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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Komunikasi  

Salah satu persoalan dalam memberi pengertian atau definisi tentang 

komunikasi, yaitu banyaknya definisi yang telah dibuat oleh pakar menurut 

bidang ilmunya. Hal ini dikarenakan Ilmu Komunikasi mendapatkan 

masukan terhadap perkembangannya. Seperti dari Ilmu psikologi, sosiologi, 

politik, antropologi, hukum, manajemen, matematika,elektronika, linguistik 

dan masih banyak lagi. Namun,  sebuah definisi singkat yang dibuat oleh 

Harold D. Laswell, bahwa komunikasi adalah cara yang tepat untuk 

menerangkan suatu tindakan, dengan menjawab pertanyaan “ siapa yang 

menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, 

dan apa pengaruhnya” (Cangara:2015:21). 

Bagi seorang manajer, kecakapan berbicara, mendengarkan, membaca 

dan menulis sangat penting. Lingkungan dan pekerjaannya banyak 

berhubungan dengan bahasa dan komunikasi. Menurut Chruden dan 

Sherman (dalam  Moekijat,1993:3) “Communication is often referred to as 

the network that binds together all of the members and activities within an 

organization”, yang artinya “Komunikasi sering disebut sebagai jaringan 

yang mngikat bersama semua anggota dan kegiatan dalam suatu organisasi” 

Hampton mengatakan (dalam Moekijat:1993:6) “Komunikasi adalah 

proses melalui manaorang-orang yang sedang bekerja dalam organisasi 

menyampaikan informasi yang satukepada yang lain dan menafsirkan 
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maksudnya”. Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses dua arah. 

Komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan dan mendengarkan saja. 

Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta dan pendapat. 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada pihak lain. 

Dalam organisasi atau perusahaan, komunikasi memiliki peran penting, 

terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien.  

Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi 

dari pengirim kepada penerima baik secara lisan, tertulis, maupun 

menggunakan alat komunikasi demi mencapai satu tujuan dan kesepakatan  

( Sopiah :2008:141) 

Berdasarkan definisi di atas, secara  umum komunikasi adalah 

pertukaran informasi baik verbal ataupun non verbal antara si pengirim dan 

si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Si pengirim pesan dapat 

berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga dengan si 

penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala 

bagian, pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau organisasi secara 

keseluruhan. Komunikasi berlangsung melalui proses dan tahap tertentu, 

secara terus menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya. Proses 

komunikasi merupakan proses timbal balik karena antara si pengirim dan 

penerima mempengaruhi satu sama lain (Muhammad :2011:5) 

B. Prinsip Komunikasi 

Menurut Seiler (1988)  (dalam Muhammad 2011:11)  ada empat dasar 

prinsip dari komunikasi yaitu, suatu proses, suatu sistemik, interaksi dan 

transaksi, dimaksudkan atau tidak dimaksudkan. 
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1. Komunikasi adalah Suatu Proses. 

 Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan 

yang terus menerus, tidak mempunyai permulaan atau akhir, dan 

selalu berubah-ubah. Komunikasi juga bukan suatu barang yang dapat 

ditangkap dengan tangan untuk diteliti. Komunikasi melibatkan suatu 

variasi saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada 

duplikat dalam cara yang sama, seperti hubungan dianatara orang lain, 

lingkungan, sikap, ketrampila, status, pengalaman, dan perasaan, 

semuanya menentukan komunikasi yang terjadi pada waktu tertentu. 

2. Komunikasi adalah Sistem. 

 Komunikasi menghubungkan komponen-komponen yang terdapat 

didalamnya seperti,pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan 

danumpan baliknya. Tugas dari komponen tersebut adalah saling 

berhubungan sehingga menghasilkan  suatu komunikasi. Semua 

rangkaian ini dibutuhkan saling pengertian, agar mendapatkan makna 

yang dimaksud oleh komponen-komponen yang terlibat. 

3. Komunikasi Bersifat Interaksi dan Transaksi. 

 Interaksi aslah proses saling bertukar komunikasi. Dimana terdapat 

komunikan dan komunikator yang saling memberi tanggapan tentang 

apa yang tengah diperbicarakan. Tidak semua kegiatan komunikasi 

berjalan secara teratur, terkadang juga secara transaksi, yaitu mencoba 

menjelaskan dan memberi tanggapan dalam berbagai bentuk baik itu 

verbal ataupun nonverbal. 
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4. Komunikasi Dapat Terjadi Disengaja Maupun Tidak Disengaja. 

 Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai 

maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. 

Namun sebaliknya, apabila pesan yang tidak sengaja dikirimkan atau 

tidak dimaksudkan utuk orang tertentu untuk menerimanya maka 

pesanitu dinamakan komunikasi tidak sengaja. Komunikasi yang ideal 

terjadi apabila seseorang bermaksud mengirim pesan tertentu terhadap 

orang lain yang  diinginkan untukmenerimanya. Namun itu bukanlah 

jaminan bahwa pesan menjadi efektif, karena tergantung dengan 

faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap proses komunikasi. 

C. Definisi Organisasi 

Chester Irving Bernard (1886-1961) dianggap debagai tokoh utama 

ysng berhasil memberikan pemahaman tentang konsep organisasi sebuah 

sistem kerja sama. Chester mendefinisikan hakikat organisasi adalah “ 

Organisasi formal diberi definisi sebagai sistemkegiatan-kegiatan atau daya-

daya dari dua orang atau lebih yang dikoordinasi secara sadar” 

(Hardjana:3:2016) 

Berbagai pendapat mengutarakan apa yang dimaksud dengan 

organisasi, Schein (1982) , (dalam Muhammad :2011:23)mengatakan bahwa 

organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk 

mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi 

melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Organisasi mempunyai 

karateristik yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu 

bagian dengan bagian lain. 
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Menurut Kochler dalam (Muhammad 2011:24), organisasi adalah 

sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu 

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Wright, organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang 

dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 

Dengan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi 

merupakan suatu hubungan struktur manusia. Struktur ini diatur oleh 

manusia, dan oleh karena itu menjadi belum sempurna. Organisasi 

bertumbuh dan bertambah matang sebagian melalui suatu skema yang 

dibuat dan sebagian lagi melalui keadaan yang tidak teratur. Elemen 

pertumbuhan yang didesainadalah suatu respons sosial terhadap tekanan 

dari dalam untuk memperluas atauunuk membentuk hubungan kembali 

karena diperlukan secara fungsional. 

D. Hubungan Komunikasi dan Organisasi 

Menurut Beach (dalam Moekijat :1993:7), suatu organisasi tidak dapat 

melaksanakan fungsinya tanpa adanya komunikasi, komunikasi mengikat 

bersama bagian-bagian dari suatu organisasi dan mendorong orang-orang 

untuk bertindak. Kegiatan kelompok atau organisasi akan terjadi apabila 

terjadi komunikaasi diantara para anggotanya. 

Dalam suatu organisasi kerja, komunikasi menjalankan beberapa 

fungsi. (1) Komunikasi menyampaikan informasi dan pengetahuan dari satu 

orang kepada orang yang lain sehingga terjadi tindakan kerjasama (2) 

Komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang untuk 
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melakukan sesuatu, seperti apabila seorang pengawas mendorong orang-

orang bawahan mengerjakan suatu proyek. (3) Komunikasi membantu 

membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan untuk mengajak, 

meyakinkan, dan mempengaruhi perilaku. (4) Komunikasi membantu 

memperkenalkan pegawai-pegawai dengan lingkungan fisik dan sosial 

mereka. Disamping keempat fungsi tersebut, komunikasi juga menjalankan 

fungsi-fungsi tambahan, seperti pemeliharaan hubungan sosial diantara 

manusia-manusia. (Moekijat :1993:7) 

Menurut Arun Monnapa dan Mirza S. Saiyadain, komunikasi itu 

penting dalam suatu organisasi karena komunikasi merupakan salah satu 

alat utama untuk bekerja bersama dari para anggota. Komunikasi membantu 

mereka memelihara kesatuan dengan memungkinkan mereka 

mempengaruhi dan mengadakan reaksi satu sama lain. Sesungguhnya 

komunikasi adalah sedemikian pentingnya sehingga tanpa komunikasi tidak 

mungkin ada organisasi. (Riswandi:2009:18) 

Organisasi memerlukan pengaruh, timbal balik atau komunikasi untuk 

terjadinya organisasi itu.Oleh karena itu sangat logis bahwa pengertian 

komunikasi yang lebih baik akan mengetahui kegagalan penggunaan 

komunikasi yang paling lazim dalam menunjukan bagaimana komunikasi 

organisasi dapat ditingkatkan. Komunikasi yang baik dapat membantu 

orang-orang untuk bekerja sama dalam mengkoordinasikan usaha mereka 

untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa,ada hubungan yang 

langsung antara komunikasi dan produktivitas. Pegawai-pegawai bekerja 

lebih efektif dan dengan rasa puas yang lebih besar apabila mereka 
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mengetahui tujuan dari keseluruhan organisasi dan kelompok kerja mereka. 

(Muhammad: 2011:65). 

E. Tujuan Komunikasi dalam Organisasi 

Tujuan utama komunikasi dalam dunia organisasi atau perusahaan 

khususnya dalam pekerjaan adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan 

melancarkan jalannya organisasi tersebut. Manajemen dan pegawai harus 

bertindak sebagai suatu team apabila mereka igin mencapai tujuan-tujuan 

ini. Fungsi administrasi, perencanaan,pengarahan, koordinasi, dan 

pengawasan semua mendasarkan suksesnya perusahaan pada komunikasi 

(Moekijat: 1993:14) . Tujuan komunikasi yang efektif lainnya adalah untuk 

meningkatkan moril pegawai. Beberapa temuan menunjukkan bahwa 

komunikasi yang baik dan tingkat moril yang tinggi mempunyai hubungan 

yang berpengaruh. 

Tujuan komunikasi dalam organisasi yang lainnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesetiaan, kerjasama dan pengertian pegawai 

2. Untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang 

kebutuhan dan tujuan pegawai 

3. Untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang reaksi   

pegawai terhadap tujuan, kebijaksanaan, dan praktek perusahaan. 

4. Untuk memberikan informasi, menjelaskan, dan menafsirkan 

program-program perusahaan dan keefektifan dari program-

program tersebut. 
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5. Untuk mencapai tujuan manajemen dan pegawai yang saling dapat 

diterima, yakni kerjasama dan gotong royong juga yang terpenting 

adalah untuk memotivasi pegawai. 

Selain itu komunikasi penting untuk berfungsinya itern perusahaan 

karena komunikasi menyatukan fungsi-fungsi manajemen, seperti yang 

ditulis (dalam Moekijat:1993:16) : 

1. Menentukan dan menyebarkan tujuan perusahaan 

2. Mengembangkan rencana untuk pencapaian 

3. Mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan 

cara efektif dan efisien 

4. Memilih mengembangkan dan menilai anggota organisasi 

5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu 

suasana di dalam organisasi 

6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaaan. 

F. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai 

pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu 

organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi yang 

disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan 

organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam berorganisasi, produktivitas, dan 

berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya  

memo, kebijakan, pernyataan, umpan pers, dan surat-surat resmi. 

Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara bersama atau 
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sosial, dan orientasinya bukan lagi lebih kepada perusahaan , namun 

cenderung mengarah kepada karyaawan atau individu peusahaan. 

Sedangkan menurut Deddy Mulyana dalam (Masmuh :2010:6), 

komunikasi organisasi  (Organization Communication) terjadi dalam suatu 

jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi 

organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar-

pribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah 

komunikasi menurut struktur organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, 

komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi 

informal tidak bergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar 

sejawat, juga termasuk gosip. 

Lain halnya dengan presepsi Zelkodan Dance (dalam 

Muhammad:2011:66), ia mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah 

suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal 

dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu 

sendiri seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari 

atasan kepada bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama 

tingkatnya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang 

dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi 

dalam penjualan hasil produksi, pembuatan iklan, dan hubungan dengan 

masyarakat umum. Lalu ada dimensi lagi didalamnya, yaitu dimensi 

komunikasi pribadi diantara sesama anggota organisasi yang berupa 

pertukaran secara informal mengenai informasi dan perasaan diantara 

sesama anggota organisasi. 
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Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan dari suatu 

oraganisasi tersebut. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya 

dan berfungsi dalam suatu lingkungan.( Mulyana:2001:31) 

 

Gambar 2.1 Sistem Komunikasi Organisasi 

(Mulyana, 2001: 32) 

 

Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa, garis yang terputus-putus 

melukiskan gagasan bahwa hubungan-hubungan ditentukan seperti alami, 

hubungan-hubungan itu juga menunjukan bahwa struktur suatu organisasi 

bersifat luwes dan mungkin berubah sebagai respons terhadap kekuatan 

lingkungan yang internal juga eksternal. Meskipun demikian, hubungan 

antara jabatan-jabatan berubah secara resmi hanya berdasarkan pernyataan 

pejabat organisasi ( Mulyana: 2001 :31) 

Secara umum, komunikasi organisasi dapat dibedakan atas 

komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal 
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salurannya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan,yang tidak 

dapat dipungkiri oleh organisasi. Sedangkan komunikasi informal tidaklah 

mengikuti struktur formal organisasi, tetapi timbul dari interaksi sosial yang 

wajar diantara anggota organisasi. Komunikasi informal meliputi berita-

berita dari mulut ke mulut mengenai diri seseorang, pemimpin, maupun 

mengenai organisasi yang sifatnya berupa rahasia. 

G. Fungsi Komunikasi Organisasi 

Pengertian fungsi adalah istilah yang melekat pada teori kesisteman 

dan berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan sistem dalam mencapai tujuan. 

Pelaksanaan kegiatan ungsional dilakukan oleh hubungan antar elemen-

elemen dalam sistem yang disebut struktur. Dengan demikian, istilah fungsi 

komunikasi merujuk kepada kewenangan, kekuasaan, status, dan peran 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 

(Hardjana:138:2016) 

Menurut Banard (1938:2017) dalam (Hardjana:138:2016) komunikasi 

mempunyai dua fungsi dalam kegiatan organisasi, yaitu (1) memotivasi atau 

memelihara semangat untuk menyumbangkan energi kepada organisasi dan 

(2) untuk memelihara konsistensi tujuan agar arah kegiatan organisasi tidak 

menyimpang. Artinya, dalam pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan dua 

jenis komunikasi, yaitu persuasi dan motivasi karyawan dan koordinasi 

kontrol sehingga kesamaan tujuan tetap terpelihara.  

Ada beberapa konsep fungsi komunikasi organisasi menurut para ahli, 

salah satunya adalah “Konsep Empat Fungsi”. Menurut Le Thayer (1968) 
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pesan-pesan komunikasi organisasi mempunyai empat tujuan pokok, yaitu 

to inform, to persuade, to regulate, to integrate. Maka sistem komunikasi 

organisasi melaksanakan empat fungsi berbeda sebagai berikut : 

1. Fungsi informasi  

Fungsi yang utama komunikasi untuk mengatasi ketidakpastian 

lingkungan bagi individu melalui adaptasi. Sebagai anggota 

organisasi, karyawan membutuhkan informasi mengenai 

lingkungankerja dan informasi untuk bertindak terhadap 

lingkungan tersebut. Mereka membutuhkan informasi tentang 

tugas, pekerjaan , dan dengan siapa mereka bekerja, karena 

mereka tidak bekerja aseorang diri. Pesan informasi 

dimaksudkan untuk mengatasi ketidakpastian mempunyai 

fungsi adaptasi dan fungsi inovasi. 

2. Fungsi perintah dan instruksi 

Komunikasi yang menjadikan manajemen mampu membuat 

karyawan senantiasa bekerja ke arah pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Fungsi ini meliputi penentuan apa perintah 

dan instruksi yang harus diberikan kepada siapa, dan 

bagaimana harus dijalankan. Fungsi ini terkait erat dengan 

produksi dan kegiatan operasional sehari-hari dalam organisasi. 

Fungsi ini kemudian disebut sebagai fungsi produksi atau 

fungsi tugas operasional. 
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3. Fungsi pengaruh dan persuasi 

Komunikasi kewenangan dan posisi dalam struktur hierarkis. 

Kewenangan membawa implikasi bahwa komunikas harus 

diterima dan wajib dilaksanakan, sbab mempunyai legitimasi , 

artinya komunikasi itu tidakmenyimpang dengan tujuan 

organisasi. Singkatnya, fungsi ini terkait dengan regulasi atau 

peraturan. Dengan peraturan yang tegas, karyawan menjadi tahu 

tentang apa perilaku, informasi , komunikasi, interaksi, dan 

hubungan yang dpaat dibenarkandan harus dilaksanakan dan apa 

yang ditolak dan dihindari. Fungsi ini disebut juga fungsi 

pengaturan. 

4. Fungsi integrasi 

Komunikasi yang membuat hubungan seluruh anggota 

organisasi menjadi harmonis dalam kerjasama dan kesepakatan 

tentang tujuan organisasi. Jadi fungsi integrasi terkait dengan 

komunikasi formal fungsional yang sekaligus bersifat sosial dan 

relasional. Singkatnya fungsi ini adalah sosialisasi nilai budaya 

organisasi yang membuat hubungan segenap karyawan menjadi 

serasi dan berpengaruh kepada kepuasan kerja, motivasi, moral, 

dan rasa betah kerja. Maka fungsi ini disebut sebagai fungsi 

pemeliharaan dan pengembangan, yang disingkat menjadi fungsi 

sosialisasi nilai. 
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Singkatnya, sistem komunikasi organisasi melaksanakan empat fungsi 

yang berbeda namun slaing terkait, yaitu fungsi inovasi, fungsi tugas 

operasional, fungsi regulasi, dan fungsi sosialisasi nilai. 

H.  Jenis  Komunikasi Organisasi  

1. Komunikasi Formal 

Mifthah Thoha, (dalam Masmuh:2013:16) mendefinisikan komunikasi 

oraganisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur 

hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur organisasi.  

Komunikasi formal terjadi di antara karyawan melalui garis 

kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dari kewenangan inilah 

yang menjadi urat-syaraf yang menyediakan saluran dimana prosedur kerja, 

instruksi dan gagasan, umpan balik mengenai pelaksanaan pekerjaan 

bawahan disampaikan ke bawah dari pimpinan yang lebih tinggi ke 

karyawan dibawahnya. Komunikasi formal juga menetapkan saluran dimana 

komunikasi ke atas berlangsung, misalnya menyatakan ide, sikap, dan 

perasaan mereka sendiri. 

 Fungsi penting sistem komunikasi formal menurut Liliweri 

(1997:294) adalah: 

a. Komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk 

mengkoordinir kegiatan, pembagian kerja dalam organisasi. 

b. Hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan 

antara atasan dengan bawahan. Komunikasi langsung seperti 

ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik 

dengan cepat 
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c. Komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi 

atau menekan waktu yang akan terbuang, atau kejenuhan 

produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, 

termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi, serta  

pembaharuan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas dan 

efesiensi. 

d. Komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang 

penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hirerarkis. 

2. Komunikasi Informal  

Komunikasi informal dalam suatu organisasi memberi petunjuk 

apakah saluran komunikasi formal telah berfungsi secara efektif. 

Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu organisasi 

yang dapat berinteraksi secara bebas datu sam lain terlepas dari kewenangan 

dan fungsi jaabatan mereka. Biasanya komunikasi informal dilakukan 

melalui tatap muka langsung dan pembicaraan lewat telepon. Komunikasi 

informal terjadi sebagai perwujudan dari keinginan manusia untuk 

bersosialisasi dan keinginan untuk menyampaikan informasi yang 

dimilikinya yang dianggap tidak dimiliki oleh rekan sejajarnya. 

Proses komunikasi informal ini juga disebut debagai “grapevine” 

(slentingan , gossip, atau desas-dessus). Dalam banyak kasus, grapevine 

dapat mengakibatkan penyampaian informasai yang keliru, dan 

menimbulkan hambatan terhadap komunikaasi yang telah direncanakan oleh 

pihak manajemen. ( Masmuh :2010:18). 
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Secara garis besar fungsi utama dari komunikasi informal adalah 

memelihara hubungan sosial dan penyebaran informasi yang bersifat 

pribadi. Disamping itu, komunikasi informal dapat berdifat hubungan 

penugasan atau kedinasan. Karena jaringan komunikasi formal jarang dapat 

menyebarkan informassi mengenai penugasan dengan cukup memadai, 

maka biasanya komunikasi informal inilah yang mengambil alih posisi 

komunikasi formal ( Muhammad :2011:125). 

3. Komunikasi Internal 

 Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam 

lingkungan perusahaan atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara 

karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan 

atasan. Tujuan dari komunikasi internal adalah meningkatkan kinerja SDM 

di dalam perusahaan atau organisasi. Upaya penyampaian pesan, ide, 

gagasan, pertukaran informasi untuk mencapai tujuan dilakukan oleh 

subjek-subjek yang terkait didalam perusahaan atau organisasi. Kualitas 

komunikasi ditentukan dari frekuensi dan intensitasnya, dan akan selalu 

terjadi konflik atau perbedaan pendapat didalam sebuah perusahaan ( Paul 

A. 2010:223). 

Menurut Brennan, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan 

diantara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi 

yang menyebabkan terwujudnya organisasi itulengkap dengan strukturnya 

yang khas dan perukaan gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu 

organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung atau disebut operasi 

manajemen ( Effendy 1993:122) 
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Secara teknis komunikasi internal adalah komunikasi yang melibatkan 

anggota-anggota organisasi sebagai penerima pesan. Komunikasi internal 

berlangsung menurut mata rantai berjenjang (scalar chain) dalam bentuk 

jaringan otoritas atau kewenangan. Komunikasi internal dikenal sebagai 

komunikasi instruktif, kontrol, dan koordinatif ke arah tujuan. 

(Hardjana:56:2016). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

internal merupakan proses penyampaian informasi dari seseorang kepada 

orang lain. Komunikasi ini bisa dikatakan berhasil apabila terjadi saling 

pengertian. Komunikasi yang baik dimaksudkan apabila antara pihak saling 

mengerti dan menerima apa yang disampaikan, sehingga sesama pihak bisa 

memikirkan dan melaksanakan apa yang akan ditujukan. Tanpa adanya 

komunikasi yang baik, maka akan terjadi kekacauan dan kesimpang siuran 

informasi, sehingga tujuan organisasi kemungkinan besar tidak akan 

tercapai. 

Menurut Effendy (2009:122) “ komunikasi internal ditunjang oleh dua 

komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal” 

a.  Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjadidari atas ke bawah 

(downward communication) dan dari bawah ke atas (upward 

communication), adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan 

dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik (two-way traffic 

communication). 
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 Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, 

petunjuk, informasi, dan lain-lain kepada bawahannya. Bawahan memberi 

laporan, saran, pengaduan kepada pimpinan. Atasan dan bawahan 

berkomunikasi sesuai dengan keinginan mereka (perilaku komunikasi yang 

diantisipasi), misal menanyakan pertanyaan yang relevan, mendiskusikan 

maksud seseorang secara terbuka, jujur, merupakan perilaku komunikatif 

yang diharapkan oleh atasan atau bawahan, dari dirinya sendiri atau orang 

lain. 

Komunikasi dua arah tersebut sangat penting sekali dalam organisasi, 

karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan ke bawahan, maka laporan, 

tanggapan atau saran para karyawan tidak akan tersampaikan. Sehingga 

pada akhirnya, suatu keputusan dan kebijaksanaan dapat diambil duntuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan pengertian komunikasi vertikal diatas, maka komunikasi 

internal terdiri dari dua arah, yaitu: 

 Komunikasi ke Bawah 

 Komunikasi ke bawah menunjukan arus pesan yang 

mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. 

Menurut Lewis (1987) , (dalam  Muhammad:2011:108)  

komunikasi ke bawah adalah penyampaian tujuan, untuk merubah 

sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan 

yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalah pahaman 

karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. 
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 Sedangkan pendapat lain menurut Dedi Mulyana 

(2001:197) , komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti 

bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi 

kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Biasanya kita 

beranggapan bahwa informasi bergerak dari menejemen kepada 

para pegawai, namun dalam organisasi kebanyakan hubungan ada 

pada kelompok manajemen (Davis, 1967). 

 Ada lima jenis informasi yang biasa  dikomunikasikan dari 

atasan kepada bawahan (Katz&Kahn,1966) yaitu, informasi 

mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, informasi mengenai 

dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, informasi mengenai 

kebijakan dan praktik organisasi, informasi mengenai kinerja 

pegawai dan informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas 

(sense of misssion). 

 Komunikasi ke Atas 

 Komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari 

bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada 

tingkat yang lebih tinggi. Semua karyawan dalam suatu organisasi 

kecuali yang berada pada tingkatan yang paling atas mungkin 

berkomunikasi ke atas. Artinya, setiap bawahan dapat mempunyai 

alasan yang baik, meminta informasi atau memberi informasi 

kepada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi daripada dia. Bisa 

berupa suatu permohonan atau komentar yang diarahkan kepada 
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individu yang otoritasnya lebih besar dan lebih tinggi adalah esensi 

komunikasi ke atas. (Mulyana:2001:190) 

 Menurut Smith (Goldhaber, 1986) komunikasi ke atas 

berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan memberikan petunjuk 

tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada 

bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada karyawan untuk 

berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan bagi 

departemenya tau organisasinya. 

 Menurut Sharma (1979) Komunikasi ke atas sangat penting 

dilakukan, namun kebanyakan yang terjadi adalah sulitnya 

memperoleh informasi dari bawah, hal ini juga disebabkan oleh 

bebeapa faktor misalnya, kecenderungan bagi pegawai untuk 

menyembunyikan pikiran mereka, perasaan bahwa manajer tidak 

tertarik kepada masalah pegawai, kurangnya penghargaan bagi 

komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai, dan perasaan bahwa 

manajer tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap pada apa yang 

disampaikan pegawai. 

 Informasi dapat sampai ke atas menurut Jackson(1959) 

sebenarnya secara keseluruhan, kekuatan yang mengarahkan 

komunikasi dalam sebuah organisasi adalah motivasi. Pegawai 

cenderung berkomunikasi untuk mencapai beberapa tujuan. Bahwa 

setiap program komunikasi sebenarnya harus berdaasarkan dengan 

iklim kepercayaan. Bila ada kepercayaan, pegawai mungkin lebih 
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berani mengemukakan gagasan dan perasaan yang lebih bebas. 

(Mulyana:2001: 192) 

 Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa komunikasi 

ke atas merupakan sumber informasi yang penting dalam 

pembuatan keputusan, karena dengan adanya komunikasi ini, 

pimpinan dapat mengetahui bagaimana pendapat bawahan 

mengenai atasan, mengenai pekerjaan mereka, mengenai teman-

temannya yang sama bekerja dan mengenai organisasi. Karena 

pentingnya kounikasi ini, maka organisasi atau perusahaan perlu 

memprogramnya. 

b.  Komunikasi Horizontal 

 Komunikasi horizontal yaitu, penyampaian informasi diantara 

rekan sesama kerja dan sama tingkat otoritasnya seperti karyawan kepada 

karyawan, manajer kepada manajer. Berbeda dengan komunikasi vertikal 

yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung 

santai atau tidak formal. Biasanya mereka berkomunikasi di luar jam 

bekerja, seperti pada saat jam istirahat, rekreasi, atau saat pulang kerja. 

Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan 

kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian 

konflik dan saling memberikan informasi. (Mulyana: 2001: 195) 

 Keberadaan komunikasi horizontal tentu tidak terlepas dari 

tujuannya seperti, untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, berbagi 

informasi mengenai rencana kegiatan, untuk memecahkan masalah, 

untuk memperoleh pemahaman bersama, untuk mendamaikan, 
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berunding, dan menengahi perbedaan juga untukmenumbuhkan 

dukungan antarpesona. 

 Biasanya komunikasi horizontal terjadi dalam rapat komisi, 

interaksi pribadi, selama waktu istirahat, obrolan di telepon, memo, 

kegiatan sosial dan lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas adalah sebuah 

kelompok pekerja sukarela yang berbagi wilayah tanggung jawab. 

Kelompok ini adalah kelompok yang biasa membuat dan memperbaiki 

suatu hasil kinerja mereka. Biasanya kelompok ini mengadakan sebuah 

pertemuan, berdiskusi dan menganalisis untuk menyempurnakan 

pekerjaan dengan gagasan mereka. Pertemuan kelompok kualitas 

dilaksanakan pada waktu kerja dan di tempat kerja. Lingkaran kualitas 

umumnya diberi tanggung jawab penuh untuk mengenali dan 

memecahkan masalah (Yager 1980) 

 Hambatan dalam komunikasi horisontal hampir sama dengan 

hambatan yang dialami oleh komunikasi ke atas dan ke bawah. 

Minimnya dan bahkan tidak adanya kepercayaan diantara rekan-rekan 

kerja, perhatian yang tinggi pada mobilitas keatas dan persaingan dalam 

sumber daya dapat mengganggu komunikasi pegawai yang sama 

tingkatnya dalam perusahaan.( Mulyana:2001:1995) 

4. Komunikasi Eksternal 

 Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa 

dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan 

publik diluar lingkup perusahaan. Tujuannya adalah mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif dari publik terhadap suatu 
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organisasi. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung 

antara pemimpin atau kelompok yang mewakilinya dengan publik 

sasaran yang meliputi masyarakat sekitar, organisasi, instansi 

pemerintah, konsumen, dan pelanggan, media massa (dalam 

Effendi:2004:128) 

 Pendapat lain mengemukakan komunikasi eksternal adalah 

komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan 

pihak masyarakat atau publik yang ada diluar organisasi atau perusahaan 

tersebut (Anggoro :2005:130). 

 Komunikasi ini bersifat informatif, dari perusahaan atau organisasi, 

berupa misalnya Majalah, Pressrelease/ Media release, artikl, surat kabar, 

majalah, pidato, konferensi pers, brosur, poster dan lain sebagainya yang 

mengandung hubungan dengan pihak diluar perusahaan. Tujuan 

utamanya adalah mendapatkan pengertian, kepercayaan, dan bantuan 

kerjasama dengan masyarakat. 

 Dewasa ini, komunikasi eksternal mendapat perhatian besar dari 

pimpinan perusahaan, karena kompleksitas persaingan dan perubahan 

lingkungan, seperti teknologi, perburuhan dan pelestarian lingkungan 

hidup, sehingga dibutuhkan pembelajaran dan perencanaan jangka 

panjang. 

I.   Kinerja Karyawan 

Perusahaan atau organisasi tentu memerlukan manusia sebagai sumber 

dayapendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Sumber daya manusia yang berkualitas akan turut memajukan organisasi 

sebagai salah satu wujud peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan 

strategis untuk meningkatkan produktivitas organisasi adalah karyawan, 

yaitu individu-individu yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan 

tersebut.  

Mewujudkan kinerja dalam organisasi merupakan sesuatu yang tidak 

mudah dilakukan karena harus dituntut dan diimbangi dengan upaya yang 

sistematis dan  memerlukan sesuatu adaptasi yang terus menerus, dan antara 

unsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada beberapa pendapat 

tentang kinerja yaitu:  

Teori Robbins menyebutkan mengenai beberapa faktor yang saling 

berkaitan diantaranya kepemimpinan (leadership), motivasi (motivation), 

kemampuan (ability), dimana faktor-faktor tersebut akan berinteraksi 

menjadi satu fungsi kinerja pada tenaga kesehatan (Robbins,:2001:95).  

Mangkunegara (2004:67) memberikan pengertian tentang kinerja 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

 Menurut  Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2008:67) 

menyatakan kinerja merupakan gabungan antara kemampuan dan motivasi. 

Unive Kinerja sangat erat hubunganya dengan produktivitas kerja karyawan. 

Produktivitas karyawan secara individu akan mendukung keberhasilan 

organisasi. Didalam buku Mangkunegara (2008:67) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
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seseorang pegawai dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang telah diberikan. 

Menurut Kotter dan Hesket (Usman 2009;488) mengemukakan 

bahwa, kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

dalam satuan waktu tertentu. Pandangan itu menunjukkan bahwa kinerja 

meru pakan hasil karya nyata dari seseorang atau perusahaan yang dapat 

dilihat, dihitung jumlahnya, dan dapat dicatat waktu perolehannya. 

 Berdasarkan dari pengertian di atas, kinerja pegawai dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, sebagaimana menurut Mangkunegara (2008:68) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain : 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dankemampuan realia (pendidikan). 

Oleh karenaitu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya. 

2. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi(situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakan diri pegawai terararh untuk mencapai tujuan 

kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara 

maksimal. 

Didalam bukunya (Mangkunegara 2008:68) berpendapat bahwa ada 

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pecapaian kerja. 
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Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 

mencapai kinerja dengan predikat terpuji.  

Kesuksesan suatu perusahaan dilihat dari peningkatan produktivitas 

kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia, produktivitas merupakan jumlah hasil yang dihasilkan setiap 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan produktivitas 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah, tingkat kehadiran 

yang baik, selalu menyukai pekerjaan yang diberikan. Melakukan pekerjaan 

sesuai d engan bagiannya, memahami pekerjaan dengan baik, dan hal-hal 

lain yang menunjang tingkat pekerjaannya. (Robbins :2001 :110). 

J. Model Komunikasi dalam Organisasi 

Komunikasi adalah kegiatan sehari-hari yang dialami manusia sebagai 

makhluk sosial. Oleh sebabitu mempelajari proses komunikasi dengan baik 

akan membantu komunikasi yang lebih efektif. Sebuah model komunikasi 

dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana fenomena komunikasi yang 

terjadi.  

Model merupakan suatu gambaran untuk mempermudah kita 

memahami sebuah fenomena tersebut. Prinsip dasar model komunikasi 

adalah adanya element wajib yaitu pengirim, pesan, dan penerima. 

Berdasarkan elemen tersebut Suprapto(2006) dalam bukunya menjelaskan 

prinsip dasar dalam komunikasi berdasarkan tiga prespektif, yaitu:  
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1. Model Komunikasi Linier (one way communication) 

 

Gambar 2.2 : Model Komunikasi Linier 
Sumber: (Ainul Robbi :2012 ) 

Model komunikasi ini merupakan deskripsi dari Claude Shannon dan 

Warren Weaver. Mereka mempunyai pandangan satu arah mengenai 

komunikasi yang berasumsi bahwa pesan dikirimkan oleh suatu sumber 

untuk penerima melalui saluran. Sumber bisa berupa kata-kata, suara, 

tindakan, atau gerak-gerik dalam interaksi. Komunikasi model linier juga 

melibatkan gangguan (noise) yang merupakan hal yang tidak dimaksudkan 

oleh sumber informasi. Ada 4 jenis gangguan pada model komunikasi ini, 

yaitu gangguan semantik, gangguan fisik, gangguan psikologis dan 

gangguan fisiologis. (Suprapto:2006:57) 

Dalam model ini komunikator  memberikan suatu stimuli dan 

komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi 

dan interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. Model ini 

menggambarkan proses komunikasi dua orang yang satu arah (one 

way traffic communication). Karena searah maka yang aktif adalah 

komunikatornya, sementara komunikan lebih bersifat pasif. 
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2. Model Komunikasi Interaksional 

 

 

Gambar 2.3 : Model Komunikasi Interaksional 
Sumber : (Ainul Robbi :2012) 

 
Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 

1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah diantara para 

komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah yaitu dari 

pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses 

melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. 

Komponen penting sekaligus perbedaan mendasar terhadap model linier 

dalam model interaksional adalah umpan balik (feedback). Umpan balik 

dapat berupa verbal ataupun non verbal.  

Selain itu, bidang pengalaman (field of experience) seperti latar 

belakang budaya, keturunan, dapat mempengaruhi seseorang berkomunikasi 

dengan orang lain. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai 

sebuah sistem, hubungan antar pribadi, yang terjadi antara dua orang yang 
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saling berkaitan. Semakin baik hubungan interpersonal, maka semakin 

efektiv pula komunikasi yang terjadi( Suprapto :2006:58). 

3.  Model Komunikasi Transaksional 

 

Gambar 2.4: Model Komunikasi Transaksional 
Sumber : ( Zulfikar :2015) 

 
 Model komunikasi transaksional adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah 

episode komunikasi. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran 

dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antarpribadi pun dikenal 

transaksi. 

  Dalam hal ini, yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal 

maupun nonverbal. Model komunikasi transaksional berarti proses yang 

terjadi bersifat kooperatif, pengirim dan penerima sama-sama bertanggung 

jawab dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dalam model ini 

komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) 

antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua 
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perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat 

dikomunikasikan.( Suprapto :2006:60) 

  Dalam model ini komunikasi merupakan upaya untuk mencapai 

kesamaan makna.   Model komunikasi transaksional membangun kesadaran 

kita bahwa antara pesan satu dengan pesan yang lain saling berhubungan, 

saling ketergantungan. Asumsi model ini adalah ketika komunikasi terjadi 

terus menerus, kita akan berurusan dengan elemen verbal dan non verbal, 

artinya para komunikator sedang menegosiasikan makna.  

 Dua orang atau beberapa orang yang berkomunikasi, saling 

bertanya, berkomentar, menyela, mengangguk, menggeleng, mendehem, 

mengangkat bahu, memberi isyarat dengan tangan, tersenyum, tertawa, 

menatap, dan sebagainya, sehingga proses penyandian (encoding) dan 

penyandian-balik (decoding) bersifat spontan dan simultan di antara orang 

orang yang terlibat dalam komunikasi. Semakin banyak orang yang 

berkomunikasi, semakin rumit transaksi komunikasi yang terjadi. 

  Dalam konteks ini komunikasi adalah suatu proses personal 

karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat 

pribadi dan  dalam model komunikasi transaksional, pengalaman untuk 

mencapai kesamaan makna akan membuat komunikasi yang terjadi semakin 

efektif. 

 


