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BAB 1 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri mereka 

saling ketergantungan antara satu sama lain. Sejak bangun tidur hingga menjelang 

tidur lagi. Mereka akan melakukan interaksi dengan seseorang dan melakukan 

suatu aktifitas yang disebut dengan komunikasi. Sebuah definisi yang dibuat oleh 

kelompok sarjana komunikasi di dalam bukunya Muslimin (2010:06) yang 

mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia (human 

communication) bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menginginkan orang-orang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan 

antar manusia, melakukan suatu pertukaran informasi untuk menguatkan sikap 

dan tingkah laku orang lain serta merubahnya.  

Menurut Carl I. Hovland dalam Mulyana (2010:68) Komunikasi adalah 

proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan 

(lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). 

Peneliti disini memberikan simpulan tersendiri terkait pengertian komunikasi 

adalah dimana seseorang sebagai sumber informasi yang menyampaikan pesan 

kemudian diterima oleh khalayak atau seseorang penerima pesan sehingga 

menimbulkan timbal balik dari penerima pesan tersebut. Menurut R. Wayne Pace 

(1979) dalam Cangara (2015: 36) menyatakan bahwa “interpersonal 

communication is communication involving two or more people in a face to face 

setting” artinya komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih secara tatap 

muka. . Tujuan dari komunikasi in untuk mencari kesamaan makna pesan melalui 
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gagasan ide, aspirasi maupun pendapat seseorang untuk mengorganisir 

kehidupannya, contohya di kehidupan sehari-hari manusia melakukan suatu 

komunikasi antara satu sama lain di berbagai tempat seperti di pekerjaan, di pasar, 

di rumah tangga dan dimana saja manusia berada, hal ini menandakan bahwa 

manusia ketika bertemu seorang kerabat atau seseorang yang ia kenal di jalan, 

maka mereka pun saling menyapa dan melakukan suatu komunikasi entah berada 

dimanapun, karena tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam suatu komunikasi. 

Menurut Adler dan Rodman dalam bukunya Understanding Human 

Communication, batasan yang sederhana tersebut merupakan langkah awal untuk 

membedakan apa yang disebut dengan vocal communication yaitu tindakan 

komunikasi yang menggunakan mulut dan verbal communication yaitu tindakan 

komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal ini sering 

digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini 

menunjukkan karakteristik khusus dari manusia. Manusia menyampaikan 

bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kata dapat dimanipulasi untuk 

menyampaikan sejumlah arti. Kata- kata bisa menjadikan seseorang dapat 

menyatakan ide gagasan pemikiran secara detail dan tepat. Kata-kata 

memungkinkan untuk menyatakan suatu perasaan dan pikiran yang bisa di pahami 

orang untuk beberapa menit atau untuk beberapa abad sesudahnya. Kemampuan 

menggunakan komunikasi verbal secara efektif adalah penting bagi Pimpinan dan 

karyawan. Dengan adanya komunikasi verbal memungkinkan pengidentifikasian 

tujuan, pengembangan strategi dan tingkah laku untuk bisa mencapai tujuan 

tersebut dalam Muhammad (2005:95).  
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Menurut Muhammad (2005:96) Komunikasi verbal ini dibedakan menjadi 

dua yaitu komunikasi lisan dan tulisan, yang dimaksud komunikasi lisan proses 

dimana seorang pemberi informasi melakukan interaksi untuk menyampaikan 

suatu informasi secara lisan kepada penerima atau khalayak untuk mempengaruhi 

tingkah laku mereka sedangkan komunikasi tulisan adalah hasil dari keputusan 

seseorang yang akan disampaikan kepada pihak lain dan disandikan dalam 

simbol-simbol yang dituliskan melalui kertas atau pada tempat lain yang bisa 

dibaca untuk memberikan suatu informasi kepada penerima. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan personalia divisi agrowisata PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa Kota Batu mereka menggunakan komunikasi verbal dalam 

bentuk lisan dan tulisan pada saat memberikan informasi kepada karyawannya. 

Setiap bulan selama 4 kali dalam seminggu di hari Senin mereka mengadakan 

rapat untuk mengevaluasi hasil dari setiap karyawan di setiap departemen masing-

masing. Apabila ada hal yang mendesak pimpinan memberikan surat yang 

berisikan informasi berupa tulisan yang akan disampaikan kepada karyawannya. 

PT. Kusuma Agrowisata Grup ini memiliki 5 divisi yang di bawahi general 

manager yaitu Divisi Hotel (PT. Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya), Divisi 

Agrowisata (PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa), Divisi Estate (PT. 

Kusumantara Graha Jayatrisna, Divisi Sindu Kusuma Edupark dan Divisi Industri 

(PT. Mannasatria Kusumajaya Perkasa). Setiap divisi ini membawahi departemen 

yang di kepalai oleh seorang bagian yang bertindak sebagai operation manager, 

departemen divisi agrowisata PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu 

ini sendiri membawahi 10 departemen meliputi: Departemen Budidaya Tanaman 
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Tahunan (BTT), Departemen Budidaya Tanaman Semusim (BTS), Departemen  

Food & Beverage, Departemen Adventure dan Waterpark, Departemen Produksi 

Pangan dan Pertanian, Departemen Diklat, Departemen Marketing, Departemen 

Accounting, Departemen Personalia dan Departemen Trading. Disini yang akan 

dibahas oleh peneliti yaitu di setiap departemen divisi agrowisata PT. Kusuma 

Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu yang membawahi 10 departemen karena 

peneliti ingin mengetahui pengaruh komunikasi verbal yang dilakukan pimpinan 

terhadap kekompakkan karyawan dalam bekerja. Adapun jumlah di setiap 

departemen divisi agrowisata PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu 

adalah : 

Tabel 1.1 

Data jumlah karyawan di setiap departemen divisi agrowisata PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu 

No Nama Departemen di setiap bidangnya masing-
masing  

Jumlah 
karyawan 

A Departemen Budidaya Tanaman Tahunan (BTT)  63 orang   
B Departemen Budidaya Tanaman Semusim (BTS) 32 orang 
C Departemen Food & Beverage 24 orang   
D Departemen Adventure dan Waterpark                                   18 orang 
E Departemen Produksi Pangan dan Pertanian 7 orang  
F Departemen Diklat  12 orang 
G Departemen Marketing 16 orang 
H Departemen Accounting                                                                      22 orang 
I Departemen Personalia                                                                        25 orang 
J Departemen Trading                                                                              7 orang 

Total  226 orang 
Sumber : data jumlah karyawan di setiap departemen divisi agrowisata di PT.  

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu 
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Divisi agrowisata ini memiliki struktur keorganisasian yang meliputi 

general manager kemudian di bawahi operation manager selanjutnya karyawan 

dengan job desk di setiap departemen masing-masing. Adanya struktur yang ada 

di dalam divisi agrowisata ini maka terciptanya suatu komunikasi organisasi. 

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya 

suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik maka suatu organisasi 

dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya kurangnya 

komunikasi organisasi dapat terhambat atau tidak sesuai dengan keinginan. 

Menurut Schein (1982) di dalam bukunya Muhammad (2005:23) mengatakan 

bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yang terdiri dari struktur, 

tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain dan tergantung 

kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktifitas yang ada dalam 

organisasi tersebut. Tujuan dari keorganisasian ini sendiri agar terstruktur dan 

tersusun secara sistematis pada karyawan yang ada di perusahaan sehingga 

memperlancar jalannya karyawan di setiap departemen masing-masing.   

Arah aliran informasi dari Pimpinan divisi agrowisata kepada karyawan 

adalah komunikasi ke bawah. Seperti yang dikemukakan Masmuh (2010:10) 

Aliran informasi dalam komunikasi ke bawah mengalir dari tingkatan manajemen 

puncak ke manajemen menengah kemudian manajemen yang lebih rendah dan 

akhirnya sampai pada karyawan operasional. Disini yang mempunyai wewenang 

tertinggi akan memberikan informasi baik berupa perintah, intrupsi maupun 

evaluasi yang langsung mengalir kepada bawahannya dengan tujuan memberikan 

pengarahan yang ada di perusahaan, pembagian pada tugas di bidang masing-
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masing karyawan dan mengadakan evaluasi pada karyawan agar mempunyai rasa 

memiliki terhadap perusahaan. Dengan adanya komunikasi ke bawah mencegah 

kesalahpahaman antara pimpinan dan karyawan di setiap departemen divisi 

agrowisata di PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu karena 

perusahaan menginginkan adanya kekompakkan karyawan dalam bekerja dengan 

tujuan untuk meningkatkan hasil perusahaan dari tahun ke tahun. Adanya suatu 

perselisihan terjadi karena kurang meminimalisir dalam penggunaan komunikasi 

verbal sehingga tidak ada kekompakkan karyawan dalam bekerja. 

Peneliti memilih topik komunikasi verbal pimpinan berpengaruh terhadap 

kekompakkan karyawan dalam bekerja karena komunikasi verbal digunakan 

untuk mempertegas pesan seperti halnya komunikasi verbal yang dilakukan secara 

lisan penggunaan lisan dengan cara berbicara maka akan mempengaruhi 

seseorang yang diajak berbicara, dengan berbicara maka dapat memupuk 

kekompakkan dan menjalankan strategi yang akan direncanakan. Cara 

menggunakan komunikasi verbal tersebut dapat mendorong seseorang untuk 

menjalin kekompakkan bekerja dengan lainnya.      

Menurut David K. Berlo dalam Amelia (2014) mengemukakan 70% dari 

waktu bangun digunakan untuk berkomunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Yetri dan Ike (2014) mengatakan bahwa dalam rapat internal, fungsi 

komunikasi verbal digunakan pimpinan dan karyawan yang erat hubungannya 

dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan dan pimpinan yaitu 

tujuannya agar karyawan mampu mengerti apa maksud informasi dan penjelasan 

dari pimpinan sehingga terbina hubungan yang baik antara pimpinan dan 
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karyawan hal ini mampu menciptakan ikatan hubungan kerja yang baik. 

Kekompakkan juga diperlukan oleh setiap karyawan yang dalam prosesnya selalu 

menggunakan komunikasi untuk melancarkan segala aktivitas di dalam kantor 

sedangkan pemimpin dalam proses komunikasi verbal berperan sebagai pusat dari 

sebuah organisasi untuk memperlancar jalannya perusahaan. 

 Dewi (2007) dalam Hendro (2013) memberikan definisi bahwa 

kekompakkan adalah bekerja sama secara teratur dan adanya saling 

ketergantungan antara satu sama lain. Selanjutnya Mangkuprawira (2009) dalam 

Hendro (2013) menyatakan bahwa “kekompakkan (cohesiveness) adalah tingkat 

solidaritas dan perasaan positif yang ada dalam diri seseorang terhadap 

kelompoknya”.  

Alasan peneliti memilih tempat PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa 

Kota Batu sebagai tempat penelitian karena tempat ini merupakan tempat wisata 

agro yang sering dikunjungi wisatawan. Adapun total jumlah wisatawan di PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu adalah : 

Tabel 1.2 

Data total jumlah wisatawan per tahun di PT. Kusuma Satria Agrobio 

Tani Perkasa Kota Batu 

Tahun 
Jumlah total per tahun 
wisatawan berkunjung 

2013  169.070 

2014  238.301 

2015  302.600 

2016  316.265 

Sumber: Data primer yang diolah,2017   
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Tempat wisata ini memiliki komunikasi yang baik antara pimpinan terhadap 

kekompakkan karyawan dalam bekerja melihat dari segi sejarahnya Ir. Edy 

Antoro dalam Hudijono (2014:226) sebagai seorang wirausahawan yang merintis 

usaha di bidang budidaya apel yang dijadikan wisata agro dengan konsep memetik 

sendiri untuk para wisatawan hingga berkembang dan menambah kawasan petik 

stroberi. Menurut hasil wawancara dengan personalia divisi agrowisata bahwa PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu bisa berkembang seperti itu 

karena juga dari faktor internal yang merupakan pendukung dari perkembangan 

perusahaan tersebut. Pimpinan dengan menggunakan lisan secara langsung untuk 

memberikan pengarahan, strategi dan intrupsi terhadap karyawannya untuk 

kemajuan perusahaannya. Selain itu pimpinan juga mengkoordinir karyawan 

untuk saling membantu apabila salah satu karyawan membutuhkan bantuan 

karyawan lainnya agar kekompakkan ini berjalan dengan baik dan menimbulkan 

efek positif untuk perusahaan dalam pengembangan perusahaan tersebut.  

Pada akhirnya peneliti tertarik untuk menjadikan PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa Kota Batu sebagai sumber penelitian tentang 

“PENGARUH KOMUNIKASI VERBAL PIMPINAN TERHADAP 

KEKOMPAKKAN KARYAWAN DALAM BEKERJA“  (Studi pada karyawan 

PT. Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari serangkaian penjelasan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh komunikasi verbal pimpinan 
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terhadap kekompakkan karyawan dalam bekerja (Studi pada karyawan PT. 

Kusuma Satria Agrobio Tani Perkasa Kota Batu). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi verbal pimpinan terhadap 

kekompakkan karyawan dalam bekerja (Studi pada karyawan PT. Kusuma Satria 

Agrobio Tani Perkasa Kota Batu). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis  

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi tentang komunikasi verbal baik 

secara lisan maupun tulisan yang nantinya bisa dijadikan sebagai suatu rujukan 

dan referensi bagi mahasiswa yang akan mengambil topik penelitian yang 

sama. 

b. Manfaat Praktis 

Peneliti mengetahui komunikasi verbal yang dilakukan seorang pemimpin 

dapat mempengaruhi kekompakkan karyawan dalam bekerja sehingga merubah 

perilaku dari setiap karyawan untuk kompak dalam bekerja yang nantinya akan 

berpengaruh dalam peningkatan prospek ke depan bagi perusahaan. 

 

 


