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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, bisa dikatakan manusia 

merupakan sumber daya paling penting. Manusia memiliki kemampuan untuk 

menjalankan dan bahkan mengarahkan sebuah perusahaan, baik kearah positif 

dan berkembang maupun ke arah negatif yang membuat perusahaan tersebut 

gagal dalam menjalankan usahanya. 

Disamping itu, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki 

keanekaragaman sifat dan latar belakang. Keanekaragaman ini bisa menjadi 

suatu masalah di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ketika komunikasi 

yang berjalan tidak efektif dikarenakan perbedaan persepsi, pemahaman dan 

tanggapan. Oleh karena itu, masalah perbedaan dan keanekaragaman ini harus 

diperhatikan dengan serius oleh perusahaan, sehingga komunikasi yang ada di 

dalam perusahaan tersebut bisa berjalan sebagaimana diharapkan dan tiap - 

tiap individu di dalam perusahaan bisa saling bekerjasama untuk meraih 

tujuan dari perusahaan tersebut. Adanya keberagaman tadi bisa 

mengakibatkan perseturuan atau ketidak sepahaman antar karyawan yang bisa 

membawa dampak negatif pada perusahaan. Seperti misalnya adanya 

perseteruan antar karyawan mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak 

nyaman sehingga karyawan tidak produktif. Hal ini dijelaskan dalam buku 

Susanto, bahwa adanya interaksi seringkali mengakibatkan efek emosional 
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yang mendalam.1 Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu 

apa permasalahan komunikasi yang ada di dalam perusahaan. 

Adanya saling kesepahaman antara karyawan di dalam perusahaan 

atau anggota di dalam suatu organisasi, merupakan salah satu hal yang paling 

mempengaruhi keseluruhan kinerja dan produktifitas perusahaan. Selain itu, 

penyampaian pesan yang menutupi seluruh lapisan di dalam organisasi atau 

perusahaan (top dan bottom) juga merupakan faktor penting untuk meraih 

tujuan. Hal ini yang menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan budaya komunikasi di dalam perusahaan. 

Adalah hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana kebiasaan masing - 

masing individu dalam berkomunikasi dengan individu lainnya (termasuk 

atasannya) di dalam lingkungan perusahaan. 

Setiap perusahaan sudah pasti berusaha untuk memotivasi para 

karyawan dan tiap orang di dalam perusahaan untuk memiliki semangat 

dalam bekerja dan memajukan perusahaan. Di sinilah kita melihat peran 

penting dari “Komunikasi.” Komunikasilah yang memungkinkan orang untuk 

mengkoordinir kegiatan mereka untuk mencapai tujuan bersama, tetapi 

komunikasi itu tidak hanya menyampaikan informasi atau mentransfer makna 

saja.2 Setiap orang di dalam perusahaan, sudah pasti memiliki pemahaman 

akan apa yang dikomunikasikan dan memiliki pengharapan tersendiri tentang 

apa yang terjadi di dalam lingkungan kerjanya melalui pertukaran simbol baik 

verbal maupun non verbal (komunikasi). 

                                                        
1 Susanto,  Komunikasi dalam Teori dan Praktek, 1974, Bandung : Penerbit Binacipta, Hal. 289. 
2 Masmuh, 2010, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori & Praktek, Malang : UMM Press, Hal. 7. 
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Kebiasaan berkomunikasi yang berjalan secara baik di dalam 

perusahaan akan menimbulkan saling pengertian di dalam lingkungan kerja 

dan hal ini akan membuat karyawan merasa nyaman dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini pula yang akan membuat prestasi 

karyawan terhadap pekerjaannya di organisasi atau perusahaan menjadi 

meningkat. Adanya budaya komunikasi organisasi yang baik dapat kita lihat 

dari beberapa perusahaan. Contoh kecil adalah perusahaan operator selular. 

Beberapa diantara perusahaan - perusahaan yang ada, membiasakan 

karyawannya untuk mengenal dengan baik produk mereka melalui media 

internal yang mereka miliki. Melalui usaha pengenalan produk ini, 

komunikasi yang terjalin dalam perusahaan juga lebih baik. Karena 

perusahaan memiliki cara untuk bisa tetap terhubung dengan karyawannya. 

Pengertian umum dari budaya komunikasi adalah kebiasaan orang 

dalam berkomunikasi yang melingkupi penggunaan bahasa, media, dan hal 

lainnya. Kaitan antara budaya komunikasi dengan organisasi adalah di mana 

budaya komunikasi bisa menentukan bagaimana alur penyampaian pesan 

menyesuaikan dengan lingkungan kerja karyawan dan latar belakang dari 

masing - masing karyawan itu sendiri. Kebiasaan berkomunikasi yang ada di 

dalam perusahaan juga berperan dalam menentukan iklim yang terdapat di 

dalam perusahaan tersebut. Selain itu, budaya komunikasi juga bisa 

menentukan efektifitas dari komunikasi yang dilakukan. 

Pada sisi lain, budaya komunikasi juga menyangkut pengambilan 

keputusan oleh pimpinan perusahaan, motivasi yang diberikan perusahaan 
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kepada karyawannya dan interaksi yang terjadi diantara karyawan maupun 

antara karyawan dengan pihak manajemen atau pimpinan. Hal ini juga 

berkaitan dengan sistem pengendalian yang ada atau berlaku di dalam 

perusahaan. Kondisi yang ideal bagi perusahaan adalah memiliki iklim kerja 

yang terbuka, jujur, dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam hal ini, budaya 

komunikasi yang ideal juga adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan 

media komunikasi yang ada untuk bisa menjalin komunikasi yang baik 

dengan karyawannya. Karena media dalam komunikasi juga merupakan suatu 

hal yang penting, di mana komunikasi juga dipengaruhi oleh media yang 

digunakan.3 Tiap media memiliki efek dan pengaruh yang berbeda pada tiap 

individu.4 Oleh karena itu, penelitian ini juga nantinya akan mencari tahu 

apakah media mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan dalam 

berkomunikasi dengan pihak karyawannya dan bagaimana fungsi media 

tersebut dalam menjalankan atau menghubungkan mereka dalam sebuah 

komunikasi. 

Budaya komunikasi juga bisa menentukan atmosfer atau suasana yang 

berlangsung di lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan budaya 

komunikasi bisa menentukan kesepahaman karyawan dengan informasi atau 

pesan yang dia terima. Selain itu, tiap - tiap individu yang ada di dalam 

organisasi juga memiliki nilai sosial yang berbeda yang dipengaruhi oleh sisi 

internal pribadi mereka. Dengan adanya budaya komunikasi yang ideal, 

dalam artian budaya komunikasi yang bisa menghadirkan dan menciptakan 

                                                        
3 Bungin, Burhan, 2008, Sosiologi Komunikasi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 57. 
4 Shrum, L.j, 2010, Psikologi Media Entertainment, Yogyakarta : Jalasutra, Hal. 9. 
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kesepahaman antar karyawan terhadap pesan yang disampaikan baik 

menyangkut masalah organisasi maupun personal, maka akan tercipta 

kenyamanan dalam lingkungan kerja, maka karyawan akan loyal terhadap 

perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila budaya komunikasi tidak mampu 

mengakomodir kebutuhan karyawan akan informasi, maka loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan juga akan semakin kecil. Budaya komunikasi yang ideal 

di sini adalah budaya komunikasi yang membuat adanya demokrasi di dalam 

perusahaan di mana karyawan berhak mengajukan pendapat yang berkaitan 

dengan kebijakan perusahaan atau persoalan lain yang menyangkut 

kepentingan perusahaan. Selain itu, budaya komunikasi yang ideal juga 

tertuju pada kebiasaan komunikasi yang membuat karyawan paham dengan 

apa yang disampaikan oleh atasan dan mengerti pekerjaan yang harus mereka 

lakukan. 

CV. Aneka Karya Pasuruan merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan krom yang banyak dibutuhkan oleh 

perusahaan mebel, bengkel dan lain - lain yang merupakan salah satu pelopor 

atau pioner usaha krom di Kabupaten Pasuruan. Kondisi yang terjadi selama 

ini di dalam perusahaan tersebut pada umumnya terjadi dalam lingkup 

karyawannya. Di mana para karyawan kurang memiliki tanggung jawab kerja 

terkait dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Karyawan 

juga kurang memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan mereka. Hal ini 

membuat komunikasi antara karyawan dan pimpinan tidak berjalan secara 

optimal yang kemudian memberi jarak diantara keduanya. Adanya jarak 
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antara karyawan dan pimpinan membuat tidak adanya hubungan personal 

yang baik antara kedua belah pihak. Hal ini dilihat dari tidak loyalnya 

beberapa karyawan yang menunjukkan sikap negatif dengan melakukan 

kecurangan, seperti menerima order di luar pelanggan perusahaan dan tidak 

memberitahukan atau mengkomunikasikan pada pihak manajemen dalam 

perusahaan. Pernyataan ini peneliti dapatkan dari Deni, manajer atau 

pengawas perusahaan pada saat melakukan observasi pra penelitian. 

Permasalahan ini sudah tentu merupakan masalah yang sangat serius 

bagi perusahaan. Ini bisa mengakibatkan kerugian bagi manajemen dan 

pemilik perusahaan, selain itu masalah komunikasi yang dialami oleh 

perusahaan juga bisa membuat loyalitas karyawan kepada perusahaan 

menjadi menurun. Sebenarnya perusahaan telah melakukan beberapa usaha 

untuk mengantisipasi ataupun meminimalisir permasalahan internal mereka. 

Salah satunya adalah melakukan pendekatan kepada karyawan dengan 

kegiatan tour bersama setiap satu tahun sekali. Inilah salah satu masalah yang 

diakibatkan oleh budaya komunikasi di dalam organisasi tersebut. Oleh 

karena itu, budaya komunikasi merupakan hal yang penting dan menjadi 

alasan peneliti melakukan penelitian dengan tema, “Budaya Komunikasi 

Organisasi Pada CV. Aneka Karya Pasuruan.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan oleh 

peneliti di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana 
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Budaya Komunikasi Organisasi yang  meliputi implementasi komunikasi 

organisasi,  iklim komunikasi dan penggunaan media yang terdapat pada CV. 

Aneka Karya Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjabarkan 

budaya komunikasi organisasi berupa implementasi komunikasi organisasi 

dan iklim komunikasi serta penggunaan media yang terdapat pada CV. Aneka 

Karya Pasuruan. 

 

D. Manfaat Penelitan 

D.1 Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada kajian ilmu komunikasi terkait dengan budaya 

komunikasi. Sehingga nantinya penelitian ini bisa menjadi tambahan 

wawasan serta pengetahuan mahasiswa Ilmu Komunikasi. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian - 

penelitian tentang Ilmu Komunikasi, khususnya budaya Komunikasi 

Organisasi. 

 

D.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan mengenai budaya komunikasi di dalam perusahaan. 
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Sehingga nantinya para praktisi (konsultan) komunikasi dapat 

memberikan saran untuk aplikasi budaya komunikasi yang tepat sebagai 

dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Menurut Para Ahli 

Komunikasi memiliki posisi yang strategis di dalam perusahaan 

atau organisasi. Hal ini karena tanpa adanya komunikasi, maka 

organisasi tidak dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya. Akan 

tetapi sebelum lebih jauh membahas bagaimana posisi komunikasi di 

dalam organisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi 

dari komunikasi. Terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan atau 

memiliki pendapat mereka mengenai definisi komunikasi, diantaranya 

adalah Thoha, “Proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain.”5 

Pengertian dari Thoha mengenai komunikasi tersebut, 

merupakan versi sederhana dari pengertian komunikasi. Selain Thoha, 

ada beberapa pengertian komunikasi dari para ahli lainnya. Salah satu 

yang paling terkenal adalah komunikasi menurut Harold D. Lasswell 

yang terdapat di dalam buku Deddy Mulyana, “Who Says What in 

Which Channel To Whom With What Effect.”6 

                                                        
5 Thoha, 2002, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Jakarta : Rajawali, Hal. 145. 
6 Mulyana, 2008, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung : Rosdakarya, Hal. 6. 
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Dari pengertian Lasswell tersebut, diartikan bahwa komunikasi adalah 

siapa mengatakan apa dalam media yang mana kepada siapa dengan efek apa. 

Maksudnya adalah, dalam proses penyampaian pesan, siapa yang 

menyampaikan pesan tersebut dan melalui media mana dia 

menyampaikannya, kepada siapa dia menyampaikan pesan dan bagaimana 

efek atau dampak dari penyampaian pesan tersebut kepada penerima pesan. 

Selain pendapat dari Thoha dan Laswell, pengertian komunikasi 

juga diungkapkan oleh Mangkunegara, “Komunikasi dapat diartikan 

sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari 

seseorang kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat 

menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud.”7 

Dengan adanya pengertian - pengertian tersebut, komunikasi 

merupakan suatu proses dalam menuju kesepahaman antara ide yang 

disampaikan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikannya 

atau penerima pesan. 

Menurut Theodore M. Newcomb, komunikasi merupakan suatu 

transmisi informasi terdiri dari rangsangan diskriminatif, dari sumber ke 

penerima.8 Maksudnya adalah, komunikasi sebagai suatu proses 

penyampaian informasi yang disampaikan oleh sumber kepada 

penerimanya. Disebut diskriminatif karena penerima dalam konteks 

komunikasi New Comb merupakan penerima yang pasif dan tidak 

                                                        
7 Mangkunegara, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung : PT. Rosdakarya Offset. Hal. 145. 
8 Emilia, dr. Ova, M.Med.Ed, Ph.D., SpOG. Dkk,  2006, Modul Pelatihan Keterampilan Presentasi, Yogyakarta : UGM. 

http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-komunikasi-teori-fungsi.html, diakses tanggal : 10 Februari 2013. 
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memberikan respon langsung terhadap pesan atau informasi yang 

disampaikan. 

E.1.1 Proses Komunikasi 

Komunikasi tidak serta merta terjadi begitu saja. Akan 

tetapi di dalam komunikasi juga terdapat proses di mana proses 

tersebutlah yang membuat pesan sampai kepada penerimanya. 

Oleh karena itu, Robbins mengungkapkan adanya proses 

komunikasi, yakni sebagai berikut :9 

Proses Komunikasi Robbins 

 

   

  Pesan Pesan Pesan Pesan 

 

Umpan Balik 

Gambar 1.1 

Pada gambar di atas, penjelasannya adalah di mana 

penyampai berita (sumber berita) melakukan penyandian, yaitu 

penyampaian pesan melalui media (saluran komunikasi) tertentu dan 

kemudian terjadilah proses interpretasi (pemecahan sandi) atau 

bagaimana penerima berita menerima dan memaknai pesan tersebut. 

Dan di bawah keseluruhan proses tersebut, penerima pesan 

memberikan umpan balik atau feedback sebagai responnya terhadap 

pesan yang dia terima. 

                                                        
9 Robbins, 2003, Perilaku Organisasi, Jakarta : Prenhallindo, Hal. 147. 

Sumber 
Berita 

Penyandian Pemecahan 
sandi 

Penerima 
Berita 

Saluran 
Komunikasi 
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Selain proses komunikasi yang dikemukakan oleh 

Robbins, Sigit dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Personalia, juga menyebutkan pendapatnya mengenai proses 

komunikasi. Yakni, “Secara umum, proses komunikasi diawali 

dari seseorang (suatu pihak), yang dapat disebut sebagai sender 

(pengirim, komunikator), yang ingin menyampaikan gagasannya 

kepada orang lain yang disebut receiver (penerima) atau 

audience.”10 

Dari penjelasan Sigit tersebut, ia menyederhanakan 

sebuah proses komunikasi karena tidak terdapat media dan 

umpan balik serta proses pemaknaan dan penyampaian sandi. 

Akan tetapi, secara umum proses yang diungkapkan kurang 

lebih sama seperti yang diungkapkan oleh Robbins, yakni 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang 

diinisiasi oleh komunikator. 

 

E.1.2 Jenis - Jenis Komunikasi 

Komunikasi yang terjadi dalam tiap - tiap lapisan di 

masyarakat tidak sama. Hal ini dikarenakan orang yang 

berkomunikasi berbeda, latar belakang orang tersebut dalam 

melakukan komunikasi berbeda dan inilah yang menjadikan ada 

berbagai jenis komunikasi. Diantaranya adalah : 

                                                        
10 Sigit, 2003, Manajemen Personalia, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 152. 
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Yang Pertama adalah Komunikasi Intrapersonal. 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. 

Komunikasi tidak selalu menghubungkan kita dengan orang 

lain, ada kalanya kita berpikir, berbicara dengan diri kita sendiri 

tentang suatu hal. Saat itulah kita melakukan komunikasi 

intrapersonal. Sebelum berkomunikasi dengan orang lain, 

biasanya atau tidak jarang kita berbicara pada diri kita sendiri 

dan memastikan kita mengerti dengan hal yang akan kita 

sampaikan atau komunikasikan nantinya dengan orang lain. 

Yang Kedua adalah Komunikasi Antarpribadi. 

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang dilakukan 

antara individu satu dengan yang lainnya. Di mana dalam 

komunikasi ini, tiap - tiap individu bias menangkap secara jelas 

respon yang diberikan oleh lawan bicaranya. Hal ini 

dikarenakan komunikasi antarpribadi biasanya bersifat langsung 

atau face to face. Selain itu komunikasi ini juga bersifat lebih 

intim atau dekat karena melibatkan dua individu. 

Yang Ketiga adalah Komunikasi Kelompok. Komunikasi 

kelompok adalah komunikasi yang biasanya dilakukan oleh 

sekumpulan orang dalam jumlah yang relatif kecil. Kelompok di 

dalam konteks komunikasi ini, merupakan kumpulan dari orang 

- orang yang memiliki tujuan, dan pandangan yang sama 

terhadap suatu hal sehingga mereka berusaha untuk mencapai 
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tujuan tertentu bersama. Tiap anggota di dalam kelompok ini 

bersifat terintegrasi antar satu dengan yang lainnya. Oleh karena 

jumlah yang kecil, maka dari itu umpan balik yang diberikan 

salah satu anggota di dalam kelompok masih bisa diidentifikasi 

dan ditangkap dengan jelas. 

Yang Keempat adalah Komunikasi Publik. Yaitu 

komunikasi yang dilakukan oleh seorang pembicara yang 

menyampaikan pesan kepada khalayak ramai atau orang banyak 

(publik). Komunikasi ini biasanya terangkum atau dilaksanakan 

ke dalam bentuk pidato, ceramah, dakwah atau lain sebagainya 

bahkan kampanye politik. Komunikasi publik pada prakteknya 

memiliki persiapan yang jauh lebih rumit daripada komunikasi 

kelompok ataupun antarpribadi.Hal ini dikarenakan, komunikasi 

publik cenderung bersifat formal dan isi dari pesan yang 

disampaikan biasanya lebih fokus terhadap suatu hal. Oleh 

karena itu, adalah sebuah hal penting dalam melakukan penataan 

bahasa sebelum menyampaikan pesan kepada publik. Selain itu, 

pendengar atau penerima pesan di dalam komunikasi publik 

cenderung bersifat pasif. 

Yang Kelima adalah Komunikasi Organisasi. 

Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam 

suatu lembaga, perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, 

kelompok yang melakukan komunikasi di sini adalah 
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merupakan kelompok dari kelompok. Jaringan komunikasi yang 

terdapat di dalam komunikasi organisasi juga lebih luas daripada 

komunikasi kelompok dan dapat terjadi secara formal maupun 

informal. 

Yang Keenam adalah Komunikasi Massa. Komunikasi 

massa adalah penyampaian pesan yang dilakukan melalui media 

massa baik cetak maupun elektronik. Adapun media massa yang 

digunakan dalam komunikasi ini, contohnya adalah majalah, 

koran, situs atau website, blog, ataupun radio. Yang 

membedakan komunikasi ini dengan jenis komunikasi lainnya 

adalah komunikasi ini berbiaya lebih mahal karena harus 

menggunakan media komersial pada umumnya, selain itu 

komunikasi juga bersifat tidak tatap muka atau tidak langsung. 

Hal ini mengakibatkan penundaan umpan balik atau respon dari 

komunikan. 

 

E.2 Organisasi dan Komunikasi 

Redding dan Sanborn yang dikutip dalam buku Masmuh, 

mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks.11 Yang 

termasuk di dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan 

manusia, hubugan persatuan pengelola, komunikasi downward atau 

                                                        
11 Masmuh, 2010, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori & Praktek, Malang : UMM Press, Hal. 5. 
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komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau 

komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau 

komunikasi dari orang - orang yang sama level atau tingkatnya di dalam 

sebuah organisasi. 

Sementara itu, Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss 

mengungkapkan bahwa beberapa ciri utama komunikasi organisasional 

adalah faktor - faktor struktural di dalam organisasi yang mengharuskan 

para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang diharapkan. 

Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, di 

dalam kelompok formal maupun informal organisasi.12 Kelompok 

formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan 

sifatnya berorientasi kepada organisasi. Sementara lingkungan informal 

adalah komunikasi yang disetujui secara sosial yang dalam artian terjadi 

antar karyawan yang tidak menyangkut soal organisasi. 

E.2.1 Penggolongan Komunikasi di dalam Organisasi 

Komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting di 

dalam organisasi. Organisasi tanpa adanya sebuah komunikasi 

maka tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaupun di dalam 

organisasi tersebut terdapat individu - individu dengan 

kemampuan yang memadai, akan tetapibila komunikasi tidak 

terlaksana di dalam organisasi tersebut, maka tidak ada 

                                                        
12 Ibid, Hal. 6. 
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koordinasi dan keselarasan antara individu - individu ini tadi. 

Hal ini bisa mengakibatkan organisasi gagal mencapai tujuannya 

karena tidak adanya kesepahaman antar anggotanya. 

Komunikasi dan organisasi adalah suatu integrasi yang 

saling bergantung satu sama lain. Komunikasi di dalam organisasi 

mencegah timbulnya konflik dan memperlancar pekerjaan yang 

ada di dalam organisasi tersebut dalam hal instruksi antar aggota 

organisasi. 

Komunikasilah yang memungkinkan orang 

berkoordinasi. Chester Bernard adalah salah satu sarjana 

perilaku organisasi. Ia menekankan bahwa “Dalam setiap teori 

lengkap mengenai organisasi, komunikasi itu menduduki tempat 

sentral atau pusat, karena struktur, keluasan dan ruang lingkup 

organisasi itu hampir seluruhnya ditentukan oleh teknik - teknik 

komunikasi.”13 

Pandangan Bernard ini memberikan gambaran betapa 

komunikasi memiliki kekuakatan di dalam organisasi. Karena 

dengan adanya komunikasi suatu organisasi dapat dijalankan. 

Selain itu, menurut Myers, komunikasi merupakan unsur 

pengikat berbagai bagian yang saling bergantung dari sistem itu. 

Tanpa komunikasi tidak akan ada aktivitas yang terorganisir 

                                                        
13 Ibid, Hal. 8. 
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dengan baik.14 Komunikasi memungkinkan struktur organisasi 

berkembang dengan memberikan alat - alat kepada masing - 

masing individu yang terpisah untuk mengkoordinir aktivitas 

mereka sehingga tercapai sasaran bersama. 

Pada komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, 

terdapat lima penggolongan, yakni sebagai berikut :15 

1. Komunikasi lisan dan tertulis 

Dasar dari penggolongan komunikasi lisan dan 

tertulis adalah bentuk pesan yang disampaikan. Banyak 

bentuk komunikasi, terutama komunikasi antar pribadi 

(interpersonal communication), disampaikan secara lisan 

maupun tertulis. Karena sebagian besar interaksi manusia 

terjadi dalam bentuk ini, maka berbagai studi telah dilakukan 

untuk menilai manfaat dan efisiensi dari pesan yang 

disampaikan dengan cara ini.16 Analisa semacam ini biasanya 

berkisar pada keuntungan dan kerugian dari dua bentuk 

komunikasi ini. Sebenarnya sangat berbahaya membuat 

generalisasi analisa semacam ini, sebab kedua bentuk 

komunikasi ini mempunyai perbedaan yang sangat besar 

dalam kemampuan mengungkapkan secara jelas dan tepat 

atas informasi yang dikirimkan. Akan tetapi, banyak orang 

yang lebih memilih komunikasi lisan karena situasi 
                                                        
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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keakraban dalam berkomunikasi. Sementara itu dalam 

komunikasi tertulis biasanya komunikan harus lebih cermat 

dalam memahami isi pesan yang disampaikan. 

2. Komunikasi verbal dan non verbal 

Jika dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai 

perasaan dan gagasan - gagasan dan ide - ide yang timbul 

akan dikomunikasikan.17 Informasi mengenai perasaan 

seseorang dikemukakan secara lisan melalui apa yang 

dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Arti dari kata atau 

kalimat diperjelas melalui intonasi pengucapannya, sehingga 

dari situ kita bisa mengetahui ungkapan perasaan dari 

seseorang ketika dia berkomunikasi dengan kita. Selain itu, 

perasaan seseorang juga dapat disampaikan melalui isyarat - 

isyarat non verbal dalam percakapan tatap-muka langsung, 

perasaan, keadaan jiwa, atau suasana hati seseorang 

dinyatakan melalui gerakan badan, postur, ekspresi wajah, 

posisi, pandangan mata dan lain - lainnya. 

Gabungan dari gerakan - gerakan di atas biasa dikenal 

dengan sebutan body language yang menyatakan sikap dan 

perasaan seseorang. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan 

berusaha menghindari bertatapan mata dengan rekan 

kerjanya, dan memperlihatkan seolah - olah dia sedang sibuk 

                                                        
17 Ibid, Hal. 9. 
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menyusun arsip - arsip di kantornya, maka mungkin dia 

memberikan isyarat bahwa dia tidak mau diganggu. 

Demikian pula halnya apabila seseorang terus melihat 

jamnya, maka bisa diartikan dia sedang terburu - buru dan 

ketika berbicara dia ingin segera mengakhiri dan membuat 

tamunya pulang. 

Hal ini membuat kita menjadi lebih peka terhadap 

indera kita dalam berkomunikasi non verbal dan verbal 

dengan orang lain. Selain berbicara, kita juga memperhatikan 

symbol - simbol non verbal yang ada atau yang diberikan 

oleh lawan bicara kita. 

3. Komunikasi ke bawah, atas dan samping. 

Penggolongan komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke 

samping (lateral) ini didasarkan pada arah aliran pesan - 

pesan dan informasi di dalam suatu organisasi. 

a. Komunikasi ke bawah 

Aliran informasi di dalam organisasi yang terjadi 

pada komunikasi ke bawah mengalir dari tingkatan 

manajemen puncak ke manajemen menengah, manajemen 

yang lebih rendah, dan akhirnya sampai pada karyawan 

operasional. 

Komunikasi ke bawah memiliki fungsi 

pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi, dan evaluasi. 



 
 

20 
 

Perintah atau instruksi biasanya menjadi lebih terperinci 

dan spesifik karena diinterpretasikan oleh tingkatan 

manajemen yang lebih rendah. 

b. Komunikasi ke atas 

Aliran komunikasi ke atas dari hirarki wewenang 

yang lebih rendah ke yang lebih tinggi biasanya mengalir 

di sepanjang rantai komando. Fungsi utamanya adalah 

untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan, 

keputusan dan pelaksanaan pekerjaan karyawan pada 

tingkat yang lebih rendah. 

Komunikasi ke atas dapat berupa laporan prestasi 

kerja, saran - saran dan rekomendasi, usulan anggaran, 

pendapat atau opini, keluhan, permohonan bantuan atau 

instruksi. Seperti halnya dalam komunkasi ke bawah, 

karyawan yang berada di bahwa wewenang, bertindak 

sebagai penyaring informasi yang disalurkan melalui 

mereka. 

c. Komunikasi ke samping 

Komunikasi ke samping terjadi antara dua pejabat 

atau pihak yang berada dalam tingkatan hirarki wewenang 

yang sama (komunikasi horizontal) atau antara dua orang 

atau dua pihak yang pada tingkatan berbeda yang tidak 
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memiliki wewenang langsung terhadap pihak lainnya 

(komunikasi diagonal). 

Komunikasi ke samping sering terjadi antara 

karyawan yang bekerja di dalam satu tim. Selain itu, 

komunikasi ini terjadi juga diantara para anggota suatu 

departemen di dalam perusahaan atau organisasi atau 

bagian yang secara fungsional terpisah, dan di antara 

karyawan lini dan staff. Jadi pada pola komunikasi ke 

samping sangat berkaitan dengan aliran kerja dalam suatu 

organisasi. 

4. Komunikasi Formal dan Informal  

Komunikasi di dalam organisasi juga dapat 

digolongkan menjadi komunikasi formal dan informal. Dasar 

penggolongan ini adalah gaya, tatakrama, dan pola aliran 

informasi di dalam perusahaan. Bila pesan - pesan atau 

informasi di dalam perusahaan. Bila pesan atau informasi 

dikirimkan atau ditransfer dan diterima melalui pola hirarki 

kewenangan organisasi yang telah ditetapkan dalam struktur 

organisasi, yang biasanya disebut sebagai rantai komando, 

maka terjadilah komunikasi formal.18 Namun banyak pula 

komunikasi atau pertukaran informasi di dalam perusahaan 

atau organisasi yang terjadi dengan cara yang kurang 

                                                        
18 Ibid, Hal. 14. 
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sistematik dan lebih informal yang disebut sebagai 

komunikasi informal. 

a. Komunikasi Formal  

Komunikasi formal terjadi di antara karyawan melalui 

garis kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

Dari kewenangan ini merupakan sistem urat-syaraf yang 

menyediakan saluran - saluran di mana prosedur kerja, 

instruksi, dan gagasan dan umpan balik mengenai pelaksanaan 

pekerjaan bawahan disampaikan ke bawah dari pimpinan 

yang lebih tinggi ke karyawan bawahannya. Komunikasi 

formal juga menetapkan saluran di mana komunikasi ke atas 

berlangsung, misalnya bawahan yang dapat didorong untuk 

menyatakan ide - ide, sikap dan perasaan mereka sendiri, 

pekerjaan mereka, kebijaksanaan perusahaan dan masalah - 

masalah sejenis yang melibatkan mereka. 

b. Komunikasi Informal 

Komunikasi informal terjadi di antara karyawan 

dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara 

bebas satu sama lain terlepas dari kewenangan dan fungsi 

jabatan mereka. Biasanya komunikasi informal dilakukan 

melalui tatap muka lagsung dan pembicaraan lewat 

telepon. Komunikasi informal terjadi sebagai perwujudan 

dari keinginan manusia untuk bergaul (sosialisasi) dan 
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keinginan untuk menyampaikan infromasi yang 

dipunyainya dan dianggap tidak dipunyai oleh rekan 

sekerjanya. Meskipun hubungan yang terjadi di dalam 

komunikasi informal ini mengikuti pola bebas dari 

pengaruh organisasi formal, akan tetapi komunikasi 

informal merupakan saluran yang penting karena 

menyebar ke seluruh bagian dalam organisasi tanpa 

memperhatikan struktur dan saluran komunikasi formal. 

5. Komunikasi satu arah 

Komunikasi ini menghilangkan kesempatan untuk 

memperoleh penjelasan dan konfirmasi. Jenis komunikasi ini 

hanya menekankan pada penyampaian pesan. Contoh yang 

paling baik adalah perintah dan instruksi lisan maupun 

tertulis di kalangan organisasi militer. Contoh lainnya adalah 

bujukan dari karyawan marketing atau salesman kepada 

konsumennya ketika mempromosikan suatu produk barang 

atau jasa. 

Komunikasi satu arah memiliki keuntungan dan 

kerugian. Jenis komunikasi satu arah cepat penyampaiannya. 

Pengirim pesan merasa puas karena tidak adanya kesempatan 

bagi komunikan untuk mempertanyakan informasi yang 

dikirimkan sehingga dapat melindungi atau menutupi 

kelalaian dan kesalahan yang mungkin dilakukannya. Namun 
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komunikasi searah ini sangat tidak memuaskan penerima 

pesan yang tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh 

penjelasan atas pesan yang dikirimkan. 

 

E.2.2 Pendekatan Komunikasi Organisasi 

1. Pendekatan Makro 

Dalam pendekatan makro organisasi dipandang sebagai 

suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dalam berinteraksi ini organisasi melakukan aktivitas tertentu 

seperti memproses infromasi dari lingkungan, mengadakan 

identifikasi, melakukan integrasi dan menentukan tujuan 

organisasi. 

2. Pendekatan Mikro 

Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada 

komunikasi dalam unit dan sub-unit pada suatu organisasi. 

Komunikasi yang diperlukan ada tingkat ini adalah komunikasi 

antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian 

orientasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota 

kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga 

iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan 

pengarahan pekerjaan dan komunikasi untuk mengetahui rasa 

kepuasan kerja dalam organisasi. 
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3. Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah menganggap bahwa organisasi 

harus menggunakan metode - metode ilmiah untuk 

meningkatkan produktivitas. Dalam pandangan ini 

produktivitas pada umumnya menyangkut masalah fisik dan 

psikologis. Produktivitas dipandang dalam bentuk permintaan 

fisik akan pekerjan dan kemampuan psikologis para 

pekerjanya. 

4. Pendekatan Hubungan Antarmanusia 

Pendekatan hubungan antarmanusia berkembang 

sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor - faktor 

fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Salah satu 

asumsi prinsip dari pendekatan hubungan antarmanusia 

adalah bahwa kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan 

kenaikan produktivitas, seorang karyawan yang bahagia 

adalah karyawan yang produktif. Oleh karena itu, fungsi dari 

manajemen adalah menjaga agar para karyawan terus merasa 

puas dan nyaman di lingkungan kerjanya. 

5. Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem mengkomunikasikan unsur - unsur 

terbaik dari pendekatan ilmiah dengan pendekatan hubungan 

antarmanusia. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai 

suatu sistem di mana semua bagian berinteraksi dan setiap 
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bagian mempengaruhi bagian lainnya. Pendekatan sistem 

menganggap bahwa kedua faktor fisik dan psikologis pada 

pendekatan hubungan antarmanusia adalah penting. Setiap 

faktor mempengaruhi faktor lain. Semua harus 

dipertimbangkan jika ingin organisasi berfungsi dengan 

sempurna. 

6. Pendekatan Kultural  

Sebuah pendekatan kontemporer mengenai organisasi 

menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai 

suatu kesatuan sosial atau kultur. Pandangan kultural melihat 

organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai - 

nilai dan tujuan yang sama. Itulah sebabnya para pekerja 

berkontribusi untuk pertumbuhan dan kemakmuran 

organisasi. Bagaimanapun juga, para pekerja akan menikmati 

pertumbuhan dan kemakmuran ini. Moral dan produktivitas 

pekerja oleh karenanya berkaitan erat satu sama lain. 

Keduanya tidak merupakan tujuan yang terpisah tetapi secara 

integral berkaitan. 

 

E.3 Budaya dan Komunikasi 

Hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami 

untuk memahami komunikasi antarbudaya, oleh karena melalui 

pengaruh budayalah orang - orang belajar berkomunikasi. Seorang 
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Korea, seorang Mesir atau seorang Amerika belajar berkomunikasi 

seperti orang - orang Korea, orang - orang Mesir, atau orang - orang 

Amerika lainnya. Perilaku mereka dapat mengandung makna, sebab 

perilaku tersebut dipelajari dan diketahui, dan perilaku itu terikat oleh 

budaya. Orang - orang memandang dunia mereka melalui kategori - 

kategori, konsep - konsep dan label - label yang dihasilkan budaya 

mereka.19 

Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian 

makna yang mirip pula terhadap objek sosial atau suatu peristiwa. Cara 

- cara kita berkomunikasi, keadaan - keadaan komunikasi kita, bahasa 

dan gaya bahasa yang kita gunakan, dan perilaku - perilaku non verbal 

kita, semua itu terutama merupakan respons terhadap dan fungsi budaya 

kita. Komunikasi itu terikat oleh budaya. Sebagaimana budaya berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya, maka praktik dan perilaku 

komunikasi individu - individu yang diasuh dalam budaya - budaya 

tersebut pun akan berbeda pula. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat 

kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan 

perilaku komunikatif. Unsur - unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi 

banyak kegiatan sosial manusia. Untuk menyederhanakan dan membatasi 

pembahasan kita, kita akan memeriksa beberapa unsur sosio-budaya yang 

berhubungan dengan persepsi, proses verbal dan proses nonverbal. Budaya 

                                                        
19 Mulyana, 2006, Komunikasi Antarbudaya, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 24. 
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berkaitan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa, 

mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. 

Unsur - unsur sosio-budaya ini merupakan bagian - bagian dari 

komunikasi antarbudaya. Bila kita memadukan unsur - unsur tersebut, 

sebagaimana yang kita lakukan ketika kita berkomunikasi, unsur - unsur 

tersebut bagaikan komponen - komponen suatu sistem stereo, setiap 

komponen berhubungan dengan dan membutuhkan komponen lainnya. 

Dalam pembahasan kita, unsur - unsur tersebut akan dipisahkan guna 

mengidentifikasi dan mendiskusikannya satu persatu. Dalam keadaan 

sebenarnya, unsur - unsur tersebut tidak terisolasi dan tidak berfungsi sendiri 

- sendiri. 

Bila kita mendeskripsikan budaya komunikasi, maka dapat 

dikatakan bahwa budaya komunikasi adalah cara manusia atau 

kebiasaan manusia dalam berkomunikasi. Yakni bagaimana kebiasaan 

manusia dalam menyampaikan pesan dan menerima pesan atau 

informasi dari orang lain. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa 

yang menjadi pilihan individu tersebut, media yang dia biasa pilih dan 

gunakan dalam berkomunikasi dan bagaimana dia mencerna dan 

merespon pesan yang dia terima dari orang lain 

Oleh karena itu, budaya komunikasi tidak hanya berhubungan 

dengan kultural akan tetapi lebih kepada segi teknis manusia dalam 

berkomunikasi. Di mana hal ini menyangkut hal - hal yang menjadi 

pilihan dan kebiasaannya dalam menyampaikan informasi ke orang lain 



 
 

29 
 

yang juga pada kenyataannya memang dipengaruhi oleh faktor - faktor 

kultural seperti bahasa dan intonasi dalam berbicara. 

 

E.4 Budaya Komunikasi di dalam Organisasi 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, budaya komunikasi 

menyangkut perilaku seseorang dalam bertukar pesan dengan orang 

lain.20 Dalam hal ini, tiap individu memiliki kebiasaan tersendiri dalam 

berkomunikasi. Pada pembahasan sebelumnya, Chester Bernard 

memaparkan bahwa, komunikasilah yang memungkinkan orang 

berkoordinasi. Ia menekankan bahwa “Dalam setiap teori lengkap 

mengenai organisasi, komunikasi itu menduduki tempat sentral atau 

pusat, karena struktur, keluasan dan ruang lingkup organisasi itu hampir 

seluruhnya ditentukan oleh teknik - teknik komunikasi.”21 

Budaya komunikasi organisasi merupakan keseluruhan 

kebiasaan komunikasi yang terdapat di dalam suatu organisasi. 

Kebiasaan di sini menyangkut bagaimana alur komunikasi yang terjadi 

di dalam organisasi tersebut, penggunaan bahasa, media apa yang 

digunakan organisasi dalam berkomunikasi, dan bagaimana hambatan 

atau halangan dalam komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. 

Budaya komunikasi dalam organisasi bisa membawa dampak bagi 

organisasi itu sendiri. Bisa berupa dampak negatif maupun positif. 

Akan tetapi, budaya komunikasi di dalam organisasi merupakan hal 

                                                        
20 Ibid. 
21 Masmuh, 2010, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori & Praktek, Malang : UMM Press, Hal.8. 
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yang penting untuk diketahui. Dengan adanya budaya komunikasi di 

dalam organisasi yang diketahui dengan jelas, maka akan mudah bagi 

pemimpin organisasi tersebut dalam menentukan media dan cara 

berkomunikasi yang efektif dengan bawahannya atau dengan 

keseluruhan anggota organisasi termasuk stakeholder. 

Budaya komunikasi dalam organisasi di sini sangat penting. 

Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang menciptakan 

kesepahaman antara kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. 

Persamaan persepsi atau kesepahaman ini tadi, dapat tercipta apabila 

kedua belah pihak yang berkomunikasi memiliki persamaan 

pengalaman ataupun pandangan terhadap hal yang dikomunikasian. 

Sehingga budaya komunikasi yang ideal adalah budaya komunikasi di 

mana penyampaian informasi bisa mencakup keseluruhan warga dari 

organisasi. Dalam artian, ketika terdapat suatu informasi, baik dari segi 

konten maupun bahasa bisa mudah dipahami oleh segenap karyawan 

dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang ada di dalam perusahaan 

tersebut yang memahami informasi yang disampaikan. 

Apabila dikaitkan dengan tema penelitian, maka budaya 

komunikasi di dalam organisasi CV. Aneka Karya menentukan jalannya 

perusahaan ini. Mulai dari perintah atasan ke bawahan, komunikasi 

antar karyawan dalam mengkoordinasikan tugas masing - masing 

maupun hubungan antar karyawan menyangkut budaya komunikasi 

mereka sesama rekan kerja. Budaya komunikasi di dalam organisasi 
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juga ikut menentukan bagaimana hubungan masing - masing individu di 

dalam organisasi tersebut dan pada akhirnya nanti akan menciptakan 

perasaan nyaman. Bila karyawan bisa mengerti tiap - tiap informasi 

yang disampaikan dan mengerti dengan jelas tugas yang diberikan 

kepadanya, maka pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. 

Di sinilah peran budaya komunikasi di dalam organisasi. Di mana 

budaya komunikasi di dalam organisasi nantinya akan menentukan 

suasana kerja di lingkungan organisasi tersebut. 

Selain itu, budaya komunikasi di dalam organisasi di sini juga 

menyangkut value atau nilai baik secara organisasional maupun individual. 

Tiap - tiap individu dalam berkomunikasi dan bersosialisasi memiliki 

“nilai” yang berbeda yang dipengaruhi oleh kesukuan dan sisi religius 

mereka. Misalnya apabila dicontohkan, nilai sosial yang dimiliki oleh 

orang Jawa berbeda dengan nilai sosial yang dimiliki oleh orang Batak. 

Apabila orang Jawa terbiasa dengan berkomunikasi dengan nada yang 

lebih pelan dan bahasa yang lebih halus, maka orang Batak terbiasa dengan 

nada bicara yang tegas dan bahasa yang lebih frontal. Hal ini bisa 

mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi terutama di dalam 

organisasi yang terdiri dari berbagai individu yang berasal dari etnis yang 

berbeda. Di sinilah dibutuhkan adanya budaya komunikasi organisasional 

yang mana mengatur jalannya komunikasi di dalam perusahaan tersebut. 

Maksud dari budaya komunikasi organisasional itu adalah kebiasaan 

komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi itu menyangkut pertukaran 
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informasi antara atasan dan bawahan, maupun antar karyawan. Misalnya 

saja, organisasi atau perusahaan sudah menentukan atau membiasakan 

karyawannya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang formal ketika 

berbicara, maka perlahan - lahan akan terbentuk budaya komunikasi di 

perusahaan untuk menggunakan bahasa yang formal. Lain lagi ketika di 

perusahaan dibiasakan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa 

percakapan yang cenderung lebih santai dan tidak formal, maka budaya 

komunikasi organisasi yang tercipta juga akan demikian. 

Budaya komunikasi yang baik adalah budaya komunikasi yang 

membuat karyawan atau seluruh anggota organisasi merasakan suasana 

kerja yang nyaman, tidak tertekan dan hubungan yang ada antara pimpinan 

dengan karyawan terjalin dengan baik melalui komunikasi yang mereka 

lakukan. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab iklim komunikasi, 

bahwa iklim komunikasi yang baik akan tercipta bila budaya komunikasi di 

dalam perusahaan baik pula. Di mana salah satu poin menjelaskan, adanya 

keterbukaan merupakan salah satu hal penting yang bias membuat 

komunikasi di dalam organisasi menjadi lancar. Contohnya dalam hal ini 

adalah bagaimana pimpinan perusahaan bisa dengan jujur dan terbuka 

memberikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawannya, 

dalam hal ini misalnya pembagian upah sesuai dengan kemampuan 

karyawan masing - masing, sehingga akan tercipta rasa kepercayaan di 

dalam organisasi dan ini juga akan membuat komunikasi karyawan dengan 

pimpinan menjadi lancar karena tidak adanya jarak diantara keduanya. 
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Selain keterbukaan, poin lain yang disebutkan di atas adalah 

kebebasan aspirasi. Dalam hal ini, kebebasan dalam menyampaikan 

aspirasi akan membawa dampak yang baik bagi budaya komunikasi 

perusahaan. Dalam prakteknya, setiap karyawan sudah pasti 

menemukan kesulitan atau ketidaknyamanan terhadap situasi, peraturan 

maupun hal lain di dalam organisasi. Dalam hal ini, adanya kebebasan 

bagi karyawan dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada atasan 

atau pimpinan membuat mereka merasa didengarkan dan diperhatikan 

oleh perusahaan. Sehingga dengan kebiasaan penyampaian aspirasi dari 

bawahan ke atasan ini, akan tercipta suatu budaya komunikasi yang 

demokratis di dalam perusahaan. 

 

E.5 Teori Sistem dan Budaya Komunikasi Organisasi 

Teori sistem masuk ke dalam bahasan budaya komunikasi, 

karena menurut George Hegel, teori sistem memiliki kaitan dengan 

proses sosial dan budaya.22 Yang mana dalam hal ini berkaitan dalam 

budaya komunikasi karena budaya komunikasi termasuk dalam proses 

sosial, yakni komunikasi yang dipengaruhi oleh kebiasaan individu. 

Self-regulation di dalam teori sistem, membuat suatu 

komunikasi menjadi sutu proses tarik - menarik atau membuat masing - 

masing individu yang melakukan komunikasi saling bertentangan oleh 

adanya subyektifitas orang yang melakukan komunikasi. Self-

                                                        
22 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kalitatif, LKS Pelangi Aksara : Yogyakarta, Hal. 70. 
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regulation ini dikaitkan pula dengan persepsi pribadi individu dalam 

melakukan interaksi dengan orang lainnya. Inilah yang kemudian 

mempengaruhi budaya komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Di 

mana integritas atau keterkaitan antar individualisme dan komunikasi 

ikut mempengaruhi kebiasaan komunikasi seseorang dalam organisasi. 

1. Nilai Individu dalam Budaya Komunikasi Organisasi 

Pada tingkat organisasi, nilai dianggap sebagai hal yang ikut 

menentukan berhasil tidaknya pengelolaan perusahaan atau 

organisasi.23 Nilai individu dalam hal ini, berkaitan dengan hal - hal 

yang terdapat di dalam diri seseorang yang menciptakan persepsi dan 

sikap individu tersebut dalam kehidupan sosialnya. Maksudnya adalah, 

setiap orang atau individu, memiliki kepentingan yang berbeda - beda 

dalam menjalankan pekerjaannya. Hal kecil seperti cita - cita misalnya, 

membawa pengaruh yang besar pada perilaku seseorang dalam 

berkomunikasi. Nilai - nilai individu inilah yang kemudian akan 

menjadi budaya atau kebiasaan yang mempengaruhi cara 

berkomunikasi seseorang di dalam organisasi. 

Dalam kajian yang lebih mendalam, Sigmun Freud 

menjelaskan bahwa anak manusia tidak terlahir dengan identitas 

seksual yang telah lebih dulu ditentukan.24 Maksud dari Freud 

sendiri adalah, dalam prosesnya setiap anak memiliki beragam 

dorongan psikologis yang didapatkan dari kehidupan sosialnya. Ini 

                                                        
23 http://renyyuniartiwd.blogspot.com/2012/02/nilai-individu-dalam-organisasi.html, diakses tanggal : 25 Maret 2013. 
24 Hall, 2011, Budaya Media Bahasa, Jalasutra : Yogyakarta, Hal. 316. 
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juga terjadi pada individu - individu yang ada di dalam sebuah 

organisasi, di mana tiap - tiap mereka memiliki nilai yang berbeda 

yang didapatkan dari pengalaman yang berbeda - beda yang 

kemudian membentuk pribadi dan kebiasaan komunikasi yang 

berbeda pula. 

2. Nilai Organisasi di dalam Budaya Komunikasi Organisasi 

Nilai organisasi adalah keyakinan atas apa hal - hal yang baik 

bagi organisasi dan hal - hal apa yang menjadi tujuan dari organisasi 

tersebut.25 Nilai organisasi bisa dikatakan sebagai target dari 

komunikasi tersebut dan inilah yang mempengaruhi cara kerja 

organisasi dalam menjalankan bidangnya. Nilai yang diyakini 

organisasi ikut membawa pengaruh ke dalam budaya komunikasi 

yang ada di dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan, tiap - tiap 

anggota dari organisasi harus mengerti dan menjalankan komunikasi 

yang sesuai dengan tujuan dari organisasi agar tujuan bisa dicapai. 

   

E.6 Iklim Komunikasi Organisasi 

Iklim komunukasi dan organisasi merupakan hal yang perlu 

menjadi perhatian seorang pimpinan organisasi. Hal ini dikarenakan 

faktor tersebut menjadi hal yang sedikit banyak mempengaruhi tingkah 

laku karyawan selama bekerja. Untuk dapat menciptakan iklim 

                                                        
25 Michael Amstrong (1994: 17). http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/06/08/budaya-organisasi/, diakses 

tanggal : 25 Maret 2013. 
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komunikasi dan organisasi yang baik, perlu memahami kedua hal 

tersebut serta keadaan karyawan. 

Konsep mengenai iklim komunikasi sendiri memiliki beberapa 

pengertian dari beberapa ahli, yakni sebagai berikut :26 

1. Tagiuri mendefinisikan iklim organisasi adalah kalitas yang 

relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami 

oleh anggota - anggotanya, mempengaruhi tingkah laku 

mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai - nilai suatu 

set karakteristik tertentu dari lingkungan. 

2. Payne and Pugh mendefinisikan iklim organisasi sebagai 

suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai 

- nilai umum, norma, sikap, tingkah laku dan perasaan 

anggota terhadap suatu sistem sosial. 

3. Litein dan Stringers mengatakan bahwa iklim organisasi 

dapat dipelajari dengan mengobservasi jumlah otonomi 

secara individual, kebebasan yang dialami oleh individu, 

tingkat dan kejelasan struktur dan posisi yang dibebankan 

kepada pekerja, orientasi ganjaran dari organisasi dan 

banyaknya sokongan serta kehangatan yang diberikan 

kepada pekerja. 

Hillrieger dan Slocum mendefinisikan iklim organisasi adalah 

set atribut organisasi dan subsistemnya yang dapat dirasakan oleh 

                                                        
26 Masmuh, 2010, Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori & Praktek, Malang : UMM Press, Hal. 44. 
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anggota organisasi, yang mungkin disebabkan oleh cara - cara 

organisasi atau subsistem terhadap anggota dan lingkungannya. 

Sementara itu, iklim komunikasi menurut Reading di dalam buku 

Masmuh adalah lebih luas dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

hubungan dan komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan 

keterlibatan. Bahkan ia mengatakan iklim komunikasi organisasi jauh lebih 

penting daripada keterampilan atau teknik - teknik komunikasi semata - 

mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. 

Lebih lanjut Reading mengungkapkan bahwa terdapat lima 

dimensi di dalam iklim komunikasi organisasi :27 

1. Supportiveness, atau bawahan mengamati bahwa hubungan 

komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka 

membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan 

penting. 

2. Partisipasi membuat keputusan. 

3. Kepercayaan dan dapat dipercaya dan dapat menyimpan 

rahasia. 

4. Keterbukaan dan keterusterangan.  

5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja 

dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi. 

Selanjutnya, Denis seperti yang dikutip di dalam buku Masmuh, 

mengatakan bahwa iklim komunikasi sebagai kualitas pengalaman yang 

                                                        
27 Ibid, Hal. 45-46. 
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bersifat objektif mengenai lingkungan internal organisasi, yang 

mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan 

pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam organisasi. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian di dalam tema ini adalah bagaimana budaya 

komunikasi yang ada di dalam perusahaan CV. Aneka Karya Pasuruan. 

Adapun temuan penelitian yang nanti akan peneliti cari adalah : 

1. Implementasi komunikasi perusahaan meliputi jenis-jenis 

komunikasi lisan-tertulis, formal-non formal, komunikasi 

atas ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi ke samping 

dan komunikasi satu arah. 

2. Iklim komunikasi yang ada di dalam perusahaan. 

3. Penggunaan media internal yang menjadi sumber 

komunikasi di dalam perusahaan. 

 

F.2 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

F.2.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di 

mana menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku Moleong, 

metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis maupun 
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lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati.28 Pendekatan 

kualitatif adalah suatu pendekatan yang berperspektif emik, 

yakni pendekatan penelitian yang diperoleh datanya dalam 

bentuk narasi, cerita detail, ungkapan bahasa asli hasil 

konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan 

interpretasi dari peneliti.  

 

F.2.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam tema ini adalah 

tipe penelitian deskriptif. Artinya, hasil pengumpulan data yang 

telah dilakukan peneliti, dijelaskan secara mendetail berupa kata 

- kata dan bukan sajian data angka. 

 

F.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian berupa informan yang merupakan pihak 

manajemen dan karyawan CV. Aneka Karya Pasuruan. Di mana proses 

dalam pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan 

(purposive sampling), dengan menentukan kriteria subjek penelitian. 

Jenis sampel ini adalah salah satu dari berbagai jenis pengambilan 

sampel, yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. 

                                                        
28 Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3. 
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Adapun penentuan kriteria subjek penelitian di dalam penelitian 

ini atau kriteria yang peneliti tentukan terhadap sampel penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Pihak manajemen dan karyawan dalam CV. Aneka Karya 

Pasuruan selama minimal 1 tahun. Jangka waktu setahun 

dinilai cukup bagi peneliti karena dalam waktu setahun, 

subjek penelitian tersebut telah mengalami berbagai 

permasalahan dan konflik ataupun sudah mengerti dengan 

baik mengenai perusahaan dan kendala komunikasinya. 

2. Pihak manajemen dan karyawan yang aktif sebagai 

karyawan tetap dari CV. Aneka Karya Pasuruan. Di CV. 

Aneka Karya Pasuruan terdapat pegawai tetap dan pegawai 

borongan. Pegawai tetap adalah mereka yang setiap hari 

bekerja di bengkel maupun di kantor perusahaan. Sementara 

itu, pegawai borongan adalah mereka yang biasa datang ke 

perusahaan ketika ada pekerjaan saja dan tidak sering berada 

di perusahaan. Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan 

status karyawan yang menjadi informan berupa pegawai 

tetap karena dengan demikian informan tersebut mengerti 

keberadaan dan keseharian perusahaan dengan baik. 

3. Pihak manajemen dan karyawan yang bersedia 

diwawancarai. Dalam hal melakukan wawancara, peneliti 

membutuhkan kesediaan dari subjek penelitian untuk 
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diwawancarai agar jawaban yang diberikan bisa memenuhi 

kebutuhan penelitian. 

 

F.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

Pasuruan, yakni CV. Aneka Karya Pasuruan. Sedangkan proses 

pengambilan data akan dilakukan mulai dari bulan April hingga data 

yang didapatkan dinilai cukup untuk selanjutnya dianalisis oleh peneliti. 

 

F.5 Teknik Pengumpulan Data 

F.5.1 Wawancara  

Peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan pada 

penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara spesifik sesuai dengan fokus 

penelitian dan dilakukan secara terus - menerus hingga data 

yang didapatkan cukup untuk menjawab rumusan masalah di 

dalam  penelitian. 

Teknik ini dibutuhkan di dalam penelitian untuk 

mengetahui bagaimana budaya komunikasi yang ada di dalam 

perusahaan CV. Aneka Karya Pasuruan. 
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F.5.2 Observasi 

Observasi pada aktivitas yang dilakukan di dalam 

perusahaan CV. Aneka Karya Pasuruan memberi data bagi 

peneliti mengenai perilaku karyawan dan pimpinan dalam 

berkomunikasi satu sama lain. Dengan demikian, peneliti bisa 

melihat bagaimana budaya komunikasi yang berlangsung dan 

melengkapi data yang didapat dari hasil wawancara. 

 

F.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah merupakan  proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis (ide) 

seperti yang disarankan oleh data, juga sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Jadi, analisis 

data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan 

dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarakan oleh data.29 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak 

analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan 

pada setiap periodenya. Hasil analisis tiap periode ini, selanjutnya yang 

menjadi pertimbangan peneliti apakah data yang didapat sudah cukup 

atau belum memuaskan. 

                                                        
29 Ibid, Hal. 217. 
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Jika data yang diperoleh dianggap cukup, maka wawancara dapat 

dihentikan. Namun, ketika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka 

peneliti melanjutkan pertanyaan lagi dan terus - menerus hingga mencapai 

suatu kondisi tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Adapun beberapa tahap dalam analisis data menurut model 

Miles dan Huberman antara lain : 

1. Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dilapangan 

sangat banyak. Oleh karenanya, perlu diadakan pencatatan 

secara teliti dan rinci. Semakin sering peneliti mendatangi 

‘lapangan’, semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk 

memudahkannya, peneliti melakukan analisis segera setelah 

penelitian dilakukan melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal - hal yang dianggap 

penting, mencari tema dan pola yang di dapat dalam tiap 

hasil penelitian sementara (hasil wawancara). Dengan cara 

ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep 

yang juga akan memudahkan peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Satu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses 

mereduksi data ini adalah peneliti harus dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari 
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penelitian kualitatif adalah temuan, dan agar penelitian tidak 

lepas dari fokus yang diinginkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk teks, tabel, grafik, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles 

dan Huberman (1984) menyatakan bahwa dari sekian banyak 

cara penyajian, yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Demikian pula pada 

penelitian ini, penyajian data dilakukan secara naratif untuk 

memudahkan peneliti menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan 

disajikan tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan yang didapat pada awal penelitian 

merupakan kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan 

ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data - data yang 

kuat. Sebaliknya, jika kesimpulan - kesimpulan tersebut terus 

mendapat bukti kuat dari kesimpulan - kesimpulan 
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selanjutnya, yakni dengan disukung oleh bukti - bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka 

kesimpulan yang dikemukakan dikatakan kredibel. 

 

F.7 Validitas Data 

Pada penelitian yang dilakukan, sudah pasti dibutuhkan 

keabsahan akan data - data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh 

peneliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik “Triangulasi” untuk menguji keabsahan data. 

Triangulation is qualitative research cros-validation. It assesses 

the sufficiency of the data according to the convergence of multiple 

data source or multiple data collection procedures.30 

Dari penjelasan oleh Wiliam Wiersma di dalam buku Sugiyono 

di atas, teknik triangulasi adalah pengecekkan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Ada tiga jenis triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau 

validitas data, antara lain, yaitu :31 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas 

data tentang strategi komunikasi, maka pengumpulan dan 

                                                        
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 2008, Alfabeta : Bandung, Hal.273. 
31 Ibid, Hal. 274. 
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pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang 

dipimpin dalam tim perencanaan, ke atasan yang memberikan 

tugas atau menentukan strategi dan ke teman kerja yang 

merupakan bagian dari kelompok tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengn teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek melalui dokumentasi. Yakni 

melalui pengecekkan data - data yang dimiliki sumber atau 

informan. Seperti hasil laporan pelaksanaan kegiatan, dan 

lain - lain. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat pagi 

hari di saat informan masih segar dan belum diganggu oleh 

rutinitasnya, kemudian dilakukan kembali pengecekkan dengan 

melakukan wawancara di waktu yang berbeda dan melihat 

jawaban dari informan tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber yakni mencocokkan antara jawaban informan satu dengan 

informan lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran 

kondisi yang ada  di perusahaan. Selain itu, peneliti juga menggunakan 
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triangulasi teknik yakni mencocokkan data hasil wawancara dengan data 

hasil observasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berfungsi 

sebagai pembuktian kebenaran jawaban dari informan akan pertanyaan - 

pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara. 


