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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan untuk dapat maju dan mencapai kesuksesan 

membutuhkan komunikasi yang baik dengan publiknya, baik publik internal 

maupun eksternal. Publik internal dan publik eksternal kedua-duanya memegang 

peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam suatu 

perusahaan, komunikasi dengan publik internal meliputi hubungan-hubungan 

dengan karyawan (employee relations), pemegang saham (stockholder relations), 

top executive, dan hubungan dengan keluarga karyawan. Karyawan tersebut bisa 

terdiri dari CEO, manager, secretary, supervisor, receptionist dan lain sebagainya 

(Cutlip & Center 1982, 290 ). 

Tidak hanya mementingkan publik eksternal perusahaan juga harus 

memperhatikan publik internal khususnya pada karyawan, sebab suatu perusahaan 

tidak mungkin berjalan tanpa karyawan, sebab mereka yang menggerakkan 

perusahaan dan merupakan inti dari kinerja atau performanced  perusahaan. Hal 

ini didukung oleh pendapat dari Indrasafitri (2008,20) jika perusahaan ingin 

mencapai tujuannya maka perusahaan tersebut harus dapat membuat seluruh 

karyawan di dalam perusahaan bekerja bukan hanya karena diberi gaji namun para 

karyawan dapat bekerja dengan sungunh-sungguh, lebih giat dan setia. 

Demi tercapainya tujuan organisasi, seluruh karyawan memerlukan 

motivasi untuk bekerja dengan giat. Dengan tingkat motivasi kerja yang tinggi, 
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karyawan akan bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya 

dengan motivasi kerja yang rendah karyawan tidak memiliki semangat dalam 

bekerja, dan mudah menyerah. Hal ini didukung oleh pendapat Wayne Pace dalam 

Komunikasi Organisasi yang diterjemahkan oleh Mulyana (1998, 113) 

mendefinisikan motivasi yaitu, dimana ketika seseorang menggunakan segenap 

energi fisik dan mentalnya dalam melakukan pekerjaannnya. Motivasi merupakan 

hal-hal yang menyangkut alasan dari seseorang begitu memiliki niat untuk 

melakukan pekerjaannya. 

Sehingga memiliki hubungan yang baik dengan seluruh karyawan di 

dalam perusahaan sangat dibutuhkan sehingga karyawan dapat merasa senang dan 

merasa dihargai dan pada akhirnya termotivasi untuk selalu memberi kinerja dan 

pelayanan yang terbaik. Dengan adanya komunikasi internal yang baik merupakan 

hal yang sangat penting dan pokok untuk mencapai kinerja perusahaan sehingga 

dapat terus maju dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. 

Pada mulanya UD. Mega Sukses kurang memperhatikan pentingnya 

hubungan baik dengan anggota organisasi, ternyata kinerja perusahaan mengalami 

stagnasi dan malah menjadi menurun, tetapi sesudah diterapkannya hubungan 

harmonis dengan para karyawan UD. Mega Sukses, ada peningkatan motivasi 

kerja para karyawan yang dapat terlihat dari semakin produktifnya perusahaan. 

Dengan permasalahan ini penulis ingin meneliti komunikasi internal yang 

diterapkan oleh UD. Mega Sukses dalam upaya memotivasi seluruh karyawan 
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sehingga menjadi termotivasi untuk memberikan kinerja atau performanced yang 

baik.   

Dalam penelitian ini, penulis membatasi bidang kajian pada peranan 

komunikasi internal, yaitu melalui aktivitas-aktivitas internal yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam upaya memotivasi seluruh karyawan. Komunikasi internal 

sangat beragam antara lain melalui kegiatan atau aktivitas mengenai pegembangan 

sumber daya manusia, kegiatan yang meningkatkan kebersamaan antara atasan 

dengan karyawan dan juga hubungan antara sesama karyawan sehingga 

terjalinnya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, aktivitas rutin tahunan, 

pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dapat merupakan kegiatan yang resmi ataupun yang tidak resmi kegiatan-kegiatan 

tersebut misalnya berupa training-training untuk para karyawan, penyelenggaraan 

seminar dan workshop, family gathering, buka puasa bersama, acara pemberian 

award, Man of The Year, Acara ulang tahun perusahaan, dll.  

Komunikasi internal tersebut dilakukan untuk mendorong dan memotivasi  

karyawan. Menurut Maslow (2006, 153) manusia termotivasi untuk memenuhi 

segala kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki 

tingkatan mulai dari yang bersifat paling mendasar  (fisiologis) sampai yang 

paling tinggi (aktualisasi diri). Teori Maslow terdiri atas kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri dan 

kebutuhan aktualisasi diri. Komunikasi internal melalui aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dapat dihubungkan dengan teori kebutuhan Maslow. 
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Oleh karena itu apabila perusahaan ingin maju dan mencapai kesuksesan 

perusahaan harus menjalin hubungan yang sangat baik dengan seluruh karyawan 

di dalam perusahaan, agar para karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja 

dan memberikan pelayanan yang terbaik. 

Dari alasan di atas yang telah diuraikan oleh penulis, maka pada 

kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

peranan komunikasi internal sebuah perusahaan dalam upaya meningkatkan 

motivasi kerja dari karyawannya di UD. Mega Sukses, dengan judul “PERANAN 

KOMUNIKASI INTERNAL DALAM UPAYA MEMOTIVASI 

KARYAWAN UD. MEGA SUKSES“. Penulis memilih  UD. Mega Sukses yaitu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang retail accessories dengan brand LOLY 

POLY dan LOVE POLY sebagai perusahaan tempat penelitian, karena UD. Mega 

Sukses melakukan berbagai perubahan dan perbaikan dalam perusahaannya salah 

satu perbaikan yang mendukung perkembangan pesat dari UD. Mega Sukses 

tersebut adalah dalam sistem internalnya, yaitu dalam lebih memperhatikan  

komunikasi internal di perusahaan, sehingga karyawan lebih termotivasi untuk 

memberikan kinerja yang baik dan perusahaan menjadi produktif. Saat UD. Mega 

Sukses kurang memperhatikan komunikasi internal dengan karyawannya 

perusahaan mengalami stagnasi, masalah ini bisa dipecahkan dengan memotivasi 

seluruh karyawan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam fungsi 

Public Relations yaitu dengan lebih memperhatikan komunikasi internal melalui 

aktivitas-aktivitas seperti, training-training untuk para karyawan, 
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penyelenggaraan seminar dan workshop, family gathering, buka puasa bersama, 

acara pemberian award, Man of The Year, Acara ulang tahun perusahaan, dll.  

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terkait dengan 

lebih diperhatikannya komunikasi internal perusahaan yang mempengaruhi 

produktivitas perusahaan, maka penulis mengidentifikasikan bahwa seluruh 

karyawan harus dipenuhi setiap kebutuhan-kebutuhannya.  

Komunikasi Internal melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan para karyawan dapat dihubungkan dengan jenjang 

kebutuhan dari Abraham Maslow, apabila suatu perusahaan ingin mencegah 

penurunan semangat kerja dari para karyawannya, maka manajemen harus 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ini berarti memenuhi 

kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial seperti pertemanan 

dan keintiman, kebutuhan dihargai atau pengakuan, dan juga kebutuhan 

aktualisasi diri adalah penting untuk menjaga kestabilan tingkat motivasi kerja 

para karyawan.  

Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan jenjang yang ada 

maka, para karyawan akan merasa senang dan termotivasi untuk memberi kinerja 

yang terbaik sehingga, produktivitas dari perusahaan pun mengalami peningkatan. 
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Dari identifikasi masalah tersebut penulis mengangkat judul penelitian 

yaitu: 

“PERANAN KOMUNIKASI INTERNAL DALAM UPAYA MEMOTIVASI  

KARYAWAN UD. MEGA SUKSES “.  

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka disusunlah rumusan 

masalah yang berupa research question, rumusan masalah tersebut adalah: 

“BAGAIMANA PERANAN KOMUNIKASI INTERNAL UD. MEGA 

SUKSES DALAM MEMOTIVASI PARA KARYAWANNYA?” 

I.4 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik tujuan dari 

penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana peranan komunikasi Internal 

UD. Mega Sukses dalam memotivasi dari seluruh karyawannya. 

I.5 Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai masukan bagi mahasiswa, dosen dan peneliti sebagai pihak-pihak 

akademisi mengenai pentingnya komunikasi internal perusahaan terutama 

dalam upaya memotivasi para pekerja. 

2. Menambah dan memperkaya hasil penelitian pada ilmu komunikasi pada 

umumnya dan untuk bidang hubungan masyarakat pada khususnya, 

mengenai komunikasi internal perusahaan. 
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3. Memperkaya wawasan bagi para mahasiswa dan mahasiswi ilmu 

komunikasi khususnya bidang konsentrasi hubungan masyarakat mengenai 

pentingnya  komunikasi internal di dalam perusahaan. 

I.5.2 Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: 

Memberikan masukan atau input kepada UD. Mega Sukses untuk 

memperhatikan pentingnya memotivasi seluruh karyawan melalui penerapan 

komunikasi internal dan agar komunikasi internal UD. Mega Sukses lebih efektif 

dan efisien diterapkan dalam perusahaan. 

I.5.3 Kegunaan Sosial dari penelitian ini adalah: 

 Agar masyarakat atau para pembaca menyadari bahwa komunikasi internal 

memiliki peran yang sangat besar dalam memotivasi karyawan, yaitu dengan 

merancang komunikasi internal yang tepat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dari seluruh karyawan. 

I.5.4 Kegunaan Teknis dari penelitian ini adalah: 

 Agar masyarakat mengetahui bahwa meneliti komunikasi internal dalam 

sebuah perusahaan dapat menggunakan berbagai macam metode, salah satunya 

dengan meenggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dengan 

melakukan observasi, dan wawancara mendalam pada para key informants dan 

informants. 
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I.6 Sistematika Penulisan 

BAB I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Objek Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi perusahaan yaitu; sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan secara umum dan ruang lingkup topik 

yaitu aktivitas internal perusahaan. 

BAB III Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi konsep, definisi, dan teori-teori yang ada kaitannya dengan 

masalah yang akan diteliti dan juga kerangka pemikiran yang merupakan 

konstruksi logika dari masalah penelitian. 

BAB IV Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, populasi dan sampling, teknik 

pengumpulan data, validitas da reabilitas, dan rencana analisis data yang 

digunakan. 

BAB V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang hasil perolehan data yang didapat dari penelitian serta 

analisisnya 

BAB VI Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran kepada perusahaan. 

 

 




