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BAB I 

PENADAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia yang telah dikenal 

oleh semua orang. Komunikasi tidak hanya penting untuk orang 

perorangan namun komunikasi juga sangat penting dalam berorganisasi. 

Didalam sebuah organisasi, komunikasi sangat penting karena berfungsi 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses 

menjalankan visi dan misi organisasi sehingga tujuan yang diinginkan 

organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. 

Ada banyak bermunculan organisasi-organisasi yang berdiri 

disekitar kita, baik organisasi formal maupun informal. Namun, tak jarang 

organisasi tersebut mengalami pasang surut bahkan tak sedikit organisasi 

yang bubar dalam jangka waktu yang singkat. Banyak faktor yang 

menyebabkan suatu organisasi bubar, salah satunya adalah terjadinya 

konflik antar anggota maupun tidak terciptanya solidaritas antar anggota 

organisasi. Solidaritas antar anggota terjadi apabila proses komunikasi 

antar anggota organisasi berjalan dengan baik. Solidaritas muncul ketika 

individu satu dengan yang lain memiliki kesaamaan tujuan, kepentingan 

dan simpati. Namun semuanya itu juga harus didukung dengan proses 

komunikasi yang berjalan dengan baik antar individunya sendiri. 

Tercapai tidaknya tujuan dari organisasi tergantung pada 

bagaimana komunikasi antar anggota didalam  organisasi tersebut. Visi 
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dan misi suatu organisasi akan tercapai bila komunikasi antar anggota 

berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, visi dan misi tidak akan tercapai 

bila komunikasi yang terjalin di suatu organisasi tidak berjalan dengan 

baik.  

Sebuah organisasi memiliki cara-cara tersendiri untuk dapat 

bertahan, salah satunya dengan berkomunikasi yang baik dan efektif antar 

anggotanya.  Asosiasi Pengusaha Manik-Manik dan Aksesoris (APMA) 

adalah salah satu organisasi yang berada di Jombang Jawa Timur. 

Organisasi tersebut merupakan organisasi yang menaungi para pengusaha 

manik-manik di Jombang, yang berpusat di Desa Plumbon Gambang 

Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. APMA merupakan salah satu dari 

beberapa organisasi UKM di Jombang yang tercatat mempunyai 150 

anggota. Anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut mayoritas 

memiliki toko atau galeri sendiri yang terletak di sepanjang jalan Desa 

Plumbon Gambang yang semuanya menjual kerajinan manik-manik.  

Dengan menjual produk yang sama serta jarak antar toko atau galeri 

manik-manik yang cukup berdekatan disertai dengan sifat dan watak 

manusia yang berbeda-beda. Penulis mengasumsikan hal tersebut dapat 

menimbulkan persaingan dalam  hal pemasaran sehingga dapat 

menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik dalam organisasi yang 

berakibat buruk pada kelangsungan organisasi. Akan tetapi pada 

kenyataannya, organisasi APMA Jombang ini dapat mempersatukan dua 

hal ke dalam kesolidaritasan yaitu kepentingan individu yang berkaitan 

dengan pemasaran produk manik-maniknya sendiri dan kepentingan 
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kelompok yang berkaitan dengan kepentingan organisasi sehingga 

organisasi tersebut dapat berjalan dan berdiri hingga sekarang, . Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pola komunikasi yang 

digunakan organisasi APMA Jombang dalam mempertahankan solidaritas 

anggotanya sehingga dapat terus berdiri sampai sekarang.  

Melalui penelitian ini, harapan penulis dapat mengetahui pola 

komunikasi yang dilakukan oleh organisasi APMA Jombang untuk 

mempererat solidaritas antar anggotanya sehingga organisasi ini dapat 

berjalan dan berdiri hingga sekarang. Mengingat banyaknya organisasi-

organisasi UKM (Usaha Kecil dan Menegah) yang muncul, namun dalam 

kenyantaannya tak jarang organisasi UKM tersebut mengalami pasang 

surut keorganisasian bahkan sering juga terdapat organisasi UKM tidak 

dapat bertahan lama karena dalam organisasi tidak disertai solidaritas yang 

kuat antar anggotanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana pola komunikasi organisasi Asosiasi Pengusaha Manik-

Manik dan aksesoris(APMA) Jombang dalam  menjaga solidaritas?” 
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1.3 Tujuan penelitian 

Adapun penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pola komunikasi organisasi Asosiasi Pengusaha 

Manik-Manik (APMA) Jombang dalam menjaga solidaritas. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran mengenai 

pola komunikasi organisasi bagi studi ilmu komunikasi maupun organisasi 

APMA yang ada di Desa Plumbon Gambang Jombang Jawa Timur. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi organisasi-organisasi 

UKM pada khususnya dan organisasi-organisasi pada umumnya. 


