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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan kodratnya manusia itu adalah sebagai makhluk pribadi 

dan sekaligus sebagai mahkluk sosial. Dalam hal ini, bagi manusia terdapat 

dua kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat). Kepentingan 

pribadi karena manusia secara pribadi berkeinginan memenuhi kepentingan 

pribadi, dan kepentingan bersama karena manusia berkeinginan untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat. 

Manusia itu baik sebagai pribadi maupun mahkluk sosial ingin 

memenuhi kebutuhan secara umum yaitu apa yang kita sebut dengan 

kebutuhan ekonomis dan kebutuhan biologis. Untuk memenuhi kebutuhan ini 

manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan orang lain 

atau masyarakat lain. Tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan maka 

kebutuhan tersebut tidak akan dapt terpenuhi. Oleh sebab itu, manusia baik 

secara pribadi maupun secara bersama memerlukan dan melakukan serba 

hubungan. 

Agar tercipta suasana yang saling mengerti, suasana yang harmonis 

maka diperlukan suasana yang serasi, selaras, dan seimbang. Maka dari itu 

manusia dan masyarakat harus menyadari suasana yang demikian dan agar 

hubungan ini tetap harmonis maka ia tidak putus asa dan tetap menyesuaikan 

diri sikap dan perilaku dalam keadaan, waktu, dan tempat dimana hubungan 

tersebut berlangsung. 
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Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada pihak lain. 

Dalam organisasi atau perusahaan, komunikasi memiliki peran penting, 

terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Untuk 

mengoptimalkan peran komunikasi dalam organisasi memang harus dipahami 

cara-cara dan macam komunikasi baik dengan bawahan, sejawat maupun 

dengan atasan. Peran komunikasi dalam organisasi memang harus dipahami 

dengan baik oleh semua pihak. Berbagai hubungan atau komunikasi dalam 

organisasi,  atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan, atasan 

dengan atasan, jika terjalin dengan baik maka organisasi tersebut akan 

menjadi sehat (Sopiah, 2008:141). 

Pentingnya komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan 

ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi 

dalam pekerjaan. Jika semakin lama berkomunikasi semakin baik 

hubungannya sehingga tidak terjadi salah informasi.  Jika terjadi salah 

informasi maka akan menimbulkan kesalahpahaman, dan para karyawan akan 

membuat asumsi sendiri tentang informasi yang telah di dapat. 

Agar dapat berkomunikasi dengan baik, suatu organisasi harus 

menyelenggarakan komunikasi yang memadai. Komunikasi bukan hanya 

memperlancar, tetapi justru menggerakkan organisasi. Melalui komunikasi, 

direksi dapat mengemukakan sasaran-sasaran dan membuat para anggota 

memahaminya, sehingga akan memperbesar kemungkinan tujuan akhir dapat 

tercapai. Inilah arah utama kegiatan komunikasi intern (Tondowidjojo, 

2002:19). 
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Landasan bagi hubungan karyawan yang baik adalah kebijaksanaan 

personalia yang logis yang mendorong perusahaan untuk memberikan 

perusahaan pekerjaan yang teratur, kondisi pekerjaan yang lebih baik, 

penghargaan terhadap prestasi, pengawasan yang baik, kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat serta keuntungan yang diinginkan kepada para 

karyawannya (Moore, 2004:346). 

Kebijaksanaan kepuasan kepada karyawan sehingga mereka akan 

memberikan usaha kecakapan dan kesetiannya secara maksimum kepada 

perusahaan tersebut. Suatu program hubungan karyawan tidak akan 

memperoleh kebaikan serta pengertian dalam sebuah perusahaan yang 

memberikan gaji yang kecil, pekerjaan yang banyak dan tidak memperhatikan 

kesejahteraan karyawannya. Apa yang dikatakan kepada karyawannya sama 

sekali tidak akan berarti apabila kata-kata tersebut tidak didukung oleh 

kebijaksanaan personalia dan praktik manajemen yang baik. 

Ketika perusahaan melakukan komunikasi karyawan yang efektif , 

hasilnya adalah mereka akan memperoleh karyawan yang semakin puas dan 

lebih produktif, meningkatnya pencapaian tujuan organisasi, serta akan terjadi 

peningkatan dalam hubungan dengan konsumen, komunitas, dan investor. 

Komunikasi karyawan, juga disebut dengan komunikasi internal atau 

employee relations, menciptakan dan memelihara system komunikasi internal 

antara pemilik perusahaan dengan para karyawan. Garis komunikasinya dua 

arah, yaitu semua karyawan berpartisipasi secara bebas dalam sebuah 

pertukaran informasi (Lattimore, 2010). 
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Yang dimaksud dengan kepuasan komunikasi organisasi adalah semua 

tingkat kepuasan seorang karyawan mempersepsi limgkungan komunikasi 

secara keseluruhan. Konsep kepuasan ini memperkaya ide iklim komunikasi. 

Iklim mencakup kepuasan anggota organisasi terhadap informasi yang 

tersedia. Iklim komunikasi dipengaruhi oleh persepsi bagaimana baiknya 

aktivitas komunikasi dari suatu organisasi memuaskan tuntutan pribadi 

(Muhammad, 2009:87) 

Para karyawan bekerja dalam organisasi dengan kultur yang spesifik.  

Komunikasi karyawan yang efektif bergantung pada pembuatan budaya 

organisasi yang positif, melalui kebijakan komunikasi yang jelas, program, 

dan bantuan dengan perubahan organisasi. Komunikasi karyawan akan 

membantu para karyawan mengetahui informasi tentang organisasi mereka 

dan mendorong mereka untuk menyampaikan pandangan mereka kepada 

pihak manajemen.  

Pada umumnya, karyawan yang berpengetahuan luas adalah karyawan 

yang memuaskan. Komunikasi karyawan adalah suatu spesialisasi public 

relations yang berhubungan dengan “bagaimana para professional public 

relation perusahaan konsultan membantu mewujudkan komunikasi yang 

efektif antarkaryawan dan antara karyawan dengan manajemen puncak.” 

Para karyawan juga ingin menyatakan pendapatnya kepada pimpinan 

tentang pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi 

kepentingannya. Seperti yang dinyatakan oleh Frazier Moore (2004: 348) 
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dalam bukunya yang berjudul Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi 

bahwa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan 

pertanyaan dan memberikan usulan kepada pimpinan adalah penting. 

Setiap instansi atau perusahaan memiliki permasalahan tersendiri yang 

kadangkala dapat menghambat tercapainya tujuan bersama. Salah satu 

penghambat dalam mencapai tujuan tersebut adalah proses komunikasi dan 

penyebaran informasi yang kurang lancer antara individu, antara pihak lain 

yang kesemuanya merupakan kesatuan dari komunikasi internal dalam suatu 

instansi atau perusahaan. Tanpa komunikasi internal yang efektif maka dapat 

terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan yang 

mengakibatkan terjadinya disintegrasi dalam lingkungan kerja. 

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan komunikasi 

internal adalah kurang terbukanya pihak pimpinan akan kondisi kerja yang 

sebenar-benarnya yang sedang terjadi dalam perusahaan. Permasalahan lain 

yang sering terjadi yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki pimpinan untuk 

melakukan komunikasi secara face to face (tatap muka) dengan para pegawai 

sehingga kurangnya kepuasan komunikasi karyawan.  

Alasan penulis mengadakan penelitian mengenai kepuasan 

komunikasi internal karyawan di perusahaan ini karena ada fenomena yang 

sangat menarik untuk diteliti yaitu bagaimana kepuasan komunikasi internal 

di perusahaan CV Sumber Setia Probolinggo, sehingga para karyawan dapat 

memperoleh kepuasan komunikasi di perusahaan tersebut, di CV Sumber 

Setia Probolinggo kurangnya media informasi yang ada di perusahaan 
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sehingga para karyawan kurang puas dengan komunikasi yang yang 

dilakukan oleh pimpinan tetapi para karyawan masih bisa bertahan lama 

bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan para karyawan sudah berpuluh-puluh 

tahun bekerja tetapi ketepatan informasi tidak memuaskan. Maka seberapa 

besarkah kepuasan komunikasi internal karyawan sehingga para karyawan 

puas bekerja di perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Kepuasan Komunikasi Internal Perusahaan” 

(Studi Pada CV. Sumber Setia Probolinggo). 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

seberapa tinggi derajat kepuasan karyawan terhadap komunikasi internal di 

perusahaan CV Sumber Setia Probolinggo? 

3. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi derajat 

kepuasan komunikasi internal karyawan di perusahaan CV Sumber Setia 

Probolinggo. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

untuk penelitian yang sejenis dibidang komunikasi mengenai pengaruh 

komunikasi internal terhadap kepuasan komunikasi karyawan dalam 

sebuah perusahaan.  
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b. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi dan sebagai literatur 

bagi pihak yang akan meneliti lebih lanjut masalah komunikasi 

internal dalam hubungannya dengan kepuasan komunikasi karyawan. 

 


