
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Perkembangan yang terjadi di era globalisasi telah membawa banyak 

dampak pada dunia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah 

satunya yang terjadi di dunia perekonomian, yaitu dengan adanya 

perdagangan bebas. Banyak dampak yang ditimbulkan dari perdagangan 

bebas ini, salah satunya adalah dengan banyaknya produk yang muncul baik 

dari dalam atau luar negeri. Hal ini yang memicu terjadinya banyak 

persaingan yang menjadi sangat ketat karena meningkatnya tingkat kebutuhan 

masyarakat, hal ini juga ditunjang dengan karakteristik masyarakat indonesia 

yang konsumtif. 

Adanya banyak pesaing dan iklim persaingan yang ketat 

mengharuskan pelaku bisnis untuk bisa menarik minat konsumen lebih baik 

dari pesaingnya. Dan pada kondisi persaingan sempurna, suatu perusahaan 

dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola perusahaannya.  

Jika dilihat dari perkembangan masyarakat sekarang ini, pertumbuhan 

dunia bisnis tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 

Bandung, melainkan sudah berkembang di berbagai kota lainnya. Salah satu 

kota yang dianggap memiliki potensi pertumbuhan dunia bisnis yang bagus 

adalah kota Malang. Selain karena Malang memiliki daya tarik tersendiri 

melalui keindahan alamnya, Malang juga merupakan salah satu kota 
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pendidikan yang didalamnya terdapat banyak pendatang yang merupakan 

sasaran bisnis yang bagus. 

Dilihat dari potensi tersebut, ada beberapa usaha yang sesuai dibangun 

di  kota Malang. Salah satunya adalah bisnis pakaian kaum muda yang biasa 

disebut Distro (Distribution Outlet). Namun karena semakin tahun semakin 

banyak dan beragam pendatang yang ada di Malang maka semakin menjamur 

pula keberadaan distro-distro di kota ini. 

Rata-rata distro yang ada menawarkan ciri khas dan keunikannya 

masing-masing, maka dari itu suatu perusahaan (dalam hal ini distro) tidak 

hanya dapat mengandalkan  eksistensi tapi juga harus memiliki cara agar 

usahanya dapat bertahan dalam ketatnya persaingan dan mencari upaya agar 

usahanya dapat semakin berkembang. 

Banyak hal yang harus diperhatikan agar suatu usaha tidak mudah 

tergeser oleh pesaing, baik pesaing baru maupun pesaing lama. Selain 

mempertahankan kualitas produk, yang juga harus diperhatikan adalah 

komunikasi. Komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan orang 

satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka tidak dapat dipungkiri 

bahwa manusia harus berkomunikasi satu sama lain untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. 

Suatu perusahaan yang besar pasti memiliki banyak karyawan dan 

banyak pihak-pihak lain yang mendukung usahanya. Banyak karyawan dan 

stakeholder yang ada menuntut perusahaan untuk memiliki pedoman atau 
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pola komunikasi yang jelas. Karena semakin banyak karyawan maka akan 

semakin banyak kepala yang memungkinkan banyak pendapat. 

Seperti halnya yang terjadi di Inspired27 Store, distro yang memiiki 

lebih dari 30 karyawan ini tidak jarang mengalami masalah dalam komunikasi 

yang ada di perusahaannya. Bermacam-macam karakter karyawan yang ada 

menjadikan permasalahan komunikasi yang terjadi sangat komplek. 

Salah satu masalah komunikasi organisasi yang dihadapi Inspired27 

Store adalah penyampaian budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan 

ciri khas suatu perusahaan, maka sudah seharusnya semua karyawan 

mengetahui dan memahami apa itu budaya perusahaan. 

Penyampaian budaya perusahaan kepada karyawan merupakan salah 

satu aktivitas komunikasi. Berhasil atau tidaknya suatu komunikasi ialah 

apabila kita mengetahui dan mempelajari unsur-unsur yang terkandung dalam 

proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut seperti yang dikatakan Harold 

Lasswell yaitu Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What 

Effect. Maksud dari ungkapan diatas adalah sumber / komunikator (who), 

menyampaikan pesan (what), kepada penerima / komunikan (receiver, 

audience) melalui saluran (chanel) dan disertai pengaruh (effects) atau umpan 

balik (feed back). Dalam proses komunikasi ini diusahakan terjadi pertukaran 

pendapat, penyampaian informasi serta perubahan sikap dan perilaku. Dalam 

proses komunikasi itu sendiri juga diusahakan terjadinya efektivitas 

komunikasi. Sebab komunikasi yang tidak menginginkan efektivitas, 

sesungguhnya merupakan komunikasi yang tidak bertujuan. Efektivitas yang 
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dimaksud adalah terjadinya perubahan dalam diri penerima (receiver atau 

audience), sebagai akibat dari pesan yang diterima secara langsung atau tidak 

langsung sesuai dengan keinginan komunikator. 

Jika perusahaan ingin mencapai efektivitas komunikasi dalam 

pembentukan budaya perusahan maka perusahaan harus memiliki pola 

komunikasi organisasi yang tepat. Seperti yang dilakukan Inspired27 Store, 

perusahaan ini telah mengalami pasang surut sejak berdiri di awal tahun 2000, 

banyak pelajaran yang dapat diambil dari sistem kepemimpinan, management, 

dan pola komunikasi yang telah mensukseskan Inspired27 Store sampai 

sebesar sekarang. Meskipun tujuan utamanya adalah ingin menjual barang 

kepada konsumen dengan baik, namun hal-hal yang harus diperhatikan bukan 

saja yang berhubungan lansung dengan konsumen seperti antara lain 

kebutuhan konsumen, latar belakang konsumen, karakter konsumen, dan 

kebiasaan-kebiasaan konsumen yang terlihat. Namun juga harus dimulai dari 

penentuan pola komunikasi seperti apa yang sesuai dengan karakter karyawan 

yang efektif untuk mencapai terbentuknya budaya perusahaan. 

Selama perjalannya, banyak sekali masalah yang ditemukan 

Inspired27 Store berkaitan dengan masalah komunikasi. Serta banyak pula 

pola komunikasi organisasi yang diterapkan, dengan adanya permasalahan 

dan evaluasi maka pola komunikasi yang ada juga berkembang.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat kita 

lihat bahwa pola komunikasi organisasi merupakan aspek penting yang harus 

diperhatikan perusahaan, guna mempertahankan kinerja karyawan dengan 



5 
 

cara menanamkan pemahaman budaya perusahaan. Dalam hal ini peran 

management dalam aktivitas public relations sebagai (metode of 

communication) tujuan dan prestasi perusahaan harus melalui satu program 

yaitu komunikasi yang efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan 

permasalahan “Bagaimana pola komunikasi organisasi dalam membentuk 

budaya perusahaan yang ada di Inspired27 Store?” 

 

1.3      Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi organisasi dalam 

membentuk budaya perusahaan yang ada di Inspired27 Store. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan akademis 

Secara akademis penelitian ini berguna untuk mengetahui apa teori 

komunikasi yang ada dapat digunakan dalam konteks permasalahan ini. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. Dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pemahaman ilmu komunikasi pada pembacanya. 
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1.4.2 Kegunaan praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan Inspired27 

Store dan dapat menjadi contoh untuk distro lain agar dapat bersaing dan 

berkembang dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




