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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa agar suatu perusahaan dapat tetap hidup dan 

bertahan di dalam bisnisnya, mereka perlu mendapatkan keuntungan. Hal ini 

berlaku pada seluruh perusahan, kecuali perusahaan non profit seperti yayasan 

atau lembaga sosial masyarakat. Tentunya hal ini tidak mengindikasikan bahwa 

semua tujuan akhir perusahaan adalah keuntungan, namun hanya menjelaskan 

pentingnya mendapat keuntungan. 

 Di dalam proses pencapaian objektif perusahaan, kesuksesan untuk 

mendapatkan keuntungan di dukung oleh para karyawan dari perusahaan tersebut. 

Seperti layaknya sebuah motor, untuk dapat bergerak dengan baik dan lancar, 

seluruh mesin dan partikel didalamnya harus bekerjasama dengan baik untuk 

menciptakan hasil yang baik pula. Karyawan merupakan support system, 

penggerak perusahaan serta cerminan perusahaan kepada publik eksternal.  

 Oleh sebab itu, kinerja karyawan diharapkan baik agar baiklah pula kinerja 

perusahaan. Perusahaan harus memberikan bobot perhatian yang besar mengenai 

kinerja karyawan. Memusatkan perhatian kepada kinerja karyawan, ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhinya, mengutip dari website InsideBusiness360, 

hal tersebut yaitu: atmosfir tempat kerja, pertemanan dengan karyawan lain, 

tingkat kebosanan, bekerja terlalu keras (overworked), perasaan dihargai, kinerja 

karyawan lain, serta kehidupan di rumah (Hines, 2010) 
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 Disini, untuk menghadapi keperluan, keinginan, dan tanggapan mereka di 

dalam faktor yang disebutkan di atas, diperlukan komunikasi internal, karena 

komunikasi internal perusahaan menyajikan fungsi untuk pembentukan tugas 

formal, koordinasi, dan juga pencapaian (Kreps, 1990). Fungsi tersebut tentu 

membantu karyawan dalam memenuhi tugasnya dan mencapai kinerja yang baik. 

 Komunikasi di dalam perusahaan seharusnya dapat mengakomodir seluruh 

pesan yang ingin disampaikan dari segala posisi kepada posisi lainnya, baik 

secara downward, upward, horizontal, dan diagonal. Namun sering waktu, terjadi 

kesulitan dalam menyampaikan pesan tersebut. Tidak hanya pesan tidak dapat 

diterima, ada juga kasus dimana pesan tersebut salah diinterpretasiakan; terjadi 

miskomunikasi. 

 Seperti yang dikutip dari buku Public Relations oleh Oemi Abdurachman, 

komunikasi dari atasan kepada bawahan tidak mengalami banyak kesulitan; tetapi 

sebaliknya komunikasi dari bawahan kepada atasan dapat menemui hambatan, 

atau komunikasi antar karyawan dapat menimbulkan kesulitan akibat karyawan 

merasa tugasnya lebih penting dari yang lain, atau merasa profesinya lebih tinggi. 

(Abdurachman, 1971, 34)  

 Hal ini sangat menarik perhatian peneliti untuk melihat apakah bahwa 

saluran komunikasi internal perusahaan dapat mempengaruhi kinerja 

karyawannya. 

 Perusahaan yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah PT 

Cipta Integra Duta. Perusahaan ini merupakan perusahaan pialang asuransi di 

Indonesia dan merupakan perusahaan yang terkemuka dan terbesar dalam 
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bidangnya. Klien yang ditangani oleh PT Cipta Integra Duta datang dari berbagai 

ukuran dan kepentingan, dan masing-masing klien tersebut mempercayakan 

sepenuhnya penanganan dari keseluruhan permasalahan kesejahteraan dan 

program jaminan karyawannya. Dengan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh 

klien, penting bagi PT Cipta Integra Duta untuk terus menjaga dan meningkatkan 

performa perusahaan agar dapat terus bertahan dengan klien yang dimiliki dan 

dapat berkembang kepada klien baru.  

 Pada tahun 2010, PT Cipta Integra Duta memenangkan penghargaan 

sebagai salah satu dari sepuluh perusahaan dalam Indonesian Employer of Choice 

Award oleh Hay Group dan SWA Magazine. Pada bulan November tahun 2009, 

Hay Group melakukan penelitian kepada 6,474 orang karyawan dari 18 

perusahaan dengan 26 variasi industri untuk menentukan Indonesia’s employer of 

choice dengan cara mengukur taraf keterlibatan kinerja karyawan dari 

perusahaan-perusahaan tersebut. Penghargaan ini mengindikasian bahwa 

performa karyawan PT Cipta Integra Duta merupakan salah satu yang terbaik di 

Indonesia, dan PT Cipta Integra Duta sendiri merupakan perusahaan yang 

berkualifikasi tinggi sebagai perusahaan penyedia kerja.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah, dilihat bahwa: 

1. Kinerja baik karyawan dibutuhkan dan salah satu cara untuk ntuk 

memenuhinya, perusahaan memerlukan komunikasi internal yang baik. 
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2. Komunikasi internal perusahaan merupakan sesuatu yang penting, namun 

mengalami masalah di dalam pengoperasiannya.  

 Komunikasi internal yang tidak efektif akan menghambat pekerjaan 

karyawan karena mereka menjadi tidak terkoordinir, serta besar kemungkinan 

mereka memiliki ketidakpahaman akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

sehingga mereka menjadi tidak bersemangat atau buruk di dalam kinerjanya. Di 

dalam situs tchc.net, Vega Sims (2010) menjabarkan dampak dari buruknya 

komunikasi internal, yaitu:  

1. Menurunkan semangat karyawan untuk melakukan yang terbaik 

2. Dampak pada produktivitas perusahaan 

3. Kemungkinan untuk tidak menggunakan atau melewatkan karyawan yang 

tepat untuk suatu proyek tertentu 

4. Karyawan yang frustasi cenderung lebih mudah terlibat dalam argumen 

serta masalah – pada akhirnya berdampak pada tingginya tingkat turnover.  

 Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti melihat bahwa masalah buruknya 

komunikasi internal akan membawa masalah di dalam perusahaan. Oleh sebab itu, 

dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dua hal, yang pertama adalah 

bagaimana penilaian karyawan PT Cipta Integra Duta terhadap performa 

karyawannya, dan yang kedua apakah ada (seberapa besar) pengaruh langsung 

saluran komunikasi internal terhadap performa karyawan PT Cipta Integra Duta. 

Dalam penelitian ini komunikasi internal diteliti spesifik ke dalam saluran 

komunikasi internal (downward, upward, horizontal, diagonal).  
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1.3. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah  

1. Seberapa besar efektivitas saluran komunikasi internal PT Cipta 

Integra Duta menurut karyawannya? 

2. Seberapa besar pengaruh antara saluran komunikasi internal PT Cipta 

Integra Duta terhadap kinerja karyawannya? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 

 Mengetahui pengaruh antara saluran komunikasi internal PT Cipta Integra 

Duta terhadap kinerja karyawannya. 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Akademis 

 Dengan penelitian ini penulis berharap agar karya penulis dapat 

memberikan kontribusi bagi ilmu komunikasi, terutama dalam hal komunikasi 

organisasi, serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

1.5.2. Praktis 

a. Menambah wawasan PT Cipta Integra Duta mengenai peran 

komunikasi internal terhadap performa karyawan. 

b. Memberikan bahan masukan pada PT Cipta Integra Duta akan 

pentingnya komunikasi internal dalam sebuah perusahaan. 

1.5.3. Sosial 

  Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membantu masyarakat 
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dalam menambah wawasan akan hubungan komunikasi organisasi, khususnya 

komunikasi internal terhadap kinerja karyawan.  

 

1.6.  Sistematika Penelitian 

 Dalam bab pertama yang merupakan pendahuluan, penulis menjelaskan 

latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dalam bidang akademis, praktis, dan sosial, serta 

penjelasan singkat mengenai rangkaian sistematika penulisan penelitian. 

 Pada bab kedua, peneliti memberikan gambaran mengenai perusahaan 

yang akan diteliti, struktur dari perusahaan serta hierarki internal komunikasi 

perusahaan. 

 Selanjutnya adalah bab tiga, yaitu tinjuan pustaka. Bab ini akan 

menjabarkan segala teori dan konsep yang berhubungan dengan topik penelitian. 

Teori ini akan menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian, dan menjadi 

sarana peneliti untuk memahami variabel – variabel yang akan diteliti.  

 Bab empat akan berisi segala penjabaran dan penjelasan segala metode 

yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian, metode tersebut terdiri 

dari metode pengumpulan data, metode pengujian data, serta teknik analisis data 

untuk variabel – variabel yang ada. 

 Di dalam bab lima ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis, serta 

pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan, serta bagaimana hasil tersebut 

membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya. 
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 Pada bab enam yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian yang telah diadakan. Selain itu, bab ini juga akan berisi 

saran – saran yang dapat digunakan oleh perusahaan yang peneliti teliti. 




