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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Komunikasi Organisasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah alat penghubung antar manusia 

dengan manusia lainnya, yang dikatakan komunikasi bukan hanya 

yang dilakukan secara verbal tapi juga secara non verbal. Komunikasi 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yaitu antara lain, memberi dan 

mencari informasi, mengajak individu lain melakukan apa yang kita 

inginkan atau mempersuasi, dsb. Bahkan dapat dikatakan bahwa 

komunikasi adalah hal yang mengikuti kita sejak lahir, dan 

komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini 

berarti komunikasi merupakan proses sosial yang sangat mendasar dan 

sangat vital. Dikatakan mendasar karena semua manusia berkeinginan 

mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan social 

melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu lainnya sehingga 

meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup. 

Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu 

jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain 

meliputi arus komunikasi formal dan informal. 
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2.1.2 Pengertian Komunikasi Organisasi 

Seperti pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, 

dalam dunia organisasi atau perusahaan juga komunikasi adalah hal 

yang sangat penting dan harus diperhatikan. Baik atau tidaknya 

komunikasi di suatu perusahaan dapat menentukan berkembang atau 

tidaknya perusahaan tersebut.  

Ada beberapa persepsi tentang komunikasi organisasi yang 

dikemukakan tokoh-tokoh ternama dunia, antara lain Redding dan 

Sanborn, Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, R. Wayne Pace dan Don 

F. Faules, joseph A Devito, Dedy Mulyana. Dan dari pendapat-

pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh diatas dapat di tarik 

kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi yang 

dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, baik yang 

dilakukan oleh bahawan kepada bawahan, atau atasan dengan atasan, 

atau bahkan bawahan kepada atasan. Dan ciri-ciri komunikasi 

organisasi antara lain adanya struktur yang jelas serta adanya batasan-

batasan yang dipahami masing-masing anggota perusahaan. 

(Abdullah: 2010) 

 

2.1.3  Penggolongan Komunikasi dalam Organisasi 

Seperti halnya komunikasi pada umumnya, komunikasi 

organisasi juga dapat ada beberapa golongan, antara lain: 
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2.1.3.1 Komunikasi lisan dan tulisan 

Hal ini berhubungan dengan bentuk pesan yang akan 

disampaikan, karena sebagian besar interaksi manusia terjadi dalam 

bentuk ini. Banyak pertimbangan yang menentukan pemilihan diantara 

kedua bentuk komunikasi ini yaitu waktu, biaya, ketepatan, prefensi 

pribadi, ketrampilan berkomunikasi individu, sumber daya yang 

tersedia, dan pertimbangan lain yang berhubungan dengan kriteria 

pengambilan keputusan. (Ibid) 

 

2.1.3.2 Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

Dalam melakukan komunikasi ada juga dua kemungkinan 

dalam melakukannya, yaitu dengan mngatakan langsung maksud dan 

tujuan yang ingin disampaikan atau dengan isyarat muka dan gerak 

tubuh. (Ibid) 

 

2.1.3.3 Komunikasi Ke Bawah, Ke Atas, dan Ke Samping 

Penggolongan komunikasi ini didasarkan pada arah aliran 

pesan-pesan dan informasi di dalam suatu organisasi. Alur komunikasi 

kebawah adalah yang dilakukan management ke pegawai atau 

mudahnya adalah dari atasan kepada bawahan. Alur komunikasi ke 

atas adalah dari bawahan ke atasan. Alur komunikasi ke samping 

adalah dari karyawan yang setara jabatannya. (Ibid) 
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2.1.3.4 Komunikasi Formal dan Informal 

Dasar penggolongan ini adalah gaya, tatakrama, dan pola aliran 

komunikasi dalam perusahan. Komunikasi formal terjadi diantara 

karyawan melalui garis wewenang yang telah ditentukan oleh 

management. Dan menjadi tanggung jawab management untuk 

menciptakan kondisi menyenangkan dalam proses ini. Komunikasi 

informal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan 

struktur yang ada. (Ibid) 

 

2.1.3.5 Komunikasi Satu Arah dan Dua Arah 

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, dan ada dua 

kemungkinan dalam prosesnya yaitu adanya feedback dari lawan 

bicara atau tidak, jika ada maka komunikasi yang dilakukan adalah 

komunikasi dua arah, namun jika komunikasi yang dilakukan tanpa 

adanya timbal balik maka komunikasi tersebut termasuk komunikasi 

satu arah. (Ibid) 

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat jenis komunikasi yang ada 

diperusahaan sama dengan jenis komunikasi pada umumnya. Namun 

yang jelas membedakan adalah komunikasi formal dan informal. 

Komunikasi formal hanya terdapat pada komunikasi yang dilakukan 

pihak-pihak yang terstruktur atau yang diatur oleh sebuah sistem. 
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Pada suatu perusahaan yang memiliki struktur yang jelas sudah 

pasti terjadi komunikasi formal. Namun juga tidak menutup 

kemungkinan terjadi komunikasi informal. Karena setiap pihak yang 

ada tidak mungkin tidak berkomunikasi satu sama lain diluar struktur, 

dan membicarakan tentang hal diluar pekerjaan.  

2.1.4 Saluran dan Media Komunikasi Dalam Organisasi 

Saluran dan media komunikasi yang ada dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan juga sangat penting, karena saluran 

menentukan efektivitas sebuah komunikasi. Dalam komunikasi 

organisasi, saluran yang digunakakn harus disesuaikan dengan pihak-

pihak yang akan dituju. Beberapa saluran dan media komunikasi yang 

ada antara lain: 

2.1.4.1 Saluran dan Media Komunikasi Tertulis  

Ada tiga jenis saluran dan media komunikasi tertulis yaitu 

saluran dan media komunikasi kebawah tertulis dan keatas tertulis. 

Yang tergolong saluran dan media komunikasi kebawah tertulis antara 

lain deskripsi jabatan dan pedoma prosedur kerja, buku pedoman, 

majalah dan bulletin perusahaan, memo dan instruksi tertulis, papan 

pengumuman dan poster, laporan tahunan yang dipublikasikan, surat 

yang dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah, surat yang 

dikirimkan langsung ke rumah karyawan. Saluran dan media 

komunikasi keatas tertulis antara lain kotak saran, program saran, 

survey semangat kerja dan sikap karyawan, mekanisme penyusunan 
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anggaran. Juga ada saluran dan media komunikasi ke samping tertulis. 

(Ibid) 

Saluran dan media komunikasi tertulis biasanya berupa 

informasi yang akan disampaikan atasan kepada seluruh pihak yang 

ada diperusahaan, bisa berupa informasi event atau kebijakan-

kebijakan perusahaan. 

 

2.1.4.2 Saluran dan Komunikasi Lisan 

Pada saluran dan komunikasi lisan ini juga memiliki tiga jenis 

saluran yaitu kebawah lisan, keatas lisan dan kesamping lisan. Yang 

termasuk kebawah lisan ada pembicaraan melalui telepon, komunikasi 

tatap muka antara atasan dengan bawahan, dan konferensi. Yang 

termasuk keatas lisan antara lain wawancara pemutusan hubungan 

kerja, kebijakan pintu terbuka. (Ibid) 

Saluran dan media komunikasi lisan ini dapat dikatakan lebih 

efektif karena pesan disampaikan langsung, dengan penerima dapat 

melihat tingkat urgensi dari penekanan-penekanan intonasi dari pesan 

yang disampaikan. 

2.1.5 Pendekatan Komunikasi Organisasi 

2.1.5.1 Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah menganggap bahwa organisasi harus 

menggunakan metode-metode ilmiah dalam meningkatkan 

produktivitas. Studi pengendalian secara ilmiah akan memudahkan 
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sebuah organisasi mengindentifikasi cara-cara atau alat untuk 

meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan 

keuntungan. Jenis penelitian yang lebih mencirikan manajemen ilmiah 

adalah studi waktu dan gerak. Studi ini lebih menekankan tentang 

penghematan waktu dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam sebuah 

organisasi. (Frederick, 1911) 

 

2.1.5.2 Pendekatan Hubungan Antar Manusia 

Pendekatan hubungan manusia berkembang sebagai reaksi 

terhadap perhatian ekslusif ekslusif faktor fisik dalam mengukur 

keberhasilan organisasi. Salah satu asumsi dasar dari pendekatan 

hubungan antar manusia adalah kenaikan kepuasan kerja akan 

mengakibatkan kenaikan produktivitas. Seorang karyawan yang 

bahagia adalah karyawan yang produktif. Oleh karena itu, fungsi 

manajemen adalah menjaga agar karyawan terus merasa puas. 

(phil:1977) 

Pendekatan hububangan antar manusia sangat menghargai 

pemimpin demokratis. Pemimpin tipe ini mendorong angotanya untuk 

berpartisipasi untuk menjalankan organisasi dengan memberikan 

saran-saran, umpan balik dan menyelesaikan masalah dan  keluhannya 

sendiri. Semua angota organisasi harus berpartisipasi dalam membuat 

keputusan yang pada akhirnya mempengaruhi mereka. Komunikas 
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merupakan salah satu alat penting dalam manajeman untuk mencapai 

hasil yang ingin di capai. (ibid) 

 

2.1.5.3 Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem merupakan kombinasi dari unsur-unsur 

terbaik dari pendekatan ilmiah dan pendekatan hubungan antar 

manusia. Pendekat ini memandang bahwa organisasi adalah suatu 

sistem dimana semua bagian berintraksi dan mempengaruhi bagian 

lain. Organisai di pandang sebagai suatu sistem terbuka terhadap 

informasi, respinsif terhadap lingkungan, dinamis dn selalu berubah. 

(ibid) 

Pendekatan sistem menganggap bakwa kedua faktor, yaitu 

faktor fisik dan psikologis sebagai pendekatan ilmiah, dan faktor sosial 

serta psikologis sebagai pendekatan hubungan antar manusia, dimana 

setiap faktor mempengaruhi faktor lainnya semua harus 

dipertimbangkan jika menginginkan organisasi dapat berfungsi dengan 

baik, komunisasi membuat sistem tersebut vital dan tetap hidup. (ibid) 

 

2.1.6 Jaringan Komunikasi Organisasi 

Komunikasi dapat ditransmisikan dalam sejumlah arah dalam 

suatu organisasi: bawah atau ke atas rantai organisasi. Horizontal 

untuk rekan-rekan di dalam atau di luar unit organisasi, atau dari unit 

luar lokasi organisasi formal itu. Saluran komunikasi dapat bersifat 
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formal atau informal, tergantung cara mereka menghubungkan 

jaringan. Jaringan adalah sistem jalur komunikasi yang 

menghubungkan pengirim dan penerima menjadi organisasi sosial 

yang berfungsi. Jaringan ini mempengaruhi perilaku individu yang 

bekerja di dalamnya, dan posisi yang ditempati individu dalam 

jaringan memainkan peran kunci dalam menentukan perilaku mereka 

dan perilaku orang-orang yang mereka pengaruhi. (Abdullah : 2010) 

Jaringan komunikasi merupakan faktor dalam situasi yang 

dapat bervariasi secara independen dari tugas atau gaya kepemimpinan 

dalam kelompok, meskipun biasanya erat terkait dengan itu. Ketika 

tugas membutuhkan jenis tertentu dari jaringan komunikasi untuk 

kinerja optimal. gaya pemimpin cenderung untuk menempatkan 

batasan pada frekuensi, durasi, dan arah komunikasi anggota. Namun, 

semua tiga variabel. tugas, jaringan komunikasi, dan kepemimpinan, 

adalah serupa bahwa mereka adalah cara untuk memanipulasi situasi 

untuk kelompok dengan menetapkan norma-norma untuk bentuk dan 

isi interaksi. (ibid) 

Ada beberapa cara untuk melihat jaringan komunikasi, pertama 

kita bisa memikirkan semua komunikasi organisasi yaitu internal, 

eksternal keatas, ke bawah, dan horizontal sebagai jaringan yang 

dikelola dari arus informasi. Kedua kita dapat melihat sistem 

komunikasi organisasi sebagai jumlah dari kelompok subsistem 

jaringan komunikasi fungsional yang terkait dengan satu atau lebih 
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tujuan organisasi. Ketiga kita dapat memeriksa kategori utama untuk 

mengklasifikasikan tujuan yang berbeda dari anggota organisasi. 

Empat kita bisa mempertimbangkan efek jaringan komunikasi tertentu 

pada kinerja kelompok. (ibid) 

Sebelum melihat jaringan komunikasi organisasi, alangkah 

baiknya, kita perlu memahami hubungan antara bentuk jaringan dan 

fungsi pelaksanaannya.Bagaimana kelompok terstruktur memiliki 

banyak kaitannya dengan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya, 

dan dengan kepuasan yang diperoleh kepada para anggotanya. Bentuk 

yang usang memiliki banyak kaitannya dengan kegagalan untuk 

berfungsi dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan sekitar. 

Organisasi sosial dapat menjadi usang dalam bentuk, dan membawa 

kepunahan mereka sendiri. Prinsip ini sering ditunjukkan pada tingkat 

subsistem yang kita sebut jaringan. (ibid) 

Oleh karena itu kita akan menyadari bahwa tidak ada pola 

universal. Dari himpunan spesifikasi kita mungkin bukan hanya 

memperoleh pola komunikasi tunggal tetapi seluruh pola, Secara logis 

semua cukup memadai untuk menunjang kinerja yang sukses dari 

suatu tugas. (ibid) 

2.1.7 Jaringan Pengelolaan Informasi 

Sejak banyaknya penemuan dan perkembangan didunia ilmu 

pengetahuan, manajer telah mencari cara yang lebih sistematis untuk 

menangani permasalahan komunikasi organisasi. Karena komunikasi 
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adalah cara manajemen membuat setiap pekerjaan dapat terselesaikan 

dengan baik dan benar. Melihat komunikasi organisasi sebagai 

jaringan informasi yang teratur menyiratkan sifat dinamis dari perilaku 

organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa artikel yang 

bersangkutan, penerimaan pesan dalam sebuah organisasi dapat 

dimaknai sebagai: 

•  Informasi adalah komoditas yang harus berpindah dari orang satu ke 

orang yang lain dan dari departemen satu ke departemen lain.  

• Komunikasi adalah kegiatan yang mirip dengan kegiatan organisasi 

lainnya yaitu, penjualan pemasaran, keuangan, produksi. Sehingga 

harus ada departemen komunikasi dengan wewenang, tanggung 

jawab, dan anggaran untuk mengelola komunikasi organisasi. 

Pembangunan jaringan informasi yang dikelola akan berdasar 

pada pertanyaan kritis tertentu, antara lain:  

1. Bagian mana pada perusahaan yang tergantung pada informasi 

dan apa pihak apakah itu ingin mendapatkan informasi ke? 

2. Jenis informasi apakah yang diinginkan dari mereka dan 

informasi seperti apakah yang mereka inginkan? 

3. Saluran apa yang harus digunakan dalam alur informasi, yaitu, 

di mana seharusnya memulai informasi atau asal mulanya, 

melalui perantara apa informasi itu disampaikan, siapa 

penerima utama?   
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4. Sarana komunikasi apa yang seharusnya digunakan: radio, 

koran, memo, konferensi, wawancara, surat atau kombinasi 

dari mereka?  

5. Kontrol apa yang harus dimasukkan ke dalam sistem ini 

sehingga perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi berdasarkan kriteria tertentu dan dalam hal tujuan 

tertentu? 

Salah satu keuntungan untuk membangun sistem seperti ini 

akan menjadi identifikasi di mana masalah komunikasi itu berada, 

apakah itu kebuntuan, berlebihan, kesenjangan. Hal ini juga 

memungkinkan untuk koordinasi pesan dalam organisasi. Selain itu, 

manajemen dapat mengevaluasi hasil kinerja komunikasi. 

 

2.1.8 Jaringan Fungsional Komunikasi 

Karena setiap sistem komunikasi organisasi adalah jumlah dari 

kelompok subsistem, akan bermanfaat untuk mengetahui sesuatu 

tentang empat subsistem komunikasi utama. Jaringan komunikasi 

fungsional adalah: Jaringan regulasi, jaringan inovatif, integratif 

(maintenance) jaringan, dan-informatif-edukatif jaringan. Masing-

masing jaringan ini terkait dengan satu atau lebih tujuan organisasi 

(yaitu, kesesuaian, moral, dan pelembagaan). (ibid) 

Jaringan komunikasi regulatif berkaitan dengan tujuan 

organisasi mengamankan kesesuaian dengan rencana untuk menjamin 
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produktivitas. Hal ini berkaitan dengan kontrol, pesanan, dan bentuk 

lain dari arah dan umpan balik antara bawahan dan atasan dalam 

kegiatan tugas terkait. Contoh komunikasi regulatif adalah pernyataan 

kebijakan, prosedur, dan aturan. 

Jaringan komunikasi yang inovatif berusaha untuk menjamin 

kemampuan beradaptasi suatu organisasi dengan variatifnya pengaruh 

internal dan eksternal (teknologi, sosiologis, pendidikan, Ekonomi, 

politik) dan sebagainya memberikan kontribusi untuk terus produktif 

dan efektif. Hal ini berkaitan dengan pemecahan masalah, adaptasi 

terhadap perubahan, dan strategi dan pelaksanaan pengolahan ide baru. 

Beberapa contoh adalah sistem saran dan pertemuan pemecahan 

masalah partisipatif. 

Jaringan komunikasi Integratif (maintenance) adalah 

berhubungan dengan perasaan untuk diri, rekan, dan pekerjaan, dan 

secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi semangat kerja 

karyawan. Hal ini secara tidak langsung terkait dengan pelembagaan, 

yang melibatkan penerimaan organisasi dengan nonanggota seperti 

masyarakat dan pemerintah unit. Hal ini dimanifestasikan dengan 

perilaku yang mendukung dan mempertahankan diri yang berkisar dari 

desas-desus dan status simbol informal untuk penghargaan dan unsur-

unsur realisasi diri dan manusia-pemenuhan sangat terlihat. Beberapa 

contoh adalah selentingan, pujian dari atasan, dan promosi. 
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Alat bantu jaringan komunikasi informatif-edukatif dalam 

mengamankan tujuan organisasi kesesuaian, kemampuan beradaptasi, 

moral, dan pelembagaan, dan dengan demikian bekerja untuk 

produktivitas dan efektivitas tingkat yang lebih tinggi. Hal ini 

berkaitan dengan mendapatkan dan memberikan informasi tidak 

terkait dengan jaringan komunikasi lainnya, dan termasuk instruksi 

yang memungkinkan bawahan untuk benar melaksanakan persyaratan 

kerja: misalnya; pemberitahuan papan buletin, publikasi perusahaan, 

dan kegiatan pelatihan. 

Masing-masing jaringan ini terdiri dari kebijakan komunikasi 

tertentu, dan tujuan organisasi menentukan tujuan jaringan komunikasi 

khusus. Dengan demikian, seperti yang kita lihat di bagian 

sebelumnya. manajer yang membangun jaringan informasi yang 

dikelola akan lebih mampu 

. 

2.1.9 Dimensi Jaringan Komunikasi 

Beberapa tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya 

perhatian pada detail pekerjaan di suatu organisasi bisnis dan pola 

komunikasi dalam struktur tersebut. Oleh karena itu, dua daerah yang 

harus diperhatikan adalah kategori utama untuk mengklasifikasikan 

tujuan yang berbeda dari jaringan komunikasi organisasi dan peran 

masing-masing anggota dalam organisasi. 
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2.1.10  Karakteristik Jaringan Komunikasi  

Tampaknya ada lima kategori utama untuk mengklasifikasikan 

tujuan yang berbeda dari komunikasi organisasi. Kelima kategori 

tersebut adalah informasi diterima atau disebarluaskan, instruksi yang 

diberikan atau diterima, persetujuan diberikan atau diterima, kegiatan 

pemecahan masalah, dan komunikasi atau desas-desus non bisnis yang 

terkait. Kelima kategori menunjukkan beberapa kesimpulan umum: 

• Tujuan yang komunikasi muncul terpisah menjadi empat tingkatan 

frekuensi. Transmisi informasi berada jauh tertinggi, diikuti oleh 

instruksi dan pemecahan masalah di posisi tengah, dan dengan 

desas-desus dan persetujuan di frekuensi terendah. Sangat sedikit 

variasi antara manajer dan non manajer dalam komposisi frekuensi 

subyek komunikasi mereka. 

• Komunikasi dapat mengalir ke atas atau bawah, di dalam atau di 

luar, atau diagonal ke dan dari. Nonmanajer membatasi 

komunikasi nonbisnis ke hubungan horisontal organisasi jauh lebih 

sering dari pada manajer. 

• Keanggotaan jaringan dapat dipertimbangkan dalam hal (a) jumlah 

total individu dengan siapa seseorang berkomunikasi dan lokasi 

unit dalam organisasi, (b) tingkat organisasi dari para anggota 

dalam hal berkomunikasi secara vertikal, horizontal, atau diagonal 

, dan (c) sifat atau tujuan komunikasi. Sebagian besar keanggotaan 

jaringan antara rekan-rekan seseorang di unit lain (struktur 
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horizontal) dan pada orang di tingkat yang lebih tinggi atau lebih 

rendah dalam unit selain home base sendiri (struktur diagonal).  

Karena anggota organisasi ini tidak sama dalam perilaku 

komunikasi mereka (yaitu, beberapa berkomunikasi lebih daripada 

yang lain), ada beberapa peran komunikasi individual untuk 

dipertimbangkan. (Abdullah : 2010) 

 

 2.1.11  Pola Aliran Informasi Dalam Organisasi 

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang 

menduduki posisi atau peranan tertentu. Di antara orang-orang ini 

saling terjadi pertukaran pesan. Pertukaran pesan itu melalui jalan 

tertentu yang dinamakan pola aliran informasi atau jaringan 

komunikasi. Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan 

strukturnya misalnya mungkin hanya di antara dua orang, tiga atau 

lebih dan mungkin juga di antara keseluruhan orang dalam organisasi. 

Bentuk struktur dari jaringan itupun juga akan berbeda-beda. (ibid) 

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh 

hubungan struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam 

organisasi. Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi 

individu dengan aliran informasi dalam jaringan komunikasi. (Arni 

Muhammad, 2005: 102) Pengertian jaringan di sini adalah saluran 
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yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. 

(ibid)  

Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektifnya. Pertama, 

kelompok kecil sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya akan 

mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa 

struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian 

merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh 

kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. 

Kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang 

diformalkan yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana 

komunikasi organisasi. (ibid) 

 Dalam kaitannya dengan ini ada lima pola aliran informasi 

yang dapat dijumpai di umumnya kelompok dan organisasi, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Pola Lingkaran 

Pola lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya 

sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk 

mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan 

dua anggota lain di sisinya. 

b. Pola Roda 
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Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di 

pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim  dan 

menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang 

anggota ingin berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya 

harus disampaikan melalui pemimpinnya. 

c. Pola Y 

Pola Y relative kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, 

tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada pola Y 

juga terdapat pemimpin yang jelas. Anggota ini dapat mengirimkan 

dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya 

komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. 

d. Pola Rantai 

Pola rantai sama dengan pola lingkaran kecuali bahwa para anggota 

yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. 

Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada di posisi 

tengah-tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang 

berada di posisi lain. 

e. Pola Semua Saluran atau Bintang 

Pola semua saluran atau pola bintang hampir sama dengan pola 

lingkarang dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga 

memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. 

Akan tetapi, dalam struktur semua saluran, setiap anggota bisa 
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berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan 

adanya partisipasi anggota secara optimum. (ibid) 

 

2.2 Budaya Perusahaan 

2.2.1 Pengertian Budaya 

Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang 

terbentuk oleh aspek-aspek seperti sistem agama, politik, adat istiadan, 

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah hal yang 

dapat dipelajari, dan manusia sebagai makhluk sosial harus pandai-pandai 

dalam menempatkan diri disuatu budaya yang ada. 

Adapun unsur-unsur kebudayaan secara universal menurut C. 

Kluckhohn: 

• Bahasa 

• Sistem pengetahuan 

• Sistem tekhnologi, dan peralatan 

• Sistem kesenian 

• Sistem mata pencarian hidup 

• Sistem religi 

• Sistem kekerabatan, dan organisasi kemasyarakatan 
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2.2.2 Gagasan sebuah kebudayaan 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk 

kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan 

sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud 

kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam 

pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan 

gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan 

ideal itu berada dalam karangan, dan buku-buku hasil karya para penulis 

warga masyarakat tersebut. 

2.2.3 Aktivitas (tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut 

dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas 

manusia yang salingberinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul 

dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan 

adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

dan dapat diamati, dan didokumentasikan. 

 

2.2.4 Bahasa 

Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk 

setiap walayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat 

komplek. Dalam ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen 

komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial�
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial�
http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak�
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat�
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konkret&action=edit&redlink=1�
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komplek, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. 

Jadi keunikan, dan kekomplekan bahasa ini harus dipelajari, dan 

dipahami agar komunikasi lebih baik, dan efektif dengan memperoleh 

nilai empati, dan simpati dari orang lain. 

 

2.3 Pengertian Budaya Perusahaan 

Budaya Perusahaan adalah suatu sistem  dari nilai-nilai yang dipegang 

bersama tentang apa yang penting serta keyakinan tentang bagaimana 

perusahaan itu berjalan. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi budaya 

yang dominan terhadap perilaku, yaitu: 

•   Keyakinan dan nilai-nilai bersama  

• Dimiliki bersama secara luas  

• Dapat diketahui dengan jelas, mempunyai pengaruh yang lebih kuat 

terhadap perilaku  

Hofstede (1980;1991) mengemukakan bahwa  

1. Jarak kekuasaan merupakan sifat kultur nasional yang 

mendeskripsikan tingkatan dimana masyarakat menerima kekuatan 

dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak sama. 

manager dan karyawan 

memiliki lima dimensi nilai kultur nasional yang berbeda-beda. Kelima 

kultur tersebut adalah : 

2. Individualisme/Kolektivisme. Individualisme merupakan sifat 

kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan dimana orang 

lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai kelompok. 
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Kolektivisme menunjukkan sifat kultur nasional yang 

mendeskripsikan kerangka social yang kuat dimana individu 

mengharap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan 

melindungi mereka. 

3. Maskulinitas-Feminimitas. merupakan tingkatan dimana kultur 

lebih menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti 

pencapaian, kekuatan, dan pengendalian versus kultur yang 

memandang pria dan wanita memiliki posisi sejajar. Penilaian 

maskulinitas yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat peran yang 

terpisah untuk pria dan waniya, dengan pria yang mendominasi 

masyarakat. 

4. Penghindaran ketidakpastian merupakan tingkatan dimana 

individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur 

dibandingkan tidak tersetruktur. 

5. Orientasi jangka panjang merupakan tipologi terbaru dari 

Hofstede. Poin ini berfokus pada tingkatan ketaatan jangka 

panjang masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Individu dalam 

kultur orientasi jangka panjang melihat bahwa ke masa depan dan 

menghargai penghematan, ketekunan dan tradisi. 

 

2.3.1 Manfaat Budaya Perusahaan 

Budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi. Pertama, 

hal ini berperan sebagai penentu batas-batas, artinya kultur 
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menciptakan perbedaan atau distingsi antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya. Kedua, hal ini memuat rasa identitas anggota 

organisasi. Ketiga, budaya memfalisitasi lahirnya komitmen 

terhadap sesuatu yang lebih besar dari pada kepentingan individu. 

Ke empat, Menjaga stabilitas organisasi .  

Kultur merupakan perekat social yang membantu menyatukan 

organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang 

sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan, dan terakhir budaya 

bertindak sebagai mekanisme sense-making 

 

serta kendali yang 

menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. (Robbins, 

2007). 

2.3.2 Pentingnya Budaya Perusahaan 

Seperti yang telah dijelaskan tentang pengertian budaya 

perusahaan maka dapat kita simpulkan bahwa hal ini sangat penting 

karena tidak hanya berguna sebagai batasan-batasan tapi juga dapat 

digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan. Dengan nilai 

bersama tersebut, permasalahan bersama yang muncul sebagai 

akibat dari perubahan-perubahan lingkungan, dapat diatasi secara 

efektif karena ada kebersamaan yang dibangun atas dasar rasa 

saling percaya satu sama lain.  
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2.3.3 Unsur-Unsur dalam Budaya Perusahaan  

Untuk mengetahui dalam sebuah perusahaan tersebut terdapat 

budaya yang kuat atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur berikut: 

• Nilai (Value) : apa yang penting/kurang penting, apa yang 

baik/kurang baik, apa yang benar/kurang benar. Nilai budaya 

dapat berbentuk: disiplin kerja, kreativitas individu, inovasi 

organisasi, mutu dan produktivitas, kepuasan bersama, 

profesional, jiwa ikhlas, ramah, kerja sama, menghargai waktu 

dll.  

• Norma merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai 

tolok ukur bersama atau aturan yang mengikat sebagai 

panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku individu dalam 

organisasi. Oleh karena itu seluruh peraturan yang diterbitkan 

harus dijiwai oleh  nilai-nilai budaya perusahaan  

• Wewenang  merupakan kemampuan untuk mengambil 

keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 

Wewenang adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan 

peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-

harapan selaras dengan nilai-nilai budaya perusahaan. 

Wewenang merupakan wahana untuk memasyarakatkan nilai-

nilai dan norma-norma budaya perusahaan  

• Imbal jasa/penghargaan merupakan imbal jasa/penghargaan 

yang diberikan secara wajar dan adil baik bersifat finansial 
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maupun non finansial. Sistem pemberian imbal jasa mendorong 

terwujudnya budaya perusahaan dan tercapainya sasaran 

organisasi  

Dan hal ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

individu salam perusahaan tersebut. 

 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perusahaan yang besar sudah jelas memiliki banyak karyawan, 

meskipun telah diatur dengan aturan-aturan yang tertulis namun 

karena banyaknya karakter yang diharuskan bergabung menjadi 

satu maka banyak sekali permasalahan yang muncul. Hal ini juga 

yang mendasari pentingnya penanaman budaya disuatu perusahaan. 

Ada beberapa factor yang berpengaruh guna menanamkan budaya 

perusahaan kepada karyawan, antara lain; 

- Kejelasan dengan tanggung jawab artinya seperti tiap individu 

merasa diberi tanggung jawab  

- Kejelasan sasaran kerja, artinya setiap individu mengerti apa 

yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakan serta 

kepada siapa ia harus melaporkannya 

- Kejelasan penilaian kinerja, artinya setiap individu memperoleh 

umpan balik dari apa yang dikerjakannya  

- Adanya tantangan kerja bagi setiap individu dalam 

melaksanakan kerja  
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- Adanya bimbingan kerja bagi setiap individu  

- Adanya keinginan untuk bekerja keras  

- Adanya penghargaan untuk individu yang berprestasi  

- Kejelasan karier di masa depan  

- Adanya pengakuan dari atasan dan teman sejawat  

- Adanya keluwesan dalam melaksanakan pekerjaan  

- Kejelasan dalam mengambil resiko untuk setiap peran  

- Adanya keterbukaan artinya setiap individu merasa bahwa 

manajemen dan lingkungan kerja sifatnya terbuka  

- Adanya keakraban hubungan kerja secara harmonis  

- Adanya sikap toleran artinya kesadaran tiap individu 

mempertimbangkan saran yang diberikan  

- Adanya kepedulian artinya setiap individu peduli atas masalah 

yang timbul dan berusaha mencari jalan pemecahannya  

- Adanya rasa memiliki artinya setiap individu merasa terikat 

dalam organisasi bukan diikat  

- Adanya kerja sama yang akrab dalam organisasi  

- Adanya saling percaya mempercayai dalam melaksanakan 

pekerjaan  

 

 

 




