
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perhotelan merupakan salah satu komponen industri pariwisata yang 

memegang peranan penting. Hotel merupakan perusahaan yang menjual jasa. 

Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat dari industri perhotelan 

inilah yang menyebabkan timbulnya persaingan antara perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam bidang sejenis untuk saling berlomba-lomba menguasai 

pasar. Langkah nyata perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan 

mampu untuk bersaing dalam bisnisnya, maka perusahaan mampu 

menganalisa dan mengantipasi tentang perubahan yang terjadi disekitarnya. 

Salah satu komponen perusahaan yang memegang posisi penting untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha dan untuk mencapai kinerja perusahaan 

yang tinggi secara keseluruhan  adalah SDM (Sumber Daya Manusia). 

Manusia, atau dalam pemahaman ini adalah tenaga kerja merupakan aset yang 

terpenting yang harus dicari, dijaga dan dikembangkan. Perusahaan yang 

memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas akan memberikan daya 

saing yang tinggi bagi perusahaan, sebaliknya perusahaan akan mengalami 

kemunduran dan bahkan kehancuran apabila tenaga kerja yang dimilikinya 

tidak berkualitas. 

Pengelolaan sumber daya manusia bergantung kepada tersedianya 

kondisi atau iklim yang baik dalam organisasi atau perusahaan. Begitu juga 

dengan iklim komunikasi sebuah organisasi dipandang penting karena 
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berhubungan dengan cara hidup karyawan:kepada siapa mereka berbicara, 

siapa yang mereka sukai, perasaan yang mereka rasakan, bagaimana kinerja 

mereka, bagaimana perkembangan mereka, tujuan apa yang ingin mereka 

capai, dan cara mereka menyesuaikan diri dengan organisasi. Redding (1972) 

menyatakan bahwa “ iklim (komunikasi) organisasi jauh lebih penting 

daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam 

menciptakan suatu organisasi yang efektif” (Faules dan Pace, 1998:148). 

Menurut penelitian terdahulu oleh Dimas Andarresa (2006: dengan 

judul Pengaruh Iklim Organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

POS Indonesia (Persero) Malang bahwa iklim komunikasi organisasi 

memegang peranan yang tidak sedikit sebab hal ini merupakan fungsi kegiatan 

dari sebuah organisasi atau perusahaan untuk menunjukkan bahwa organisasi 

memberikan kepercayaan bagi para karyawan, memberikan kebebasan dalam 

mengambil resiko, dan memberikan tanggung jawab dan informasi yang 

cukup dan terbuka tentang organisasi. Dengan itu karyawan dapat menentukan 

dan meneguhkan eksistensi pengaruh komunikasi melalui interaksi di antara 

para karyawan dalam organisasi atau perusahaan. Pengaruh-pengaruh 

komunikasi bergabung dalam beberapa cara yang berbeda untuk 

mengembangkan suatu kepercayaan dan sistem nilai yang dikenali oleh 

anggota organisasi sebagai sebuah iklim organisasi. Setiap iklim dapat 

ditandai oleh gabungan yang berbeda dari pengaruh-pengaruh komunikasi 

sehingga iklim tersebut dapat disebut dengan berbagai nama yang berlainan, 

seperti keikutsertaan, acuh tak acuh, mendukung, bermusuhan, menghidupkan, 

bertahan, positif atau negatif. Kemampuan sebuah perusahaan dalam 



menciptakan sebuah iklim yang kondusif akan dapat membangun lingkungan 

kerja yang efektif dan efisien bagi para karyawan suatu organisasi atau 

perusahaan. Lingkungan kerja seperti ini diciptakan oleh interaksi antara 

subsistem dalam sistem organisasi, dan bagaimana interaksi terjadi serta 

bagaimana setiap individu yang terlibat dapat dipengaruhi, itulah yang disebut 

dengan komunikasi. 

Iklim komunikasi tertentu memberi pedoman bagi keputusan dan 

perilaku individu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota organisasi 

untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, untuk mengikatkan diri 

mereka dengan organisasi (Guzley, 1992), untuk bersikap jujur dalam bekerja, 

untuk meraih kesempatan dalam organisasi secara bersemangat, untuk 

mendukung para rekan dan anggota organisasi lainnya, untuk melaksanakan 

tugas secara kreatif, dan untuk menawarkan gagasan-gagasan inovatif bagi 

penyempurnaan organisasi dan operasinya, semua ini dipengaruhi oleh iklim 

komunikasi. (Faules dan Pace, 1998:155). 

Karyawan merupakan urat nadi dan bagian penting dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Berbagai upaya telah ditempuh oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuan, memenangkan persaingan serta meraih kesuksesan 

tersebut melalui evaluasi terhadap semangat kerja karyawan dengan 

melakukan perbaikan serta pengembangan lebih lanjut untuk menghasilkan 

output yang lebih baik. Semangat kerja tidak dapat dilepaskan dari soal 

disiplin, kerjasama dan tanggungjawab. Usaha yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk dapat meningkatkan semangat kerja adalah dengan 

memberikan gaji yang cukup pada karyawan, memperhatikan kebutuhan 



rohani, sekali-sekali perlu menciptakan suasana santai, harga diri perlu 

mendapatkan perhatian, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, 

memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju, perasaan aman 

menghadapi masa depan juga perlu diperhatikan, mengusahakan para 

karyawan mempunyai loyalitas, sekali-sekali para karyawan juga perlu diajak 

untuk berunding, pemberian intensif yang terarah, dan fasilitas yang 

menyenagkan. (Nitisemito, 1991:170). 

Penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan 

mempertimbangkan misi, visi, serta strategi korporat, serta perlu dirumuskan 

secara logis, jelas dan aplikabel. Strategi sumber daya manusia mendukung 

pengimplementasian strategi korporat dan perlu diterjemahkan dalam 

aktivitas-aktivitas SDM, kebijakan-kebijakan, program-program yang sejalan 

dengan strategi perusahaan. Ketidaksesuaian antara strategi sumber daya 

manusia dan srtrategi perusahaan akan menyebabkan sasaran perusahaan tidak 

tercapai. Namun kesesuaian antara strategi perusahaan dan strategi sumber 

daya manusia bukan berarti bahwa kreatifitas dan inovatifan 

karyawan/karyawati dibatasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan  keanekaragaman  aktivitas-

aktivitas yang terlibat dalam penarikan , pengembangan, dan mempertahankan 

tenaga kerja perusahaan yang berbakat dan bersemangat. Keberadaan manusia 

harus lebih diperhatikan baik dari segi lingkungan kerja, keselamatan maupun 

kesehatan untuk dapat meningkatkan semangat kerja yang lebih tinggi. 

Penelitian ini dilakukan di hotel UMM Inn karena hotel ini merupakan 

satu-satunya hotel yang berada di bawah naungan kampus, walaupun 



manajemennya berbeda tetapi masih di bawah Universitas Muhammadiyah 

Malang dan sampai saat ini hotel UMM Inn memiliki karyawan yang 

mempunyai semangat kerja yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ” Pengaruh Iklim Organisasi 

terhadap semangat Kerja Karyawan “ (Studi Kasus Pada Karyawan di UMM 

Inn Malang). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang hendak 

dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap semangat kerja 

karyawan? 

b. Seberapa besar pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap semangat 

kerja karyawan? 

 
C.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini  yaitu: 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh iklim komunikasi organisasi 

terhadap semangat kerja karyawan. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklim komunikasi organisasi 

terhadap semangat kerja karyawan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



D.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis 

a.  Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan, khususnya 

tentang iklim komunikasi organisasasi dan semangat kerja bagi 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi kosentrasi public relation. 

b. Untuk menambah koleksi dan pengetahuan mahasiswa lain serta 

sebagai   acuan untuk penelitian berikutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi UMM-Inn 

      Penelitian ini dapat berguna bagi organisasi khususnya mengenai 

penerapan perlakuan manajemen dan dapat diterima oleh karyawan 

sehubungan dengan  semangat kerja. 

b. Bagi penulis 

      Sebagai alat untuk mentransformasikan ilmu yang di dapat dibangku 

kuliah serta untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai 

iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja yang ada pada UMM-

Inn 

 


