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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut maka dibutuhkan 

kerjasama yang baik diantara sumber daya yang terdapat dalam organisasi. 

Salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi adalah karyawan. 

Karyawan merupakan salah satu anggota organisasi yang dapat menentukan 

keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tanpa 

adanya dukungan yang baik dari para karyawan maka organisasi akan sulit 

dalam mencapai tujuan-tujuannya. Karyawan dapat berkerja dengan baik 

apabila di dalam organisasinya terdapat bentuk hubungan dan komunikasi 

yang baik antara perusahaan yang diwakili oleh pihak manajemen dan para 

karyawan sebagai bawahannya.  

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi. 

Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi, yaitu 

bagaimana menyampaikan informasi dan menerima informasi merupakan hal 

yang tidak mudah, dan menjadi tantangan dalam proses komunikasinya. 

Dalam komunikasi organisasi, aliran informasi merupakan proses yang rumit, 

karena melibatkan seluruh bagian yang ada dalam organisasi. Informasi tidak 
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hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga sebaliknya dari bawah ke atas 

dan juga mengalir diantara sesama karyawan. 

Untuk membentuk kerjasama yang baik antara organisasi dan para 

anggota, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta komunikasi yang baik 

antara para anggota organisasi. Organisasi tidak mungkin berada tanpa adanya 

komunikasi. Apabila tidak ada komunikasi, koordinasi kerja tidak mungkin 

dilakukan. Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk interaksi 

pertukaran pesan antar anggota organisasi, baik komunikasi secara verbal 

maupun non verbal. 

Dalam fungsi public relations terdapat berbagai macam bentuk 

hubungan yang dapat dilakukan. Diantaranya yang umum dilakukan adalah, 

community relations, government relations, consumer relations, investor 

relations, media relations dan employee relations. Semua bentuk hubungan-

hubungan tersebut diatur oleh public relations, dengan tujuan untuk mencapai 

pengertian publik (public understanding), kepercayaan publik (public 

confidence), dukungan publik (public support), dan kerjasama publik (public 

cooperation). Disisi lain fungsi public relations juga untuk menciptakan dan 

mewujudkan hubungan yang harmonis, antara pimpinan organisasi dengan 

para karyawan. Hal ini dilakukan dengan upaya membina hubungan yang 

sudah baik dan upaya mencegah terjadinya hubungan yang retak. (Kustadi 

Suhandang, 2004, p.180). 

Salah satu bentuk kegiatan internal dalam public relations yang 

mengatur hubungan antara pimpinan perusahaan dengan para karyawannya 



3 
 

atau antar sesama karyawan adalah hubungan karyawan (employee relations). 

Aktifitas hubungan karyawan (employee relations) dilakukan antara lain 

adalah untuk momotivasi karyawan, dan mengatur hubungan khusus antara 

pihak manajemen dengan pekerja agar selalu dalam keadaan baik. Selain itu 

juga untuk menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik 

antara pihak manajemen dengan para karyawannya dalam upaya membina 

kerjasama dan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Dengan kata lain 

employee relations bertujuan untuk mencapai saling pengertian (mutual 

understanding), kerjasama (relationship), serta menciptakan loyalitas diantara 

pihak manajemen dengan para karyawannya. (S.K. Bonar, 1983, p. 55). 

Menurut Archibald Williams (ahli humas) dalam bukunya yang 

berjudul “Employee Relations”, menyatakan hubungan dengan karyawan 

merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis, yang dibangun dan 

diperuntukkan dalam hubungan perseorangan sehari-hari, terbina di belakang 

bangku kerja, mesin, dan meja tulis. Jadi public relation bukan hanya duduk di 

kantornya, melainkan harus berkomunikasi langsung dengan seluruh 

karyawan. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi (personal contact). 

Sebab hanya dengan komunikasi antar personal dengan para karyawan, public 

relation dapat menyelami perasaan mereka, serta dapat membina hubungan 

yang harmonis. (Onong Uchjana Effendy, 2006, p. 107-108). 

Selain itu aktifitas hubungan karyawan (employee relations) juga 

bertujuan untuk menciptakan iklim komunikasi yang dapat membantu 

mencapai tujuan perusahaan, yaitu iklim komunikasi yang dapat berkembang 
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dengan baik, iklim komunikasi yang dapat meningkatkan saling keterbukaan 

dan hubungan baik antara pihak manajemen dan setiap karyawan, iklim 

komunikasi yang berorientasi pada kepentingan karyawan, dan dapat 

membangkitkan minat serta semangat kerja yang mengarahkan pada 

produktivitas kerja karyawan. 

Dengan demikian apabila karyawan mempersepsikan bahwa 

aktifitas hubungan karyawan (employee relations) yang berlangsung dalam 

organisasi tidak menciptakan iklim komunikasi dalam kondisi yang baik di 

dalam organisasi, tentunya hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap 

perilaku dan partisipasi karyawan dalam perusahaan. Sehingga hal tersebut 

mempengaruhi usaha organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

Pembahasan mengenai iklim komunikasi maka tidak lepas dari 

kepuasan komunikasi yang merupakan hasil dari iklim organisasi yang 

terdapat dalam organisasi. Menurut Redding, istilah kepuasan komunikasi 

digunakan untuk menyatakan semua tingkat kepuasan seorang karyawan 

dalam mempersepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. Kepuasan 

dalam pengertian ini menunjukkan kepada bagaimana baiknya informasi yang 

tersedia memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi akan tuntutan 

bagi informasi, dari siapa datangnya, cara disebarluaskan, bagaimana diterima, 

diproses dan apa respon orang yang menerima. (Abdullah Masmuh, 2010, 

p.47-48). Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan komunikasi ini cenderung 

menyoroti tingkat kepuasan individu dalam lingkungan komunikasinya. Maka 

setiap organisasi atau perusahaan harus dapat melakukan aktifitas hubungan 
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karyawan (employee relations) yang mampu menciptakan kepuasan 

komunikasi pada diri masing-masing karyawan. 

Aktifitas hubungan karyawan (employee relations) dapat dilakukan 

dalam bentuk kegiatan rapat pada suatu perusahaan. Keterampilan dalam 

mengelola rapat merupakan perjalanan menuju komunikasi yang efektif yang 

merupakan salah satu prinsip-prinsip pokok komunikasi dalam suatu 

organisasi. Pertemuan-pertemuan dinas yang melibatkan para staff dan 

pegawai, baik itu yang diselenggarakan di markas besar maupun di kantor- 

kantor cabang, dan juga konferensi tingkat nasional, merupakan acara 

berkumpul yang bermanfaat untuk menggalang kebersamaan dan keakraban, 

sekaligus untuk menciptakan hubungan yang baik antara pihak manajemen 

dengan para pegawai. Dalam acara-acara tersebut, berlangsung suatu bentuk 

komunikasi yang paling efisien, yakni komunikasi tatap muka. 

Dengan melihat pemaparan tersebut, maka salah satu bentuk 

aktifitas hubungan karyawan (employee relations) adalah pertemuan rutin 

antara karyawan dengan atasanya seperti kegiatan rapat rutin (regular 

meeting). Kegiatan rapat rutin (regular meeting) merupakan bentuk dari 

employee relations yang dilakukan oleh seorang public relations dalam 

perusahaan untuk membentuk iklim komunikasi positif yang mampu 

menciptakan kepuasan komunikasi dengan memelihara hubungan yang 

harmonis antara pihak manajemen dengan para karyawan atau antar sesama 

karyawan. Selain itu secara praktis, kegiatan ini juga dapat dilakukan sebagai 

bentuk pertemuan untuk memotivasi karyawan, membahas perkembangan 
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perusahaan, pengambilan keputusan secara bersama-sama, penyampaian 

kebijakan-kebijakan baru, evaluasi kerja karyawan, serta membahas hal-hal 

lain yang terkait dengan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan aktifitas hubungan karyawan (employee relations) dalam bentuk 

kegiatan rapat rutin (regular meeting) terhadap kepuasan komunikasi 

karyawan. Hal ini dilakukan karena penelitian mengenai kepuasan komunikasi 

dalam organisasi merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi organisasi. 

Seperti yang yang dikatakan oleh Down: “Kuesioner kepuasan komunikasi 

adalah pusaka berharga. Dilandasi suatu proses pengembangan yang kokoh, 

memiliki orientasi teoritis yang kaya, dan digunakan dalam berbagai situasi 

organisasi, kuesioner ini terbukti merupakan sarana berguna, fleksibel, dan 

efisien untuk meninjau komunikasi organisasi”. (R. Wayne Pace dan Don F. 

Faules, diterjemahkan oleh Deddy Mulyana, 2006, p. 164). 

Dalam penelitian ini penulis memilih lembaga Radio Republik 

Indonesia (RRI) Malang yang beralamat di Jl. Candi Panggung No.58 dan 

telah berdiri sejak tanggal 11 September 1965 sebagai objek penelitian. Alasan 

penulis dalam memilih RRI Malang sebagai objek penelitian adalah karena 

merupakan lembaga penyiaran publik yang “tertua” diantara radio-radio 

lainnya yang ada di kota Malang. Selayaknya sebagai lembaga yang sudah 

berkembang dan berdiri selama puluhan tahun, tentunya RRI Malang 

mempunyai cara-cara khusus dalam membina pola komunikasi. Selain itu RRI 

Malang juga merupakan lembaga penyiaran publik yang secara rutin 
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melakukan kegiatan regular meeting setiap minggu dan bulannya yang digelar 

oleh divisi Layanan Publik dan Pengembangan Usaha. Oleh karena itu penulis 

merasa perlu untuk melakukan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil wawancara pra survei yang sudah dilakukan 

sebelumnya, menurut pendapat dari beberapa karyawan mengenai kegiatan 

regular meeting yang selama ini dilakukan, mereka mengatakan bahwa 

regular meeting memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan dalam 

lingkungan komunikasi organisasi mereka. Mereka menilai bahwa regular 

meeting merupakan media yang baik untuk menjalin hubungan baik antara 

sesama karyawan, atau atasan dengan bawahannya. Melalui regular meeting 

karyawan juga mendapatkan informasi-informasi penting mengenai pekerjaan 

ataupun mengenai kebijakan-kebijakan baru dari perusahaan.  

Disamping itu ada juga karyawan yang menyatakan, bahwa regular 

meeting yang dilakukan tidak terlalu memiliki dampak yang positif terhadap 

kepuasan dalam lingkungan komunikasi organisasi mereka. Karena mereka 

menilai bahwa semua pesan-pesan yang disampaikan dalam regular meeting 

dapat disampaikan melalui media penyampaian pesan lainnya seperti papan 

pengumuman, dan untuk berinteraksi antar sesama karyawan atau antara 

atasan dengan bawahan, dapat dilakukan setiap saat tanpa melalui kegiatan 

regular meeting. 

Tidak terlepas dari reputasi baik yang dimiliki lembaga Radio 

Republik Indonesia Malang sebagai lembaga penyiaran publik yang sudah 

berkembang dan berdiri selama puluhan tahun, serta berdasarkan fenomena 
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yang disebutkan di atas, sehingga penulis merasa perlu melakukan penelitian 

ini guna memberikan jawaban atas fenomena tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh aktifitas hubungan karyawan terhadap kepuasan 

komunikasi karyawan ? 

2. Seberapa besar pengaruh aktifitas hubungan karyawan terhadap kepuasan 

komunikasi karyawan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh aktifitas hubungan karyawan 

terhadap kepuasan komunikasi karyawan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktifitas hubungan karyawan 

terhadap kepuasan komunikasi karyawan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi  beberapa pihak diantanya : 

a) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji teori komunikasi internal 

dalam perusahaan atau organisasi, serta dapat menjadi sumbangan 

informasi guna menambah wawasan tentang kajian mengenai pengaruh 

aktifitas hubungan karyawan (employee relations) terhadap kepuasan 

komunikasi karyawan. 

b) Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan 

dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan aktifitas 

hubungan karyawan (employee relations) guna menciptakan kepuasan 

komunikasi karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


