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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia 

memerlukan orang lain atau kelompok masyarakat untuk saling berinteraksi atau 

berkomunikasi, baik dalam wadah formal ataupun informal. Menurut Tubb & 

Moss (2000, 5) dalam bukunya Human Communication, “ Komunikasi adalah 

proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih.” Jadi, komunikasi itu 

sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, 

lalu komunikan menyampaikan kembali pesan kepada komunikator, yang di sebut 

sebagai efek/feedback, dan pada akhirnya akan terbentuk makna yang yang 

disepakati kedua belah pihak. Melalui pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar dari dalam diri manusia itu terbentuk dari hasil integrasi sosial 

dengan sesamanya.  

Ada beberapa jenis dari komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, 

komunikasi massa, komunikasi intrapribadi, komunikasi publik, dan komunikasi 

organisasi. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas disini adalah komunikasi 

organisasi. Hal tersebut menarik untuk dibahas, karena dalam komunikasi 

organisasi memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi, 

baik itu atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, ataupun komunikasi 

antar sesama karyawan untuk menerima dan memberikan informasi atau pesan 
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sesuai dengan kebutuhan, hingga pada akhirnya tercapai suatu kesepakatan 

bersama. 

Organisasi sendiri merupakan suatu sistem yang kompleks, karena 

melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, suku budaya, tingkat 

pendidikan, serta melibatkan pertukaran informasi, gagasan dan pengalaman. Jika 

terjadi sedikit kesalahpahaman komunikasi di dalam sebuah organisasi, maka 

dapat menimbulkan konflik dan akibat yang mungkin akan berkelanjutan.  

Menurut Goldhaber (1990, 5) komunikasi organisasi merupakan perekat 

yang menyatukan anggota organisasi dan anyaman penghubung semua sistem 

dalam organisasi, juga sebagai darah kehidupan organisasi. Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa komunikasi merupakan satu hal yang 

akan terjadi terus menerus dalam suatu organisasi, dan menjadi salah satu faktor 

penentu yang penting dalam mempengaruhi tercapainya organisasi yang efektif. 

Karena itu, komunikasi organisasi yang baik sangatlah penting dalam lingkup 

pekerjaan.  

Dalam organisasi itu sendiri, terdapat macam-macam arah komunikasi 

yaitu,  komunikasi dari atasan ke bawahan (downward communication), 

komunikasi dari bawahan ke atasan (upward communication), komunikasi 

horizontal, dan komunikasi diagonal. Menurut Wursanto (2004, 41-42) 

komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari pimpinan organisasi 

kepada bawahannya. Tujuan komunikasi ke bawah adalah agar karyawan dalam 

organisasi tersebut dapat mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Komunikasi ke 
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bawah ini dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk seperti petunjuk, 

perintah, teguran, dan pujian. Sebaliknya, komunikasi ke atas adalah komunikasi 

dari bawahan kepada atasan. Tujuan komunikasi ke atas adalah untuk 

memperoleh keterangan atau informasi mengenai tugas yang harus mereka 

kerjakan. Bentuk-bentuk komunikasi ke atas bisa berupa laporan, keluhan, 

pendapat, dan saran. Berbeda halnya dengan komunikasi horizontal, dimana 

komunikasi ini terjadi secara mendatar antara para pegawai yang memiliki 

kedudukan yang sama. Komunikasi ini dapat dibedakan menjadi komunikasi 

antara pimpinan dengan pimpinan, atau komunikasi antara bawahan dengan 

bawahan. Yang terakhir  adalah komunikasi diagonal, dimana komunikasi ini 

terjadi antar karyawan yang memiliki kedudukan dan divisi yang berbeda. 

Contohnya adalah manager marketing berkomunikasi dengan staff keuangan. 

Dapat dilihat di atas bahwa adanya hubungan yang erat antar karyawan di 

dalam suatu organisasi, dimana semua orang bisa saling terkait dan terikat satu 

sama lain. Maka, membangun komunikasi yang baik antara karyawan dalam suatu 

organisasi sangatlah penting untuk dapat membangun organisasi yang maju dan 

berkembang. Pengaruh cara komunikasi atasan kepada bawahan, bawahan kepada 

atasan, komunikasi antara sesama karyawan ataupun komunikasi antar karyawan 

yang berbeda divisi dan jabatan dapat mempengaruhi kinerja seseorang, apakah 

akan menjadi semakin baik atau malah menyebabkan kinerja semakin menurun. 

Jika karyawan merasa lingkup kerja mereka kondusif, adanya komunikasi yang 

transparan dan terbuka, diperlakukan dengan baik dan merasa dihargai oleh atasan 

ataupun sesama karyawan lain, maka tentunya akan membuat karyawan merasa 
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termotivasi dan berusaha memberikan hasil yang terbaik bagi organisasi tersebut. 

Sebaliknya, jika karyawan merasa organisasi tempat mereka bekerja tidak 

nyaman, tidak ada keterbukaan atau kerjasama antar pimpinan atau dengan 

sesama karyawan lain, maka karyawan tentunya tidak akan termotivasi dan tidak 

akan bekerja dengan maksimal.  

Berdasarkan penjelasan dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya komunikasi internalyang baik berupa keterbukaan antar karyawan 

ataupn dengan pimpinan dan bawahan di dalam sebuah organisasi, dapat 

menimbulkan efek yang besar terhadap motivasi kinerja dari para karyawannya. 

Karena itu, pada penelitian kali ini, peneliti ingin meneliti tentang komunikasi 

organisasi yang ada pada perusahaan Suzuki, khususnya Suzuki yang terletak di 

Gunung Sahari. Peneliti ingin meneliti Suzuki yang ada di Gunung Sahari karena 

dealer Suzuki yang ada di Gunung Sahari merupakan dealer Suzuki pertama  

yang ada di Indonesia, sejak tahun 1976. Dengan waktu berdiri yang sudah cukup 

lama, dealer Suzuki yang terletak di Gunung Sahari ini masih mampu untuk terus 

mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Kurang lebih ada sekitar 15 

karyawan dari dealer Suzuki Gunung Sahari yang sudah bekerja disana selama 10 

tahun lebih.  

Selain itu, peneliti memilih Suzuki karena di tengah banyaknya kendaraan 

yang beraneka ragam dan berkembang belakangan ini, peneliti melihat bahwa 

Suzuki mampu mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Bukti 

eksistensi Suzuki adalah dengan beragam penghargaan yang mereka peroleh dari 

tahun ke tahun serta penjualan produk Suzuki yang tetap stabil (Suzuki 2014).  
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Tercatat bahwa PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), selaku Agen Pemegang 

Merk (APM) Suzuki di Indonesia berhasil mencetak kenaikan penjualan secara 

nasional sebesar 148.967 unit terhitung sejak periode Januari hingga November 

2013. Selain itu, market share sebesar 13,2 persen, naik menjadi 17 persen 

dibandingkan dengan market share Suzuki pada tahun 2012 sebesar 11,3 persen. 

Suzuki juga terus meningkatkan kualitas dan fasilitas mereka dalam melayani 

konsumen. Hal ini dibuktikan melalui dengan tersedianya layanan Express 

Maintenance di Bengkel Resmi (BeRes) Suzuki. Express Maintenance merupakan 

layanan servis dengan waktu pengerjaan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan 

servis regular (beritatrans 2014). 

Dijelaskan oleh (Indrasafitri 2008, 18), agar pekerjaan di dalam suatu 

perusahaan dapat berlangsung dengan baik dan efisien, perusahaan juga harus 

membuat karyawan bekerja dengan baik. Karyawan dapat bekerja dengan baik 

bukan hanya karena gaji semata yang diberikan oleh perusahaan, tetapi juga 

karena karyawan tersebut mempunyai rasa memiliki pada perusahaan sehingga 

memiliki niat yang baik untuk memajukan perusahaan dan setia kepada 

perusahaan. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa karyawan yang bekerja di 

Suzuki bekerja dengan baik karena penjualan yang dihasilkan mengalami 

peningkatan. Bukan hanya dari hasil penjualan saja, namun kita dapat lihat 

melalui berbagai penghargaan yang diterima oleh Suzuki. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana iklim 

komunikasi organisasi internal yang dibangun oleh Dealer Suzuki Gunung Sahari 

mampu meningkatkan motivasi kinerja karyawan dalam menjual produk. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti 

ingin mengidentifikasi masalah mengenai dampak komunikasi organisasi internal, 

baik itu atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan ataupun antar karyawan 

baik secara horizontal ataupun diagonal terhadap motivasi kinerja karyawan 

perusahaan Suzuki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hawthorne 

yang menjelaskan bahwa faktor sosial yang diberikan kepada karyawan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan lebih baik daripada faktor fisik ataupun ekonomi.  

Jika karyawan merasa nyaman dengan lingkup pekerjaannya baik itu 

dengan atasan, bawahan, atau dengan sesama karyawan, dan ada motivasi yang 

diberikan, maka karyawan akan bertahan dan mampu menghasilkan hasil kerja 

yang terbaik. Sebaliknya jika karyawan merasa tidak nyaman dan tidak diberikan 

motivasi yang baik, maka karyawan cenderung tidak akan bertahan, dan walaupun 

bertahan, hasil yang diberikan tidak akan maksimal.     

Komunikasi organisasi yang positif akan menuntun kepada tujuan akhir 

organisasi yang jelas, dan akan mengurangi tingkat resiko terjadinya konflik dan 

mengurangi ambiguitas yang dapat terjadi. Sebaliknya, komunikasi organisasi yag 

negatif dapat memberikan dampak yang signifikan kepada karyawannya dan 

dapat mengakibatkan karyawan tersebut keluar dari pekerjaannya. Karena itu 

sangat penting untuk menjaga komunikasi organisasi yang baik agar dapat 

menciptakan motivasi kinerja yang baik juga kepada karyawannya (Soumendu 

Biswas 2014). 
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I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana iklim komunikasi organisasi internal yang dibangun oleh Dealer 

Suzuki Gunung Sahari mampu meningkatkan motivasi kinerja karyawan dalam 

menjual produk? 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana iklim komunikasi organisasi internal yang dibangun 

oleh Dealer Suzuki Gunung Sahari mampu meningkatkan motivasi kinerja 

karyawan dalam menjual produk 

I.5. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan dari penelitian ini diadakan, yaitu: 

1. Kegunaan Akademis 

a. Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

b. Sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak akademisi (peneliti, 

dosen, mahasiswa) tentang hubungan antara komunikasi organisasi 

atasan kepada bawahan ataupun bawahan kepada atasan dalam 

memotivasi kinerja karyawan Suzuki 
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c. Untuk membandingkan teori dengan fakta, dan diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu dan memperkaya wawasan dalam bidang ilmu 

komunikasi, khususnya komunikasi organisasi 

 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai masukan bagi perusahaan Suzuki untuk mengetahui hubungan 

antara komunikasi organisasi atasan kepada bawahan maupun 

bawahan kepada atasan terhadap motivasi kerja karyawan Suzuki 

b. Sebagai acuan untuk dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan 

dalam perusahaan Suzuki agar tercapai kinerja maksimal 

3. Kegunaan Sosial 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada masyarakat 

bahwa penelitian itu penting bagi perusahaan dalam menjalankan 

sebuah organisasi 

b. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat menyadari pentingnya 

komunikasi atasan kepada bawahan ataupun bawahan kepada atasan 

dalam motivasi kerja karyawan dalam perusahaan Suzuki 

I.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika dari penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Ilmu 

Komunikasi. 
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Sistematika tersebut terdiri atas enam bab, yang dibagi menjadi beberapa 

sub bab, yaitu sebagai berikut : 

Bab I: Pendahuluan  

Pendahuluan pada bab I terdiri dari enam sub bab, yaitu : Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Sistematika Penelitian. 

Bab II: Objek Penelitian 

 Pada bab ini menjelaskan gambaran secara lebih lengkap dan rinci tentang 

perusahaan yang akan diteliti. 

Bab III: Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka terdiri dari 2 sub bab, yaitu Review Literature dan 

Kerangka Pemikiran. 

Bab IV: Metodologi  

Metodologi terdiri dari 9 sub bab, yaitu: Pendekatan Penelitian, Metode 

Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Unit Analisis, Key 

Informant dan Informant, Rencana Analisis Data, Keabsahan Data, Operasional 

Variabel 

Bab V: Hasil Penelitian  

Hasil Penelitian terdiri dari 2 sub bab, yaitu: Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 
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Bab VI: Penutup  

Penutup menguraikan mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan 

masalah yang telah ditentukan oleh peneliti dan memberikan saran yang sesuai 

dengan topik penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




