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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1  Perspektif Komunikasi Dalam Organisasi  

 Organisasi menurut Robbins mengatakan, organisasi adalah bentuk kerja sama 

yang sistemik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Kita 

sebut kerja sama, karena didalamnya terbentuk jalinan, hubungan, relasi dan 

komunikasi antara sejumlah orang yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama atau 

yang berbeda-beda (subsistem) lalu membentuk sebuah sistem (berinterelasi satu sama 

lain) untuk memenuhi tujuan-ideal dan konkret-yang telah disepakati bersama. (1993) 

 Menurut Everett M. Rogers dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 

(Dedy Mulyana ,62:2005), Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka. Sehingga dapat di artikan komunikasi merupakan unsur penting dalam 

sebuah organisasi karna komunikasi menjadi aspek yang sangat utama untuk 

meningkatkan produktivitas organisasi. Hal ini tidak lepas dari kelancaran informasi di 

dalam organisasi. Komunikasi adalah penting dalam manajemen suatu organisasi, 

karena ia menggabungkan fungsi-fungsi manajemen.  
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Khususnya, komunikasi diperlukan untuk :  

1. mengatur dan menyebarluaskan tujuan di suatu organisasi,  

2. menyusun rencana untuk mencapai tujuan tersebut,  

3. mengatur sumber daya manusia dan sumber lain dalam cara yang paling baik 

dan efektif,  

4.  memilih, membentuk, dan mengevaluasi anggota kerja di suatu organisasi,  

5. memimpin, mengarahkan, mendorong, dan menciptakan iklim yang akan 

memicu keinginan orang untuk berkonstribusi, dan  

6.  mendorong kinerja. Dengan penyaluran informasi yang efektif dalam proses 

berkomunikasi akan membantu dalam usaha pencapaian tujuan suatu organisasi. 

 

2.2 Proses Komunikasi  

 

Dalam buku dinamika komunikasi karangan Asep Saeful (42:206) Menurut Effendy 

(1994) dengan paradigma Lasswell, proses dibedakan menjadi 2 tahap yaitu : 

 

1. Proses komunikasi primer yaitu, proses penyampaian pikiran dengan menggunakan 

simbol sebagai media. Simbol ini dapat berupa pesan verbal dan pesan non verbal yang 

secara langsung mampu diterjemahkan oleh komunikator kepada komunikannya.  

 

2.   Proses komunikasi sekunder yaitu, apabila pross penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikannya melalui alat berupa sarana sebagai penyampaian 

pesan seperti surat, telpon, radio, note, pesan singkat dan lain-lain. 

 

2.3 Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi  

(Abdullah Masmuh 73:2010) dalam buku komunikasi organisasi dalam prespektif teori 

dan praktek dijelaskan fungsi komunikasi dalam organisasi sebagai berikut :  
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a) Fungsi Produksi dan Pengaturan 

Artinya, komunikasi yang terutama berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan 

dan membantu organisasi mencapai tujuan produksi (produk,jasa dan 

sebagainya) contoh komunikasi produksi adalah informasi penjualan, pesan 

pengawasan mutu, anggaran, dan pesan-pesan kebijaksanaan dan pengaturan 

yang menunjukkan kepada para anggota organisasi mengenai bagaimana 

melaksanakan tugas-tugas mereka. 

b) Fungsi Pembaharuan 

Artinya, aktivitas-aktivitas komunikasi seperti sistem saran di seluruh 

organisasi, pekerjaan penelitian dan pengembangan, riset dan analisa pasar, 

sidang-sidang urun-saran (brainstorming) contoh komunikasi pembaharuan 

adalah rencana-rencana, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, 

pengarahan yang baru, proyek-proyek yang baru dan saran-saran mengenai 

produksi baru. 

c) Fungsi Pemasyarakatan dan Pemeliharaan 

Artinya, aktivitas-aktivitas komunikasi yang menyangkut harga diri para 

anggota organisasi, imbalan dan motivasi pegawai, morale, serta hubungan antar 

pribadi mereka dalam organisasi. Contoh komunikasi pemasyarakatan dan 

pemeliharaan adalah komunikasi sosial yang meliputi informasi yang 

menunjang hubungan seseorang dengan lingkungan fisik dan manusia. 
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d) Fungsi Tugas 

Artinya, aktivitas-aktivitas komunikasi yang berkenaan dengan pelaksanaan 

tugas-tugas organisasi. Contoh komunikasi tugas adalah pemberian informasi 

kepada karyawan untuk melakukan tugas mereka secara efisien. 

e) Fungsi Perintah 

Artinya, komunikasi memperbolehkan anggota organisasi “membicarakan, 

menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah”. Dua jenis 

komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi ini adalah pengarahan dan 

umpan balik, dan tujuannya adalah berhasil mempengaruhi anggota lain dalam 

organisasi agar dapat berkoordinasi antar sejumlah anggota yang saling 

bergantung dalam organisasi tersebut. 

f) Fungsi Relasional 

Artinya, komunikasi memperbolehkan anggota organisasi “menciptakan dan 

mempertahankan bisnis produktif dan hubungan personal dengan anggota 

organisasi lain”. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan 

(job performance) dalam berbagai cara, misalnya kepuasan kerja, aliran 

komunikasi dan tingkat pelaksanaan perintah.  

g)  Fungsi Manajemen Ambigu 

Artinya, pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang 

sangat ambigu. Misalnya, motivasi berganda muncul karena pilihan yang di 

ambil akan mempengaruhi rekan kerja dan organisasi demikian juga diri sendiri, 

tujuan organisasi tidak jelas, dan konteks yang mengharuskan adanya pilihan 

tersebut mungkin tidak jelas. 
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2.4 Arah Aliran Informasi Dalam Organisasi 

Bagan 2.1   

Sumber Gambar : R. Wayne Pace Don F.Faules, 1998:184  

 Keterangan : 

1. Komunikasi ke atas  : arah aliran informasi dari manajemen bawah kepada 

manajemen atas 

2. Komunikasi ke bawah : arah aliran informasi dari manajemen atas ke manajemen 

bawah  

3. Komunikasi horisontal  :  arah komunikasi pada rekan sejawat 

4. Komunikasi lintas-saluran : arah komunikasi pada subordinasi atau lintas divisi 

namun tetap dalam satu organisasi  

Dalam buku R. Wayne Pace Don F.Faules (184:2015) dijelaskan arah aliran informasi 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi ke Bawah, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang 

berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang 
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berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan tinggi kepada mereka yang berotoritas 

lebih rendah.  

Ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan 

menurut Katz & Kahn (1966) dalam buku R. Wayne Pace Don F.Faules (185:2015) :  

a. informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan 

 b. informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakuakn pekerjaan. 

 c. informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. 

 d. informasi mengenai kinerja pegawai. 

 e. informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas  

2. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan 

kepada atasannya. Berarti bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah  

ke tingkat yang lebih tinggi .  

Informasi yang dapat di dapat dari bawahan sebagai informasi untuk atasan adalah :  

a. Memberitahukan apa yang dilakukan bawahan mengenai pekerjaan mereka, 

prestasi, kemajuan dalam pekerjaan dan rencana-rencana untuk waktu 

mendatang. 

b. Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang 

mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. 

c. Memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit mereka atau 

dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. 

d. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan 

mereka, rekan kerja, dan organisasi. 
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3. Komunikasi Horizontal, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung di antara para 

karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Terdiri dari 

penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. 

Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang 

sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama.  

 Komunikasi horisontal terjadi karena beberapa alasan yaitu : 

a. Untuk mengkoordinasi penugasan kerja. 

b. Untuk berbagi dalam informasi mengenai rencana dan kegiatan. 

c. Untuk memecahkan masalah dalam pekerjaan. 

d. Untuk memeperoleh pemahaman bersama. 

e. Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan. 

f. Untuk menimbulkan dukungan antar personal. 

4. Komunikasi Lintas-Saluran, yaitu keinginan pegawai untuk berbagi informasi 

melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan 

maupun bawahan mereka. Sehingga mereka berkomunikasi melintasi jalur 

fungsional dengan orang-orang yang diawasi maupun yang mengawasi tetapi bukan 

atasan atau bawahan mereka.  

 Pentingnya komunikasi lintas-saluran dalam organisasi mendorong Keith Davis 

(1967) untuk menyatakan bahwa penerapan tiga prinsip berikut akan memperkokoh 

peranan komunikasi spesialis staff : 

a. Spesialis staf harus dilatih dalam keahlian berkomunikasi. 

b. Spesialis staf perlu menyadari pentingnya peranan komunikasi mereka. 
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c. Menjemen harus menyadari peranan spesialis staf dan lebuh banyak lagi 

memanfaatkan peranan tersebut dalam komunikasi organisasi.  

5. Komunikasi Informal, Pribadi Atau Selentingan. 

  Artinya, Apabila pegawai berkomunikasi satu sama lainnya tanpa mengindahkan 

posisinya dalam organisasi, faktor-faktor yang menggarahkan aliran informasi lebih 

bersifat pribadi. Arah aliran informasi kurang stabil. Informasi mengalir ke atas, ke 

bawah, horisontal dan melintasi saluran hanya dengan sedikit –kalau ada- perhatian 

pada hubungan-hubungan posisional.  

2.5 Penyebaran Informasi Dalam Aliran Informasi Organisasi 

 Penyebaran informasi adalah cara-cara pesan tersebar dan disebarkan oleh 

sumber guna menjalin hubungan komunikasi antar anggota dan menjalankan sebuah 

organisasi.  Guetzkow (1965) dalam buku R. Wayne Pace Don F.Faules (171:2015) 

menyatakan bahwa aliran informasi dalam suatu organisasi dapat terjadi dengan tiga 

cara : serentak, berurutan, atau kombinasi. 

1. Penyebaran pesan secara serentak 

Penyebaran pesan secara serentak, yaitu proses penyebaran informasi (pesan) yang 

disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang 

banyak. Berbentuk : Memo, Pertemuan, rapat (akbar), televisi, teleconference 

(penyampaian pesan bermedia) 
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 Bagan 2.2 

Sumber Gambar : R. Wayne Pace Don F.Faules (171:2015) 

Keterangan : 

         : Sumber pesan  

 : Penerima pesan  

 : Aliran pesan  

2. Penyebaran pesan secara berurutan  

yaitu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik merupakan bentuk 

komunikasi yang utama, menurut Haney (1962) dalam buku R. Wayne Pace Don 

F.Faules (172:2015)  . Dengan pola “siapa berbicara kepada siapa”. Informasi 

disampaikan secara berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. 

Berbentuk : komunikasi antarpersonal. 

       

 

      Bagan 2.3 

 

Sumber Gambar : R. Wayne Pace Don F.Faules (172:1998) 
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Keterangan : 

         : Sumber pesan  

 : Penerima pesan  

 : Aliran pesan  

3. Penyebaran pesan secara serentak berurutan 

Yaitu penyebaran pesan yang merupakan kombinasi antar keduanya. Sehingga 

informasi mengalir secara serentak namun berurutan. 

Penyebaran pesan yang tidak beraturan akan berdampak buruk bagi sebuah 

perusahaan karena terputusnya informasi lengkap sebuah pesan sehingga dapat 

menyebabkan kebingungan maupun salah tafsir dalam penerimaan pesan. 

2.6 Pola Aliran Informasi Dalam Komunikasi Organisasi  

 Pola khusus aliran informasi berkembang dari kontak antar persona yang teratur 

dengan cara-cara rutin pengiriman dan penerimaan pesan. Terdapat 2 Pola aliran 

infromasi dalam komunikasi organisasi yaitu : 

1. POLA RODA : adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada 

individu yang menduduki posisi sentral. Orang dalam posisi sentral menerima 

kontak dan informasi dan memecahkan masalah dengan saran atau persetujuan 

anggota lainnya. 

2. POLA LINGKARAN : semua anggota berkomunikasi satu sama lainnya hanya 

melalui sejenis sistem pengulangan. Tidak seorangpun yang dapat berhubungan 
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langsung dengan semua anggota lainnya, demikian pula tidak ada anggota yang 

memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan persoalan. 

 

Bagan 2.4 Pola Aliran Informasi 

Sumber Gambar :  Buku R. Wayne Pace Don F.Faules (174:2015) 

Keterangan : 

A   : Sumber pesan 

B,C,D,E : Penerima pesan  

  : Aliran pesan  

Burgess (1969) dalam buku R. Wayne Pace Don F.Faules (174:2015) 

mengamati bahwa sebagai upaya untuk memecahkan masalah dalam eksperimen –

eksperimen, para anggota kelompok harus dapat “belajar bagaimana menangani 

peralatan eksperimen  dengan benar dan efisien; dan bagaimana mengefisiekan 
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pengiriman pesan-pesan tersebut. Beberapa penelitian jaringan komunikasi dala 

organisasi besar menunjukkan bahwa distribusi peranan jaringan memiliki peranan 

penting untuk keefisienan berfungsinya organisasi maka, hal-hal yang berkaitan 

dengan perilaku-perilaku peranan tertentu dalam pendistribusian pesan yang rumit 

harus dipelajari agar pola komunikasi berfungsi secara optimal.  

2.7 Peranan Jaringan-Kerja Komunikasi Organisasi  

 Dalam organisasi terdiri dari berbagai jabatan yang apabila mereka 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Akan berkembanglah keteraturan 

mengenai “siapa berbicara kepada siapa”. Lokasi maupun hirarki setiap individu dalam 

pola dan jaringan yang terjadi memberi peranan pada individu tersebut. Berikut adalah 

beberapa macam jenis dalam jaringan :  

1. Anggota Klik, Klik adalah kelompok individu yang paling sedikit separuh dari 

kontaknya merupakan hubungan dengan anggota-anggota lainnya. 

Ciri-ciri anggota klik : 

1.  Klik terjadi melalui interaksi dengan orang-orang yang dapat mereka lihat.  

2. Klik terdiri dari individu-individu yang keadaan sekelilingnya memungkinkan 

kontak antar individu, saling menyukai & merasa amat puas dengan kontak 

tersebut. 

3. Kebanyakan klik relatif akrab satu dengan lainnya dalam hierarkhi formal 

organisasi. Ini menunjukkan kemiripan sistem komunikasi formal dengan sistem 

komunikasi informal. 
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4. Syarat anggota klik bahwa individu-individu harus mampu melakukan kontak satu 

sama lainnya, bahkan dengan cara tidak langsung. 

2. Penyendiri, adalah mereka yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tidak 

mengadakan kontak dengan anggota kelompok lainnya. Bisa jadi seseorang 

menjadi penyendiri untuk tema-tema pesan tertentu (yang mungkin tidak dia sukai 

atau tidak berhubungan dengan bidang tugasnya) namun menjadi anggota klik 

sentral bila pesan-pesannya berhubungan dengan bidang tugasnya. 

Sifat-sifat penyendiri menurut Goldhaber (1979) yaitu : 

1. Kurang aman dalam konsep diri mereka. 

2. Kurang termotivasi oleh cita-cita. 

3. Kurang bersedia untuk berinteraksi dg orang lain. 

4. Lebih muda dan kurang berpengalaman dalam sistem. 

5. Lebih jarang menduduki posisi yang kuat dalam organisasi 

6. Lebih cenderung menahan daripada melancarkan aliran informasi. 

7. Relatif lebih tidak puas dengan sistem (golput) 

8. Beranggapan bahwa sistem komunikasi tertutup bagi mereka. 

 

3. Jembatan, adalah anggota klik yang memiliki sejumlah kontak yang menonjol dalam 

kontak antar kelompok, juga menjalin kontak dengan anggota klik lain. Sebuah 

jumbatan berlaku sebagai pengontak langsung antara dua kelompok pegawai. 

4. Penghubung, adalah orang yang mengaitkan atau menghubungkan dua klik atau lebih 

tetapi ia bukan anggota salah satu kelompok yang dihubungkan tersebut. (tekanannya 

bukan anggota klik dalam kelompok atau orang luar sama sekali) 
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5. Penjaga Gawang (gate keeper), adalah orang yang secara strategis ditempatkan dalam 

jaringan agar dapat melakukan pengndalian atas pesan apa yang akan disebarkan 

melalui sistem tersebut. 

6. Pemimpin Pendapat (opinion leader), adalah orang tanpa jabatan formal dalam semua 

sistem sosial, yang membimbing pendapat dan mempengaruhi orang-orang dalam 

keputusan mereka. 

7. Kosmipolit, adalah orang bebas dari gagasan, prasangka, kecintaan lokal. Orang yg 

melakukan kontak dengan dunia luar atau di luar organisasi. Menghubungkan aggota 

organisasi dengan orang & peristiwa diluar struktur organisasi. Mereka adalah 

anggota organisasi yang banyak bepergian (duta) aktif dalam organisasi profesional, 

membaca terbitan. Memiliki kontak dengan sumber-sumber di luar organisasi, 

bertindak sebagai saluran bagi gagasan baru bagi organisasi. 

2.7.1 Peran Dan Fungsi Masing-Masing Komponen 

1. Anggota Klik  : sebagai jantung sistem & bertindak sebagai tujuan akhir bagi 

kebanyakan pesan 

2. Penyendiri   : sebagai pemberi tantangan pada sistem dan mencipta derajat 

ketidakpastian pada efektifitas program penyebaran pesan. 

3. Jembatan   : sebagai pemrosesan sentral informasi yg menyediakan 

hubungan langsung diantara klik-klik yang berbeda. 

4. Penghubung  : mengintegrasikan dan menjadi penghubung antarklik. 
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5. Penjaga gawang : mengendalikan perpindahan pesan dan kontak-kontak dengan 

tujuan meminimalkan kelebihan beban komunikasi dan meningkatkan keefektifan. 

6. Pemimpin pendapat : melancarkan pembentukan & peruabahan sikap & membantu 

dalam pengambilan keputusan informal. 

7. Kosmopolit : menghubungkan organisasi dengan orang-orang dan gagasan-gasgasan 

baru dalam lingkungan yang lebih besar. 

2.8 Kepuasan Komunikasi Dalam Organisasi 

Kepuasan komunikasi didefinisikan sebagai kepuasan individu terhadap 

bermacam-macam aspek komunikasi yang ada dalam lingkungan organisasinya. 

Down and Hazen (1977) mengidentifikasi ada delapan dimensi kepuasan komunikasi 

dalam organisasi :  

a. Communication Climate : Iklim komunikasi mengacu pada komunikasi pribadi dan 

juga komunikasi organisasi. Termasuk sejauh mana stimulasi komunikasi dan 

memotivasi karyawan untuk memenuhi tujuan organisasi dan sejauh mana itu membuat 

mereka mengidentifikasi diri dengan organisasi. Di sisi lain, ini termasuk perkiraan 

sikap terhadap komunikasi yang sehat dalam organisasi.  

b. Supervisory Communications : Komunikasi dengan atasan mengacu pada sejauh 

mana atasan dipandang sebagai pendengar dan seberapa baik mereka memperhatikan 

karyawan, serta mengukur sejauh mana pengawas menawarkan bimbingan berkualitas 

dengan menyelesaikan masalah di tempat kerja. 
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 c. Organizational Integration : Mengacu pada kepuasan yang dimiliki karyawan 

berkaitan dengan informasi yang mereka terima tentang organisasi dan lingkungan kerja 

langsung. ini termasuk kebijakan antardepartemen, dan rencana, kebutuhan individu 

pekerjaan masing-masing individu dan tanggung jawab, dan berita tentang rekan kerja 

dan pribadi lainnya.  

d. Media Quality : Mengacu pada apakah rapat telah diatur dengan baik, perintah ditulis 

dengan singkat dan jelas, serta jumlah komunikasi cukup.  

e. Horizontal informal communication : Menyangkut sejauh mana komunikasi 

horisontal dan informal akurat dan bebas mengalir. Faktor ini juga mencakup kepuasan 

dengan keaktifan selentingan  

f. General Organizational Perspective : Persepektif organisasi umumnya dikaitkan 

dengan luasnya informasi tentang organisasi sebagai suatu keseluruhan bentuk luas 

informasi mengenai organisasi. Berkaitan dengan informasi seperti perubahan pada 

organisasi, kondisi keuangan, dan informasi tentang kebijakan dan tujuan organisasi. 

 g. Subordinate Communication : Berfokus pada atas dan ke bawah komunikasi dengan 

bawahan. Hanya pekerja dalam kapasitas pengawasan menanggapi item ini yang 

meliputi respon bawahan komunikasi ke bawah dan sejauh mana bawahan memulai 

komunikasi ke atas.  

h. Feedback : mendeskripsikan keinginan karyawan untuk mengetahui bagaimana 

mereka dievaluasi dan bagaimana kinerja mereka dinilai. 

 



23 
 

2.8 Audit Komunikasi Dalam Komunikasi Organisasi 

Fokus utama audit komunikasi adalah untuk mengevaluasi sistem 

komunikasi internal yang menekankan aspek-aspek seperti penilaian kualitas 

informasi yang mengalir dalam organisasi, jalinan hubungan di berbagai tingkat 

anggota kerja, umpan balik kerja, lingkungan komunikasi dan keterlibatan 

bawahan dalam proses membuat keputusan.  

Menurut Anthony Booth (1988:8)  dalam bukunya yang berjudul The 

Communications Audit :  A Guide for Managers mendefinisikan sebagai berikut. 

The process whereby communications within an organization are analyzed by an 

internal or external consultant, with a view to increasing organizational 

efficiency. 

[Audit komunikasi adalah proses pembuatan analisis atas komunikasi-

komunikasi di dalam organisasi oleh konsultan internal atau eksternal dengan 

tujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi.] 

Definisi lain menurut Myron Emmanuel (1985) dalam bukunya yang 

berjudul Inside Organizational Communication (2nd edition) mendefinisikan 

sebagai berikut. 

In essence, a communication audit is a comprehensive and thorough study of 

communication philosophy, concepts, structure, flow and practice within an 

organization, be it small or large. Profit non profit, private or public. A 

comunication audit should be able to uncover information blokages. 
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Organizational hidrances to effective communication, and lost opportunities. 

(Carol Reuss and Dan Silvis, 1985:46) 

[Pada dasarnya, audit komunikasi merupakan kajian yang menyeluruh dan 

seksama tentang filsafat  komunikasi beserta konsep-konsep, struktur, arus dan 

praktek komunikasi dalam suatu organisasi, baik itu organisasi kecil atau besar, 

organisasi usaha atau nirlaba, dan swasta atau publik. Suatu audit komunikasi 

diharapkan dapat menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatan-

hambatan terhadap komunikasi yang efektif, dan peluang-peluang yang telah 

disisa-siakan.] 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit komunikasi merupakan suatu 

kajian mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan sistem komunikasi 

keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektifitas 

organisasi dan melihat lebih dalam kondisi aliran informasi suatu organisasi. 

2.9 Definisi Konsep 

 Penelitian ini merupakan sebuah audit komunikasi dengan dalam organisasi PT. 

Selecta yang melibatkan karyawan sebagai subjek penelitian dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang telah dikemukaan Down and Hazen (1977) untuk mengukur 

tingkat kepuasan komunikasi dalam organisasi.   

Dengan konsep pendekatan survei untuk mengukur struktur keseluruhan sistem 

komunikasi peneliti merinci terlebih dahulu berdasarkan kriteria audit komunikasi 

menurut Gerals Goldhaber dan Donald Roger (324:1984) dalam saluran komunikasi 
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yaitu : Penerima, isi pesan, ketepatan waktu penyampaian pesan, media dalam 

penyampaian pesan, format dalam pesan serta sumber pesan  

 Kriteria tersebut lalu disatukan dengan ketetapan 8 faktor kepuasan komunikasi 

yang akan diteliti oleh peneliti dengan alat ukur kepuasan komunikasi menurut  Down 

dan Hazen yaitu : 

1. Keutuhan Organisasi  

2. Kualitas Informasi  

3. Perspektif Organisasi 

4. Komunikasi Subordinasi  

5. Komunikasi Horizontal Antar Bagian  

6 Komunikasi Manajemen Atasan 

7 Lingkungan Komunikasi 

8 Umpan Balik Pribadi 

2.10 Definisi Operasional  

 Variabel bebas yang didasari oleh definisi yang dikemukaan Down and Hazen 

(1977) dalam penelitian ada 8 faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

berkomunikasi. Faktor-faktor ini di kelompokkan menjadi 3 dimensi utama yaitu :  

1. Dimensi Informatif,  yaitu dengan mengkaji faktor kepuasan komunikasi seperti 

kualitas informasi, prespektif organisasi dan keutuhan organisasi. Kegunaan 
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dimensi ini untuk mengukur kepuasan anggota kerja PT Selecta terhadap 

informasi yang disalurkan berupa akurasi informasi, kejelasan informasi yang 

diterima akan dinilai berdasarkan presepsi responden. Evaluasi mengenai 

informasi terntang tujuan PT. Selecta, isu-isu dalam perusahaan, strategi 

lembaga serta informasi terbaru mengenai perubahan kebijakan dan kebijakan 

yang dirumuskan, arus informasi juga akan ditinjau untuk integrasi dan 

pendekatan yang sejalan dengan kehendak dan kebutuhan anggota kerja 

organisasi agar tujuan pembetukannya dapat mencapai keinginan perusahaan. 

Faktor-faktor yang terkait dalam dimensi informatif adalah :  

a. Keutuhan Organisasi, yaitu dengan meninjau lebih dalam mengenai 

hubungan individu dengan organisasinya seperti meninjau bagaimana 

komunikasi individu dalam organisasi, aliran informasi dalam organisasi dan 

keabsahan informasi. 

b. Kualitas Informasi, yaitu dengan mengkaji kualitas informasi dalam 

organisasi melalui pertanyaan seperti kejelasan informasi, cara penyampaian 

pesan dan perolehan informasi tambahan. 

c. Prespektif Perusahaan, yaitu bagaimana individu menilai perusahaan dengan 

melihat informasi dalam perusahaan seperti pengetahuan individu mengenai 

informasi terbaru mengenai arah perusahaan, hubungan komunikasi 

perusahaan dengan indidu dan keterlibatan individu dalam perusahaan. 

2. Dimensi Jalinan Hubungan, yaitu kemampuan, kebijakan serta efektivitas 

pegawai dalam menciptakan suasana hubungan dan kerjasama yang dapat 
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bersinergi bersama karyawan lain di dalam dan luar organisasi. Faktor-faktor 

yang terkait dalam dimensi informatif adalah : 

a. Komunikasi Horizontal Antara Bagian, yaitu proses individe berinteraksi 

dengan rekan antar bagian lain dengan kolega maupun rekan sejawat 

mengenai bagaimana hubungan serta interaksi dengan rekan tersebut. 

b. Komunikasi Subordinasi, yaitu hubungan komunikasi individu dengan 

rekan kerja dalam divisi yang sama serta kecocokan dengan rekan kerja. 

c. Komunikasi Manajemen Atasanm, yaitu proses komunikasi individu dengan 

manajemen atasan bagaiaman hubungan komunikasinya dan seberapa sering 

bertemu dan mendukung. 

 

3. Dimensi Penghubung-Informasi, yaitu dimensi yang mengukur tingkat kepuasan 

berkomunikasi dalam sisi komunikasi serta informasi yang dilakukan dalam 

pekerjaan pada setiap harinya. Dengan menilai proses jaringan hubungan, 

dimensi ini juga mengevaluasi sejauh mana informasi yang di salurkan akan 

berdampak bagi kepuasan komunikasi anggota kerja. Faktor-faktor yang terkait 

dalam dimensi ini adalah :  

a. Lingkungan Komunikasi, yaitu hubungan individu dengan proses komunikasi 

yang menunjang lingkungan komunikasi dalam kerja sehingga akan 

mempermudah dalam pekerjaan.  

b. Umpan Balik Pribadi, yaitu proses komunikasi individu dalam bekerja 

dengan perusahaan bagaimana bertindak seperti pemenuhan pekerjaan bagi 

perusahaan dan penyelesaian suatu masalah. 
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Bagan 2.3  Kerangka Pikir Peneliti 

Kepuasan Komunikasi 

Individu 

Dalam aspek lingkungan 

komunikasi  

Dalam aspek komunikasi 

subordinasi pada satu divisi 

Dalam aspek komunikasi 

horizontal antar bagian  

Dalam aspek umpan balik pribadi   

Dalam aspek keutuhan organisasi 

Dalam aspek kualitas informasi 

Dalam aspek prespektif individu 

terhadap organisasi    

Dalam aspek komunikasi dengan 

manajemen atasan    


