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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Selecta merupakan salah satu tempat wisata legenda yang berada di kota Batu. 

Selecta didirikan oleh seorang warga negara Belanda pada sekitar tahun 1930-an. 

Setelah mengalami kerusakan pada jaman Revolusi pada tahun 1950, Selecta dibangun 

kembali oleh 47 tokoh masyarakat yang dikenal sabagai pendiri Selecta. Saat ini Selecta 

telah berkembang menjadi perusahaan berbasis Persero yang kini sahamnya telah 

dimiliki oleh 1100 pemegang saham dan dikelola oleh PT. Selecta.  

Selecta tidak hanya bergerak di bidang sektor taman wisata namun juga 

memiliki hotel dan restaurant yang berada dalam satu wilayah di taman rekreasi Selecta. 

Dalam pengelolaannya PT. Selecta memiliki 130 karyawan. Dengan visi misi 

“Senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada anda, dengan senyuman kami siap 

melayani anda” Selecta selalu berusaha memenuhi keinginan pengunjung agar merasa 

puas dan senang dengan pelayanan yang ada, dengan cara membuat inovasi-inovasi 

baru dalam pengembangan Selecta seperti penambahan wahana dan fasilitas-fasilitas 

pendukung lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi 

pengunjung Selecta. 

Perubahan-perubahan baru dalam pembangunan PT.Selecta ini tentunya menjadi 

tantangan tersendiri bagi manajemen PT. Selecta. Dalam menghadapi persaingan pasar 

yang ketat PT.Selecta terus tumbuh dan berkembang mengikuti arus pasar global 

terbukti dengan keikut sertaan PT.Selecta dalam pameran-pameran Internasional dan 
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studi banding luar negri sebagai pembelajaran dalam pengembangan dan pengelolaanya. 

PT.Selecta merupakan sebuah instansi perusahaan yang telah memiliki struktur 

organisasi yang terorganisir dan terbagi menjadi bagian-bagian penting untuk 

menjalankan sebuah organisasi. PT. Selecta terbagi menjadi 3 unit yaitu Taman 

Rekreasi, Hotel dan Restaurant. Seluruh unit ini bergerak sesuai dengan bidangnya 

masing-masing namun tetap menjalankan tujuan yang sama sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. 

Menurut Max Weber mengatakan, organisasi merupakan suatu sistem legal 

rasional dari struktur dan proses yang menggambarkan rancangan aktivitas untuk 

mencapai tujuan tertentu yang disebut birokrasi. Birokrasi merupakan rancangan yang 

rasional untuk mencapai fungsi yang optimum dari setiap bagian department, tingkatan, 

dan unit yang pada gilirannya dapat memberikan konstribusi kepada keseluruhan 

kesatuan tujuan (1964-1920). Artinya dalam dalam sebuah organisasi terdapat struktur 

organisasi yang dapat mengatur maupun mengelola jalannya sebuah organisasi yang 

dapat disebut juga birokrasi sebagai rancangan maupun aliran strata dalam organisasi 

yang diharapkan dapat membuat organisasi menjadi lebih terorganisir dan 

termanagemen dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.   

Untuk mencapai itu semua komunikasi merupakan unsur penting dalam 

menjalankan sebuah organisasi yang digunakan sebagai media dalam mengelola sebuah 

instansi atau perusahaan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikannya atau dapat disebut juga dari pemberi pesan kepada 

penerima pesan. Komunikasi juga dapat berlangsung secara satu arah maupun dua arah 

yaitu komunikasi yang terjadi secara interaktif atau bolak balik.  
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Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari proses komunikasi, yang 

di dalamnya mengandung berbagai macam-macam pesan dari seseorang kepada orang 

lain, dari seseorang kepada kelompok maupun pesan-pesan komunikasi yang telah 

tersebar luas seperti isi pesan berupa berita maupun isu-isu dan  gosip. Kehidupan 

organisasi, baik dalam bentuk lingkungan organisasi terkecil yaitu keluarga maupun 

organisasi besar seperti organisasi dalam perusahaan yang berorientasi pada tujuan 

perusahaan, maupun organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Kerjasama para anggota didalamnya mutlak diperlukan untuk mencapai 

tujuan bersama tersebut. Oleh karnanya maka informasi menjadi sumber utama dalam 

manajemen organisasi.  

Penyampaian informasi yang tepat sempurna serta berkualitas dan dapat 

diterima oleh semua anggota organisasi akan sangat membantu dalam proses 

menjalankan manajemen sebuah perusahaan. Menurut Koontz dan Wiehrich (1991) 

komunikasi merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi karena ia 

menggabungkan fungsi-fungsi manajemen organisasi. 

Di era modern saat ini banyak cara dalam penyampaian pesan, yang dapat di 

sebarluaskan melalui berbagai source atau media seperi line, whatsapp, bbm, facebook 

(dunia maya). Namun kemudahan yang ditawarkan di era saat ini juga perlu di tindak 

lanjuti dan tetap di awasi dalam proses penyampaian pesannya. Karna dalam hal ini 

dapat terjadi tumpang tindih informasi, sumbangnya informasi dan kesalahan-kesalahan 

lain baik kesalahan manusia dalam meneruskan pesan maupun terjadi error dalam 

sebuah aplikasi.Sehingga dalam sebuah organisasi tetap penting untuk di adakannya cek 

dan konfirmasi ulang dalam menyampaikan sebuah instruksi kepada seseorang.  
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Pada PT.Selecta peneliti menemukan beberapa hambatan dalam hubungan 

komunikasi seperti kesalahan informasi maupun perbedaan informasi dalam setiap 

divisi yang peneliti ketahui melalui kegiatan kerjasama pada PT.Selecta yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian dan muncul sebuah ide untuk meninjau lebih dalam 

mengenai hubungan komunikasi dalam organisasi PT.Selecta 

Sebuah aktifitas komunikasi terjadi secara terus menerus dan berlangsung secara 

cepat dalam tiap detiknya. Untuk mengelola sebuah organisasi seperti PT. Selecta yang 

terdiri dari beberapa unit dengan struktur organisasi yang telah di bentuk. Kepuasan 

berkomunikasi antar anggota perlu diperhatikan agar proses aliran komunikasi dalam 

setiap anggota dapat terpenuhi dan berlangsung secara efektif sehingga hubungan antar 

anggota pun menjadi harmonis dan karyawan dapat memenuhi keinginan perusahaan. 

Tujuan perusahaan pun akan tercapai karena setiap anggota dalam perusahaan 

menerima pesan yang sesuai dengan maksud tujuan yang ingin di capai.  

Untuk itu penting diadakan sebuah audit komunikasi seperti penjelasan tentang 

audit komunikasi dalam buku Audit komunikasi Andre Hardjana (2000:13) Audit 

komunikasi adalah kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem 

komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektifitas 

organisasi.  Dalam sebuah perusahaan audit komunikasi dapat digunakan untuk 

mengetahui dan mendiagnosa secara dini permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

sebuah organisasi. Audit komunikasi berfokus untuk mengevaluasi sistem komunikasi 

internal. Dengan pendekatan kepuasan komunikasi menurut Downs dan Hazen (1997). 

Mengidentifikasi 8 faktor kepuasan komunikasi yang stabil yaitu Keutuhan organisasi, 

kualitas Informasi, perspektif organisasi, komunikasi subordinasi, komunikasi 
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horizontal antar bagian, komunikasi manajemen atasan, lingkungan komunikasi, dan 

umpan balik pribadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian kepuasan komunikasi berdasarkan dimensi komunikasi Downs dan 

Hazen adalah sebagai berikut : 

Seberapa besar tingkat kepuasan komunikasi anggota kerja PT.Selecta dalam 

setiap dimensi komunikasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu : 

Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan komunikasi berdasarkan 8 faktor 

komunikasi dalam kepuasan komunikasi menurut Downs dan Hazen di kalangan 

anggota kerja PT.Selecta  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberi 

manfaat akademis berupa pengetahuan baru, wawasan maupun sumber 

informasi mengenai dimensi kepuasan berkomunikasi dalam sebuah organisasi 

dan juga dapat menjadi refrensi bagi mahasiswa yang mempelajari kepuasan 

berkomunikasi serta menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini membawa manfaat secara praktis sebagai 

bahan rujukan dalam evaluasi terhadap tingkat kepuasaan komunikasi di 

kalangan karyawan PT.Selecta sehingga terciptanya iklim organisasi yang dapat 

berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan dan cita-cita perusahaan dapat 

tercapai. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya 

informasi dan menambah pengetahuan bagi perusahaan-perusahaan lain dalam 

mendalami kajian tentang kepuasaan komunikasi dalam organisasi. 


