguran emang benar. 

Namun, saya menilai jika karyawati muslim yang 

bekerja disana jika tetap berani teguh dengan 

pendiriannya tidak melepas jilbab, dan bernegosiasi 
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dengan pimpinannya saya rasa bisa standarisasi ini 

dihapuskan. Dan juga rata-rata masyarakat 

dilingkungan pabrik tersebut kan muslim, jadi jika 

terus dinegosiasikan saya rasa bisa bekerja tanpa 

melepas jilbab. Bukankah sebuah perusahaan tidak 

akan berjalan tanpa adanya karyawan”60 

 

Berdasarkan penilaian informan mengenai PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang mengurangi 

pengangguran bahwa benar pabrik tersebut membantu 

masyarakat yang perekonomiannya dibawah. Namun, apa 

salahnya jika mencoba untuk dinegosiasikan oleh seluruh 

karyawati yang bekerja disana ke pimpinannya mengenai 

larangan berjilbab yang siapa tahu bisa dihapuskan. Sebab 

sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya 

karyawan, apalagi masyarakat disekitar pabrik tersebut rata-

rata muslim. 

 Informan Dewi menilai rasa dari roti merk jordan jika 

untuk kelas menengah ke bawah rasanya lumayan enak. 

Berikut kutipan wawancaranya 

“Menurut saya sih jika untuk kelas menengah ke 

bawah rasa roti jordan ini lumayan enak”61 

 

Informan mengatakan jika roti jordan termasuk roti 

untuk menengah ke bawah dengan rasa lumayan enak. Roti 

jordan adalah salah satu merk roti untuk konsumen yang 

                                                             
60 Ibid, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020. 
61 Ibid, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020. 
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menengah ke bawah, harganya terjangkau dan biasanya 

ditemukan di warung atau pasar tradisional. 

3. Informan III 

Informan III adalah mahasiswi UIN Raden Fatah yang 

memakai jilbab bernama Nanda Dwi Utami, informan saat ini 

berusia 21 tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 

WIB. Saat itu, informan sedang duduk di kantin sekitar 

kampus UIN Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, peneliti 

memberi tahu melaui foto bagaimana seragam yang 

digunakan karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang saat bekerja. Seragamnya yaitu baju berlengan 

pendek berwarna cream muda dan rok diatas dengkul 

berwarna cream tua. 

Informan Nanda mengatakan bahwa PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang yang mempunyai standarisasi 

melarang berjilbab adalah melanggar HAM, karena setiap 

orang memiliki hak untuk beragama dan bebas memakai 

atribut agamanya. Terutama seorang wanita muslim yang 

wajib menutup auratnya. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Pandangan saya terhadap PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang yang mempunyai standarisasi 

melarang berjilbab adalah melanggar HAM, karena 
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setiap orang memiliki hak untuk beragama dan bebas 

memakai atribut agamanya”62 

 

Informan mengatakan bahwa, standarisasi tersebut 

melanggar HAM, hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No. 13 

Tahun 2003 tentang “ketenagakerjaan” yang berkaitan 

dengan diskriminasi larangan berjilbab saat bekerja, sebagai 

berikut: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” 

Informan Nanda menilai standarisasi tersebut harus 

benar-benar dipertimbangkan kembali bagi wanita muslim 

pengguna jilbab (setiap hari berjilbab), namun jika wanita 

muslim yang dari awal tidak berjilbab mungkin menerima 

saja dengan adanya standarisasi tersebut. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Penilaian saya sih bagi yang muslim mungkin harus 

mempertimbangkan kembali jika ingin melamar kerja 

disana, namun jika wanita muslim yang awalnya tidak 

berjilbab mungkin mau saja apalagi zaman sekarang 

mencari pekerjan tidak mudah. Walaupun dengan 

perusahaan itu membuka lapangan pekerjaan, ya disisi 

lain standarisasinya sangat berat untuk wanita yang 

berjilbab”63 

 

Informan Nanda mengatakan bahwa di zaman 

sekarang ini memang tidak mudah untuk mencari pekerjaan, 

jika wanita muslim yang tidak berjilbab mungkin menerima 

saja walaupun pada PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

                                                             
62 Nanda Dwi Utami, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Wawancara Tanggal 09 

Januari 2020. 
63 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
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Palembang menerapkan standarisasi larangan berjilbab saat 

jam kerja. Namun bagi wanita pengguna jilbab tentu berat 

baginya untuk mematuhi standarisasi tersebut yang walaupun 

disisi lain pabrik tersebut bisa mengurangi angka 

pengangguran bagi masyarakat sekitar. 

Informan Nanda menilai rasa dari roti jordan ini 

sendiri biasa saja sama seperti roti pada umumnya, terkadang 

rotinya keras dan cream isinya kadang rasanya aneh. Dengan 

harga yang murah semua orang bisa membeli roti ini. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Menurut saya rotinya biasa saja seperti roti pada 

umumnya, kadang keras dan cream isinya kadang 

rasanya aneh. Namun, harganya terjangkau”64 

 

 Informan mengatakan bahwa cream isi dari roti 

jordan rasanya terkadang aneh dan rasa rotinya biasa saja 

sama seperti roti pada umumnya tidak ada yang khas. Namun 

roti jordan harganya sangat terjangkau semua masyarakat 

bisa membeli terlebih lagi roti jordan diperjualkan terutama 

untuk kalangan menengah ke bawah, karena mudah 

ditemukan di warung-warung atau pasar tradisional.65 

4. Informan IV 

Informan IV adalah seorang mahasiswa UIN Raden 

Fatah Paelmbang yang bernama Ilham Marsandes, informan 

                                                             
64 Ibid, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
65 Arsip PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang  



62 
 

saat ini berusia 21 tahun. Peneliti melakukan wawancara 

dengan informan pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 

13.00 WIB. Saat itu, peneliti bertemu informan di sekitar 

kampus dan informan bersedia untuk melakukan wawancara 

pada hari itu. Peneliti sebelumnya memberi tahu melaui foto 

bagaimana seragam yang digunakan karyawati PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang saat bekerja. 

Informan Ilham mengatakan bahwa pandangannya 

terhadap PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yang 

melarang karyawati berjilbab bahwa tidak setuju, walaupun 

jika pimpinan perusahaan tersebut non muslim namun hal itu 

sangat tidak mengahargai wanita yang memeluk agama Islam. 

Berikut kutipan wawancaranya: 

“Pandangan saya terhadap PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang yang melarang karyawati berjilbab 

bahwa sangat tidak setuju, walaupun jika pimpinan 

perusahaan tersebut non muslim namun menurut saya 

sangat tidak mengahargai wanita yang memeluk 

agama Islam. Wanita yang memakai jilbab terpaksa 

harus membukanya saat bekerja sebenarnya sangat 

rugi sekali untuk wanita tersebut, sebenarnya 

standarisasi tersebut diubah. Apa salahnya tetap 

diperbolehkan berjilbab dengan tidak menganggu saat 

beraktivitas di dalam pabrik”66 

 

Informan mengatakan bahwa, standarisasi tersebut 

mengharuskan wanita membuka jilbabnya tentu sangat rugi 

untuk wanita yang berjilbab. Seharusnya pimpinan 

                                                             
66 Ilham Marsandes, Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Wawancara Tanggal 14 

Januari 2020. 



63 
 

perusahaan harus menghargai wanita muslim yang bekerja 

disana, walaupun pimpinannya seorang non muslim. 

Seharusnya standarisasi tersebut diubah. Selagi tidak 

menganggu aktivitas selama dalam pabrik tentu apa salahnya 

jika tetap boleh memakai jilbab, karena kita hidup harus 

saling bertoleransi antar agama agar tidak menimbulkan 

perpecahan.  

Penilaian yang diberikan informan dengan PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yang melarang 

karyawati berjilbab saat jam kerja sebenarnya wanita sangat 

dirugikan atas hal tersebut. Disisi lain bisa mengurangi 

pengangguran namun, bagi wanita yang berjilbab di 

kesehariannya tentu berat namun kembali lagi ke invidu 

masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Penilaiannya menurut saya karyawati disana tentu 

sangat dirugikan walaupun bisa mengurangi angka 

pengangguran. Wanita yang berjilbab sehari-hari 

ketika bekerja disana harus melepas jilbab tentu berat 

untuknya, namun kembali lagi ke individu itu sendiri 

jika tetap konsisten maka dia akan menolak di 

perusahaan tersebut dan mencari tempat kerja yang 

memperbolehkan berjilbab”67 

 

Informan Ilham menilai bahwa disisi lain PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang bisa mengurangi 

pengangguran, namun wanita yang sehari-hari berjilbab dan 

saat jam kerja harus melepas tentu berat untuknya. Kembali 

                                                             
67 Ibid, Wawancara Tanggal 14 Januari 2020. 
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lagi ke individu itu masing-masing jika tetap konsisten maka 

dia akan menolak dan mencari tempat kerja yang 

memp/erbolehkan berjilbab. Karena perusahaan di Indonesia 

yang melarang karyawati berjilbab ini sedikit, tentu masih 

banyak perusahaan yang menerima dan memperbolehkan 

karyawati berjilbab saat jam kerja. 

Informan Ilham menilai rasa dari roti jordan itu 

sendiri rasanya enak dan harganya murah, selain itu bisa 

dijadikan cemilan sebelum informan bermain futsal. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Ya rasanya enak dan harganya murah, karena bisa 

dijadikan untuk mengganjal perut sebelum saya main 

futsal. Favorit saya adalah varian roti isi durian”68 

 

Informan mengatakan bahwa, roti jordan selain enak 

tentu harganya terjangkau dan bisa dijadikan cemilan 

sebelum bermain futsal karena ukuran roti jordan itu sendiri 

tidak kecil sehingga cukup mengenyangkan. Penilaian dari 

informan Ilham tentang rasa roti jordan yang enak membuat 

informan tetap membeli walaupun informan tidak setuju 

dengan standarisasi larangan berjilbab disana. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Jika untuk membeli ya saya masih membeli roti 

jordan tersebut, tetapi yang tidak saya sukai adalah 

standarisasi larangan berjilbab disana. seharusnya 

standarisasi tersebut diubah agar orang tidak menilai 

                                                             
68 Ibid, Wawancara Tanggal 14 Januari 2020. 
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buruk perusahaan, karena tidak menghargai agama 

Islam dan wanita yang berjilbab”69 

 

Informan mengatakan tetap membeli roti jordan, yang 

tidak disetujui adalah tentang standarisasi larangan 

berjilbab yang diberlakukan disana. Seharusnya 

standarisasinya diubah agar tidak mendapat penilaian buruk 

dari masyarakat terutama yang muslim, karena bisa 

dikatakan tidak menghargai agama dan wanita yang 

berjilbab. Wanita yang memakai jilbab terpaksa harus 

membukanya saat bekerja sebenarnya sangat rugi sekali 

untuk wanita tersebut, reaksinya sangat kecewa dengan 

standarisasi larangan berjilbab. Karena saat ini banyak 

perusahaan atau tempat kerja yang tidak mempersalahkan 

karyawatinya untuk berjilbab. Berdasarkan penjelasan di 

atas, pada hakikatnya sebuah persepsi dari seseorang 

didapat dari pengalaman dan pengetahuan tentang obyek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi yang ditampilkan, lalu 

menafsirkan pesan tersebut menjadi sebuah persepsi atau 

pandangan70 Persepsi dari individu itulah yang membentuk 

sebuah image atau citra sebuah organisasi/perusahaan. 

 

                                                             
69 Ibid, Wawancara Tanggal 14 Januari 2020. 
70 Rakhmat, Jalaludin. (2009). Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, h. 51. 
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5. Behavior 

Behavior adalah citra perusahaan yang terbentuk akan 

menentukan perilaku sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. 

Bagaimana perilaku masyarakat setelah mengetahui adanya 

standarisasi larangan berjilbab bagi karyawati di PT. Tirta Musi Laju-

Jordan Bakery Palembang.  

1. Informan I 

Informan I adalah seorang ibu rumah tangga yang 

memakai jilbab bernama Dewi, informan saat ini berusia 47 

tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan informan pada 

tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB. 

Sebelumnya informan sudah mengetahui seragam yang 

digunakan karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang saat bekerja. Seragamnya yaitu baju berlengan 

pendek berwarna cream muda dan rok diatas dengkul 

berwarna cream tua, dan tentunya tidak mengenakan jilbab. 

Reaksi yang diberikan informan dengan adanya 

standarisasi larangan berjilbab yaitu sebagai perempuan yang 

mengenakan jilbab sangat kecewa, karena banyak karyawati 

yang rela melepas jilbab hanya demi pekerjaan. Berikut 

kutipan wawancara dengan informan: 

“Reaksi saya dengan adanya standarisasi larangan 

berjilbab bagi karyawati sebenarnya sangat kecewa, 

karena saya pribadi pengguna jilbab mendengar hal 

itu tentu merasa kasihan terhadap perempuan yang 
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mendapatkan diskriminasi tidak boleh berjilbab. 

Banyak karyawati disana rela melepas jilbabnya demi 

pekerjaan”71 

 

Informan mengatakan bahwa reaksinya sangat kecewa 

dimana pekerjaan tersebut belum tentu baik untuk mereka 

yang bekerja disana, bukankah keberkahan adalah yang paling 

utama agar pekerjaan itu membuat kita merasa senang bukan 

membebani diri kita.  

Reaksi yang diberikan Informan Dewi membuatnya 

berpikir terlebih dahulu untuk membeli roti jordan, setelah 

tahu standarisasi tersebut jika ke warung dan anaknya ingin 

membeli roti jordan informan akan menyarankan pilih roti 

yang lain saja. Berikut kutipan wawancaranya: 

“Karena sudah tahu tentang standarisasi itu ya kalau 

anak saya mau beli roti jordan, akan saya suruh pilih 

roti yang lain aja deh”72 

 

2. Informan II 

Informan II adalah mahasiswi UIN Raden Fatah yang 

memakai jilbab bernama Nanda Dwi Utami, informan saat ini 

berusia 21 tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 

WIB. Saat itu, informan sedang duduk di kantin sekitar 

kampus UIN Raden Fatah Palembang. Sebelumnya, peneliti 

memberi tahu melaui foto bagaimana seragam yang 

                                                             
71 Dewi, Op.Cit, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020. 
72 Ibid, Wawancara Tanggal 11 Januari 2020. 
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digunakan karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang saat bekerja. Seragamnya yaitu baju berlengan 

pendek berwarna cream muda dan rok diatas dengkul 

berwarna cream tua. 

Reaksi yang diberikan informan Nanda terhadap 

standarisasi larangan berjilbab pada PT. Tirta Musi Laju-

Jordan Bakery Palembang yaitu kembali lagi ke karyawati 

yang melamar kerja disana, jika tetap konsisten dengan tidak 

melepas jilbabnya sebaiknya mencari kerja ditempat lain 

yang memperbolehkan berjilbab saat jam kerja. Berikut 

kutipan wawancaranya:  

“Reaksi saya ya kembali lagi ke karyawati yang 

melamar disana, jika mereka tetap konsisten dan 

komitmen untuk tidak melepas jilbabnya sebaiknya 

cari kerja ditempat lain saja daripada aurat kita terlihat 

oleh lawan jenis. Karena yang terpenting adalah 

skill/kemampuan kita untuk selalu berkontribusi yang 

terbaik bagi perusahaan”73 

 

Reaksi informan seperti kutipan diatas yaitu jika 

karyawati yang ingin melamar bekerja di PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang harus benar-benar 

mempertimbangkan untuk bejerja disana, karena harus 

melepas jilbab yang dimana harus siap untuk memperlihatkan 

auratnya ke lawan jenis. Jika yang ingin melamar bekerja 

disana tetap konsisten dan komitmen untuk tidak melepas 

                                                             
73 Nanda Dwi Utami, Op.Cit, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 
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jilbab, informan menyarankan sebaiknya mencari 

perusahaan/tempat kerja yang tetap memperbolehkan 

berjilbab saat jam kerja. Karena masih banyak diluaran sana 

perusahaan yang memperbolehkan karyawati berjilbab saat 

jam kerja. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD 

Gresik Khoirul Huda, jangan sampai karyawati terus-menerus 

resah dan cemas akibat larangan perusahaan yang melarang 

memakai jilbab. itu sangat menganggu keimanan umat Islam 

yang bekerja.74 Dalam bekerja sebenarnya yang terpenting 

adalah sebuah skill/kemampuan kita untuk selalu 

berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 

Reaksi dari informan Nanda yang tidak setuju dengan 

standarisasi larangan berjilbab disana membuat informan saat 

ini berpikir ulang jika ingin membeli. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

 “Karena sudah mengetahui tentang standarisasi yang 

diberlakukan disana ya saya pikir-pikir lagi deh, kalau 

tidak kepepet banget ya baru saya beli. Saya merasa 

kasihan karena karyawati disana tidak mendapatkan 

haknya sebagai seorang muslim yang bebas memakai 

jilbab dimana saja. Kita juga tidak tahu kan jika ada 

karyawati yang terpaksa yang melepas jilbabnya saat 

bekerja demi kebutuhan ekonomi”75 

 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

faktor yang menjadikan informan Nanda berpikir dahulu untuk 

                                                             
74https://www.suratkabar.id/52874/news/larang-pekerja-perempuannya-kenakan-

jilbabperusahaan-ini-panen-kecaman, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 19.00 WIB. 
75 Nanda Dwi Utami, Op.Cit, Wawancara Tanggal 09 Januari 2020. 

https://www.suratkabar.id/52874/news/larang-pekerja-perempuannya-kenakan-jilbabperusahaan-ini-panen-kecaman
https://www.suratkabar.id/52874/news/larang-pekerja-perempuannya-kenakan-jilbabperusahaan-ini-panen-kecaman
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membeli roti jordan karena, informan merasa kasihan/iba 

terhadap karyawati yang bekerja disana yang tidak 

mendapatkan haknya sebagai seorang muslim yang bebas 

memakai jilbab dimana saja. Dan tentunya melanggar HAM 

dan kebebasan untuk memakai atribut agamanya. 

Menyarankan bagi perempuan  jika ingin melamar kerja disana 

pikir-pikir dahulu, karena standarisasinya yang melarang 

berjilbab tentu berat untuk wanita yang memang memakai 

jilbab setiap harinya. 

3. Informan III 

Informan III adalah seorang mahasiswa UIN Raden 

Fatah Paelmbang yang bernama Ilham Marsandes, informan 

saat ini berusia 21 tahun. Peneliti melakukan wawancara 

dengan informan pada tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 

13.00 WIB. Saat itu, peneliti bertemu informan di sekitar 

kampus dan informan bersedia untuk melakukan wawancara 

pada hari itu. Peneliti sebelumnya memberi tahu melaui foto 

bagaimana seragam yang digunakan karyawati PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang saat bekerja. 

Reaksi yang diberikan informan terhadap standarisasi 

tersebut sangat kecewa, karena saat ini banyak perusahaan 

yang tidak mempersalahakan karyawati untuk berjilbab saat 

jam kerja. Berikut kutipan wawancaranya: 
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“Reaksinya sangat kecewa dengan standarisasi 

larangan berjilbab. Karena saat ini banyak perusahaan 

atau tempat kerja yang tidak mempersalahkan 

karyawatinya untuk berjilbab”76 

 

Informan mengatakan bahwa saat ini banyak 

perusahaan yang menerima dan memperbolehkan 

karyawatinya berjilbab saat bekerja, tentu sangat kecewa 

dengan standarisasi yang ada di PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang. Jika selama tidak menganggu aktivitas 

bekerja seharusnya boleh-boleh saja untuk tetap memakai 

jilbab saat bekerja disana. 

Informan mengatakan bahwa, roti jordan selain enak 

tentu harganya terjangkau dan bisa dijadikan cemilan 

sebelum bermain futsal karena ukuran roti jordan itu sendiri 

tidak kecil sehingga cukup mengenyangkan. Penilaian dari 

informan Ilham tentang rasa roti jordan yang enak membuat 

informan tetap membeli walaupun informan tidak setuju 

dengan standarisasi larangan berjilbab disana. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“Jika untuk membeli ya saya masih membeli roti 

jordan tersebut, tetapi yang tidak saya sukai adalah 

standarisasi larangan berjilbab disana. seharusnya 

standarisasi tersebut diubah agar orang tidak menilai 

buruk perusahaan, karena tidak menghargai agama 

Islam dan wanita yang berjilbab”77 

 

                                                             
76 Ilham Marsandes, Op.Cit, Wawancara Tanggal 14 Januari 2020. 
77 Ibid, Wawancara Tanggal 14 Januari 2020. 
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Informan mengatakan tetap membeli roti jordan, yang 

tidak disetujui adalah tentang standarisasi larangan berjilbab 

yang diberlakukan disana. Seharusnya standarisasinya diubah 

agar tidak mendapat penilaian buruk dari masyarakat 

terutama yang muslim, karena bisa dikatakan tidak 

menghargai agama dan wanita yang berjilbab. Wanita yang 

memakai jilbab terpaksa harus membukanya saat bekerja 

sebenarnya sangat rugi sekali untuk wanita tersebut, 

reaksinya sangat kecewa dengan standarisasi larangan 

berjilbab. Karena saat ini banyak perusahaan atau tempat 

kerja yang tidak mempersalahkan karyawatinya untuk 

berjilbab.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi 

dan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menarik kesimpulan bahwa, 

standarisasi larangan berjilbab bagi karyawati saat jam kerja di PT. Tirta 

Musi Laju-Jordan Bakery Palembang ternyata memberikan image/citra 

negatif di masyarakat setelah mereka mengetahui standarisasi tersebut. 

Karena informan merasa hal itu merupakan bentuk diskriminasi yang 

dilakukan pihak perusahaan dengan melarang karyawatinya berjilbab 

adalah salah satu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan tidak sesuai 

dengan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini 

mempengaruhi pada perilaku mereka setelah mengetahui standarisasi 

tersebut, yang awalnya membeli roti jordan ketika sudah mengetahui 

standarisasinya lalu mulai ada rasa berkurang untuk membelinya. 

Pada pihak humas PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang 

tetap memperhatikan beberapa upaya untuk meyakinkan para 

karyawatinya bahwasannya larangan berjilbab saat bekerja dalah bagian 

dari SOP (Standar Operasional Prosedur), perusahaan lebih 

mengutamakan tujuan dari pekerjaan, seperti menjaga kemanan produksi 

dan menarik minat konsumen. Upaya yang dilakukan untuk karyawati 
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yaitu dengan memberikan reward/penghargaan, dan pada masyarakat tetap 

mempertahankan kualitas produksinya dengan harga yang terjangkau. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dikemukakan beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: 

1. PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang diharapkan 

dapat memasukkan unsur agama dalam perusahaan agar 

karyawan bisa membangun moralitas yang baik dan selalu 

bekerja dengan jujur. 

2. Diharapkan kepada karyawati PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang untuk tetap mengamalkan nilai-nilai 

agama yaitu menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah 

agama. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan standarisasi seragama 

karyawan dan hubungannya dengan citra perusahaan yang 

terbentuk dari masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Exposure 

a. Mengapa PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang memiliki 

standarisasi melarang karyawati berjilbab saat jam kerja ? 

b. Apakah standarisasi kerja di pabrik ini sudah sesuai dengan visi dan 

misi PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang? 

c. Sejauh ini, upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan citra 

PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang? 

2. Attention 

a. Varian rasa apa saja yang telah PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery 

Palembang produksi? 

b. Apakah roti jordan telah dipasarkan hingga ke luar Kota Palembang? 

c. Apakah ada sebuah pengahargaan yang diberikan PT. Tirta Musi Laju-

Jordan Bakery Palembang kepada karyawan agar lebih semangat 

bekerja? 

3. Comprehensive 

a. Hal apa yang membuat anda tertarik untuk bekerja di PT. Tirta Musi 

Laju-Jordan Bakery Palembang? 

b. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui apa saja standarisasi 

untuk bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang? 

c. Bagaimana menurut anda tentang salah satu standarisasi kerja di PT. 

Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang yang melarang karyawati 

memakai jilbab saat jam kerja? 
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d. Setelah bekerja di PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang, 

apakah anda merasa ketidaknyamanan  karena harus membuka jilbab 

saat jam kerja? 

e. Bagaimana menurut anda tentang salah satu standarisasi kerja tersebut 

jika dikaitkan dengan ajaran agama Islam? 

4. Image 

a. Bagaimana pandangan anda terhadap PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang yang memiliki standarisasi melarang karyawati 

berjilbab saat jam kerja ? 

b. Bagaimana penilaian anda terhadap PT. Tirta Musi Laju-Jordan 

Bakery Palembang yang menerapkan standarisasi larangan berjilbab? 

dan disisi lain PT. Tirta Musi Laju-Jordan Bakery Palembang ini bisa 

mengurangi angka pengangguran? 

c. Bagaimana rasa dari roti merk Jordan Bakery ini? Apakah mempunyai 

cita rasa yang khas berbeda dari roti lainnya? 

5. Behavior 

a. Bagaimana reaksi anda dengan adanya standarisasi yang melarang 

karyawati berjilbab saat jam kerja tersebut? 

b. Apakah setelah anda mengetahui adanya standarisasi tersebut masih 

tetap membeli dan mengkonsumsi roti jordan? 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Dokumentasi Wawancara dengan Informan 

 

  

  

  


