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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Komunikasi merupakan dasar dari manusia untuk beradaptasi 

dengan lingkungan. Adanya komunikasi akan membantu penyampaian 

informasi yang diperlukan individu dan kelompok. Hal ini terjadi dalam 

sebuah organisasi, bahwa  agar tercapai tujuan dari organisasi diperlukan 

komunikasi yang baik. Dalam komunikasi organsasi setiap orang memiliki 

tugas masing-masing yang saling berkaitan dengan tujuan organisasi. 

Dalam melaksanan suatu pekerjaan, seorang karyawan tidak akan 

lepas dari komunikasi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Informasi 

dalam suatu perusahaan selalu bergerak dari manajemen puncak hingga 

manajemen paling bawah. Karyawan pada tingkat bawah adalah pelaksana 

utama dalam menjalankan perusahaan. Manajemen puncak memberikan 

informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh para karyawannya untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan. Penyampaian informasi dari 

manajemen puncak kepada bawahan biasanya dianggap sebagai suatu hal 

yang mudah dilakukan karena seorang pimpinan hanya perlu memberikan 

perintah kepada karyawannya. Namun hal ini dapat menjadi sebuah 

masalah yang penting ketika penyampaian informasi tidak sesuai dengan 

proses komunikasi sehingga komunikasi yang terjadi antara atasan dengan 

bawahan kurang efektif. 

Abdullah (2010) menjelaskan bahwa downward communication 

(komunikasi ke bawah) merupakan komunikasi yang mengalir dari 

tingkatan manajemen puncak ke manajemen menegah, kemudian ke 

manejemen yang lebih rendah dan akhirnya tersampaikan kepada 
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karyawan. Komunikasi yang pada prosesnya tidak tersampaikan bisa 

berdampak pada psikis, yaitu dari segi kepuasan kerja.  

 

Alo Liliweri (2014) menjelaskan bahwa komunikasi vertikal ke 

bawah atau komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 

adalah komunikasi dari arah level atas ke level bawah, dalam organisasi 

sirkulasi informasi akan melewati jalur formal seperti menyampaikan 

informasi untuk menjelaskan tugas tertentu yang bertujuan untuk 

memotivasi pegawai tentang tujuan organisasi. Jaringan komunikasi ini 

juga mempunyai kekurangan seperti terkadang fungsi dari aliran 

komunikasi ini tidak dijelaskan secara rinci, timbal balik dari karyawan 

tidak diperhatikan dan dalam prosesnya sampai di tingkat paling rendah 

banyak terjadi kurangnya presepsi pesan yang sama sehingga dapat 

berdampak pada psikis karyawan yaitu dari segi kepuasan kerja.  

Hasibuan (2012) menjelaskan kepuasan kerja merupakan sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sedangkan 

menurut Yukl (Husaini, 2008) kepuasan kerja merupakan sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya serta harapan yang disematkan untuk pengalaman 

masa depan. Pada tingkat tertentu, kepuasan kerja dapat mengendalikan 

seseorang untuk mencari pekerjaan di organisasi lain. Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh besar dalam gairah kerja karyawan, baik kerja tim 

ataupun individu yang akhirnya berpengaruh juga terhadap organisasi. 

Apabila karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka, tentunya akan 

menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Sebaliknya jika tidak ada 

kepuasan dalam bekerja, akan menyebabkan kemerosotan semangat kerja. 

Namun pada kenyataannya untuk menghasilkan kepuasan kerja karyawan 

tidaklah mudah.  

Richdjoe Barbershop dan Coffee Shop merupakan perusahaan di 

bidang jasa dan Kopi yang berdiri sejak 15 Februari 2015 dan memiliki 

tujuan untuk memberikan pelayanan dan pengalaman barbering yang unik 

dan berkesan kepada customer. Saat ini Richdjoe barbershops memiliki 4 
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cabang yang berada di Malang (3) dan Surabaya (1). Dalam susunan 

organisasi Richdjoe Barbershops sendiri menganut komunikasi dari atas ke 

bawah (Downword Communication). Dengan cabang yang berjumlah 4 

dan total 24 karyawan maka pada masing-masing cabang maka diperlukan 

komunikasi yang baik antara atasan – manajer – head BIC (ketua tiap 

cabang) sampai pada karyawan. Jumlah customer yang sehari-hari bisa 

sekitar 100 orang lebih, menuntut setiap barberman untuk berkeja secara 

maksimal dan memastikan kenyamanan serta kepuasan dalam bekerja. Hal 

inilah yang sering menimbulkan permasalahan,yang berawal dari 

kurangnya komunikasi yang baik dari atasan ke Head BIC tiap cabang 

untuk menyampaikan informasi ataupun intruksi guna memperlancar 

operasional perusahaan ke barberman sehingga berdampak pada 

kurangnya kenyamanan dan kepuasan kinerja karyawan Richdjoe 

Barbershops. 

Untuk mencapai hal tersebut, seorang pimpinan harus mampu 

mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan perusahaan kepada 

karyawannya dengan baik sehingga dapat terealisasi dalam aktivitas 

kerjanya. Cara berkomunikasi antara atasan kepada bawahan tentunya 

akan berdampak pada karyawan baik dari segi hasil pekerjaan dan segi 

psikis karyawan. Dari segi hasil pekerjaan nampak pada hasil kerja para 

karyawan yang sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan. Dimana 

tujuan dan target perusahaan dapat tercapai dengan baik. Seorang 

pemimpin adalah  seseorang yang mempunyai wewenang untuk 

memerintah orang lain, yang di dalam pekerjaanya untuk mencapai tujuan 

organisasi memerlukan orang lain dan bagaimana ia dapat menggerakkan 

para bawahanya agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan 

kemampuan terbaiknya (Anoraga, 1992).  Di samping perintah dan 

intruksi komunikasi ke bawah juga berisi informasi  mengenai tujuan 

organisasi, kebijaksanaa perusahaan, peraturan, pembatasan, insentif, 

tunjangan dan hak-hak karyawan yang nantinya dapat menerima umpan 
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balik seberapa jauh mereka telah melaksanakan perkerjaan mereka dengan 

baik (Abdullah : 2010). 

Hal ini dapat terjadi apabila atasan mampu melakukan komunikasi 

yang baik dengan karyawanya. Sebaliknya, apabila antara atasan dan 

bawahan terjadi komunikasi yang kurang efektif maka akan mengganggu 

karyawan dalam bekerja dan mencapai target perusahaan. Karyawan 

kurang mampu memahami informasi atau instruksi yang diberikan atasan 

sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Rasa tidak puas dalam pekerjaan 

dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya  yaitu cara 

berkomunikasi, khususnya atasan kepada bawahan.  

Penyampaian informasi yang baik dari atasan kepada bawahan 

sangat dibutuhkan dalam menggerakkan aktivitas perusahaan terutama 

dalam hal menciptakan kepuasan kerja karyawan. Menurut Miljus 

(Anoraga, 1992) seorang pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk 

mengkomunikasikan kepada karyawan tentang harapan mereka. Untuk 

mencapai tujuan organisasi maka diperlukan sebuah komunikasi yang 

baik, di mana terdapat jalinan pengertian dalam komunikasi tersebut 

sehingga dapat dimengerti serta dilaksanakan antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lain. Komunikasi ini sangat berperan dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Newstrom dan Davis (2004, h.151) mengemukakan bahwa apabila 

tidak ada komunikasi, para pegawai tidak dapat mengetahui apa yang 

dilakukan rekan sekerjanya, pimpinan tidak dapat menerima masukan 

informasi, dan para tidak dapat memberikan instruksi. Robbins (2008) 

menyebutkan bahwa keterlibatan karyawan untuk meningkatkan 

komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi untuk mempengaruhi 

otonomi dan kendali mereka atas kehidupan kerja, karyawan akan 

menjadi lebih termotivasi, berkomitmen terhadap organisasi, produktif 

dan puas dengan pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja di Richdjoe Barbershop berkaitan dengan 

seseorang dapat nyaman dan betah bekerja. Berdasarkan fenomena di 
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atas, indikasi ketidakpuasan kerja yang terjadi Richdjoe Barbershop 

adalah adanya karyawan yang tidak cepat tanggap ketika antrian customer 

mulai menumpuk selain itu dalam kurung waktu yang cukup pendek 

sekitar 2-3 minggu terdapat beberapa barberman yang keluar secara 

bersamaan dan itu terjadi tidak hanya satu kali. Hal ini disebabkan karena 

intruksi yang diberikan dari atasan – manager operasional - Head BIC 

(ketua tiap cabang) kepada karyawan (barberman) tidak berjalan secara 

efektif. Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop (cabang malang) sendiri 

terdapat 4 cabang yang masing-masing berada di lokasi yang berbeda. 

Dengan jumlah total karyawan sekitar 21 orang dan hanya seorang 

manajer operasional dituntut dapat memastikan organisasi berjalan sebaik 

mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para 

pelanggan barbershop dengan cara yang efektif dan efisien sesuai intruksi 

dari pimpinan. Melihat dari perbedaan lokasi tiap cabang, jumlah 

karyawan dengan hanya satu manajer operasional menunjukkan betapa 

pentingnya efektifitas downward communication terhadap kepuasan kerja 

karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai sefektif mungkin, maka 

dalam penelitian ini penulis akan mengajukan judul penelitian 

“Efektifitas Downward communication Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Richdjoe Barbershops”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa besar efektifitas downward communication terhadap kepuasan 

kinerja karyawan Richdojoe Barbershop dan Coffee Shop ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui besaran efektifitas downward communication terhadap 

kepuasan karyawan di Richdojoe Barbershop dan Coffee Shop.  

 

 



 

6 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai efektifitas downward communication terhadap 

kepuasan karyawan di Richdojoe Barbershop dan Coffee Shop. 

Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pijakan bagi 

peneliti-peneliti lain mengenai downward communication terhadap 

kepuasan kinerja karyawan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan sarana dalam 

meningkatkan pengetahuan metodologi penelitian dan sarana 

menerapkan langsung teori yang didapat dalam kegiatan 

pembelajaran yang nyata. 

b) Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi untuk mengetahui efektifitas downward 

communication terhadap  karyawan di Richdojoe Barbershop 

dan Coffee Shop. 

 


