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Komunikasi merupakan faktor fundamental untuk membentuk suatu kerja sama. Tetapi 

komunikasi dapat juga merupakan penyebab dan pengakhir pertentangan-pertentangan yang bias 

terdapat dimana-mana, juga dalam dunia usaha. Kegiatan komunikasi oleh suatu perusahaan 

memang kadang-kadang diperlukan bagaikan pemadam kebakaran. Manakala terjadi konflik atau 

situasi yang tidak menguntungkan bagi suatu perusahaan, penyelesaiannya dianggap dapat 

ditimpakan pada kegiatan human communication (komunikasi social). Komunikasi memegang 

peranan penting dalam kehidupan organisasi, karena hanya komunikasi, fungsi-fungsi organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan bersama dapat terlaksana. Agar usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu manajemen, dan agar organisasi dapat 

sinkron dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan kepemimpinan yang efektif. 

Sedangkan hakekat dari kepemimpinan yang efektif adalah komunikasi yang efektif. Oleh karena 

itu komunikasi adalah inti dari organisasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam kehidupan 

organisasi, melibatkan seluruh personil yang ada di dalamnya. Ini dimulai dari personil pada 

tingkat paling atas pada struktur organisasi seperti kepala Biro, sampai pada strata terendah, 

misalnya karyawan. 

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada bagaimanakah distorsi komunikasi antara atasan 

dan bawahan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum di Perusahaan Umum Jasa Tirta I 

Malang. Sebagai operasionalisasi distorsi komunikasi antara atasan dan bawahan pada Biro 

SDM&Umum di Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang, dapat dilihat dari: rintangan situasional, 

rintangan semantik, rintangan mekanis dan hubungan antara atasan dan bawahan dalam Biro 

SDM&Umum di Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang. 

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan memilih lokasi penelitian di Perusahaan 

Umum Jasa Tirta I Malang, obyek penelitian adalah para karyawan pada Biro SDM&Umum di 

Perum Jasa Tirta I Malang dan peneliti menggunakan teknik total sampling. Teknik 

pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis domain, dan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

triangulasi. 

Adapun hasil dari penelitian tentang distorsi komunikasi antara atasan dan bawahan pada Biro 

Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Jasa I Malang, adalah bahwa proses distorsi yang 

berlangsung terbagi dalam beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor sosiologis, faktor 

antropologis, faktor psikologis, faktor semantik dan faktor teknis serta frekuensi komunikasi 

yang dilakukan antara pihak atasan dan bawahan. Dalam faktor antropologis masih banyak 

terdapat perbedaan suku yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam berkomunikasi, dalam 

faktor sosiologis, masih adanya perbedaan status, dimana ada perasaan sungkan dengan status 

jabatan yang lebih tinggi. Kemudian faktor psikologis lebih berupa kepribadian, sedangkan 

faktor semantik lebih berupa perbedaan tugas dan bidang kerja yang menyebabkan distorsi 

komunikasi antara atasan dan bawahan di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Jasa 



Tirta I Malang. Kesemua faktor tersebut masing-masing terdapat dalam latar belakang para 

karyawan atasan dan bawahan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Jasa Tirta I 

Malang. Sehingga beberapa hasil yang dilihat, bahwa distorsi komunikasi antara pihak atasan 

dan bawahan juga dilatari oleh faktor teknik komunikasi serta frekuensi komunikasi yang 

berlangsung antara pihak atasan dengan bawahan di Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 

Perum Jasa Tirta I Malang. 

Kesimpulan pada penelitian tentang distorsi komunikasi antara pihak atasan dan bawahan pada 

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perum Jasa Tirta I Malang adalah distorsi komunikasi 

yang berlangsung dalam hubungan atasan dan bawahan pada Biro Sumber Daya Manusia dan 

Umum Perum Jasa Tirta I Malang, merupakan bentuk kesenjangan komunikasi yang dilatari oleh 

beberapa beberapa faktor yang cukup signifikan diantaranya adalah berasal dari faktor psikologis 

dan semantik. Pada faktor psikologis yang mengakibatkan distorsi komunikasi pada hubungan 

komunikasi antara atasan dan bawahan adalah pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 

Perum Jasa Tirta I Malang, yakni adanya perbedaan kepribadian berupa perbedaan kepribadian 

yang dimiliki antar karyawan, baik di tingkatan atasan maupun di antara bawahan dengan atasan. 

Dalam hal ini perbedaan kepribadian adalah sebuah permasalahan yang bersifat laten, dimana 

perbedaan kepribadian sangat berkaitan dengan permasalahan karakter dan perilaku individu 

masing-masing yang mempengaruhi hubungan kerja, khususnya hubungan kerja antara atasan 

dan bawahan. 

 


