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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini penulis akan memberikan hasil review mengenai dua 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang topik penelitian 

mereka serupa dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Hanya objek 

penelitian mereka yang sedikit berbeda dengan penelitian ini. Penulis mengangkat 

dua judul dalam penelitian terdahulu sebagai perbandingan mengenai teori ataupun 

konsep hingga hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan instrument-

instrumen yang baku. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Hal-hal Yang 

Direview 

Finia Ilmyanti,UI,2012 Irfan Yacoub,UI,2012 Leonardo 

Kurniawan,UMN,2016 

 

1 

Judul Penelitian Penerapan Budaya Organisasi 

Pada PT PLN Unit P3B Jawa 

Bali, Cinere-Jawa Barat 

Hubungan Antara Iklim 

Organisasi Dan Kinerja 

Karyawan Divisi 

Multimedia PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia, tbk.  

Peran Budaya Organisasi 

dalam Membangun Iklim 

Komunikasi Organisasi dalam 

Perusahaan Start-up 
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2 Masalah 

Penelitian 

Bagaimana penerapan budaya 

organisasi pada PT PLN unit 

P3B Jawa-Bali 

Apakah iklim 

organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja pada 

karyawan Divisi 

multimedia PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

Masalah yang ingin 

dibahas dalam 

penelitian ini adalah 

bagaimanakah peran 

budaya organisasi 

dalam pembentukan 

iklim komunikasi 

organisasi dalam 

perusahaan start-up 

3 Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui penerapan 

budaya organisasi pada PT 

PLN unit P3B Jawa-Bali 

Untuk mengetahui 

hubungan iklim 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada 

Divisi Multimedia PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

Untuk mengetahui peran 

budaya organisasi dalam 

pembentukan iklim organisasi 

di dalam perusahaan start-up 

4 Teori Yang 

Digunakan 

Konsep Budaya Organisasi 

menurut Schein 

Konsep Komunikasi 

Organisasi (Iklim 

Organisasi) 

Konsep Komunikasi 

Organisasi (Konsep budaya 

organisasi menurut Schein dan 

konsep iklim komunikasi 

organisasi menurut Pace & 

Faules) 

5 Metode 

Penelitian 

Studi Kasus Survey Studi Kasus 

6 Populasi 

penelitian 

PT PLN P3B Jawa-Bali Divisi Multimedia PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

Tiga Key Informant Elevenia 

7 Hasil Penelitian Penerapan budaya organisasi 

yang dilakukan telah cukup 

Terdapat hubungan 

positif yang kuat antara 

Perusahaan mampu mengubah 

budaya organisasi yang pada 
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 Pada kedua penelitian tersebut, memiliki hasil bahwa pengaruh iklim 

komunikasi organisasi dan budaya organisasi sangat berperan penting dalam kinerja 

sebuah tim. Kinerja tersebut tentu secara langsung berdampak pada performa 

perusahaan tersebut. Hal ini pun telah ditegaskan lagi dalam (Sri eko, 2008, h.4) 

bahwa “Komunikasi yang efektif akan menghasilkan kepuasan dan produktivitas 

karyawan, perbaikan pencapaian hasil karya, dan tujuan perusahaan. Komunikasi 

karyawan yang efektif dibangun berdasarkan iklim dan kepercayaan atau suasana 

perusahaan yang positif.” Dari kedua penelitian tersebut menggunakan objek 

penelitian organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang masuk dalam tingkatan 

mature atau stabil. Mature dan Stabil di sini dapat dilihat dari kondisi finansial 

perusahaan maupun jumlah divisi perusahaan yang sudah banyak. 

 Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang 

menggunakan objek penelitian perusahaan start-up. Yang di mana belum memiliki 

struktur yang terlalu rumit seperti perusahaan-perusahaan besar. Sebagaimana pada 

umumnya, perusahaan start-up merupakan perusahaan yang masih berada pada 

tahap pengembangan. Pada tahapan ini menunjukan jika kondisi perusahaan masih 

belum stabil, hal ini dapat dilihat dari kondisi finansial, proses transaksi, serta tim 

dari perusahaan yang belum loyal. Permasalahan pada internal perusahaan start-up 

ini yang akan menjadi pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 

baik, hal ini dilakukan dengan 

adanya sosialisasi nilai-nilai 

budaya organisasi melalui 

pelatihan-pelatihan sebelum 

masuk menjadi karyawan tetap. 

iklim komunikasi 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan divisi 

multimedia pada PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

mulanya lebih condong pada 

kebudayaan Korea menjadi 

sebuah budaya baru sehingga 

dapat membentuk iklim 

komunikasi organisasi yang 

jauh lebih positif 
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2.2 Teori Dan Konsep Yang Digunakan 

2.2.1 Komunikasi 

 Istilah komunikasi atau Bahasa inggrisnya Communication berasal dari 

Bahasa latin yaitu Communis yang berarti sama (Ruslan, 2002, h.10). Sama di sini 

maksudnya adalah sama makna (lambang). 

Berikut ini adalah definisi komunikasi menurut para ahli,yaitu: 

1) Menurut Carl I.Hovland : 

“Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang 

(komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk 

kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang-orang lainnya” (Cangara, 2006, h.10) 

2) Everest M. Rogers yang dikutip oleh Hafied Cangara dalam 

bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi: “Komunikasi adalah suatu 

proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka” (Cangara, 2006, h.13). 

 

 Berdasarkan sejumlah definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi berlangsung antara seseorang dengan orang lain, di mana 

seorang individu dapat mengungkapkan perasaan yang dialami dan 

menerima informasi yang diberikan oleh orang lain sehingga menimbulkan 

pengertian yang sama terhadap pesan atau informasi, sehingga pesan atau 

informasi tersebut menjadi milik bersama. 

2.2.2 Komunikasi Organisasi 

 Komunikasi Organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu 

organisasi tertentu. (Pace & Faules, 2013, h.31) 
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 Komunikasi organisasi terjadi kapanpun setidak-tidaknya satu orang yang 

menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukan. 

Karena fokusnya adalah komunikasi di antara anggota-anggota suatu organisasi, 

analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas banyak transaksi yang 

terjadi secara simultan. Sistem tersebut menyangkut pertunjukan dan penafsiran 

pesan di antara ratusan individu pada saat yang sama dan memiliki jenis jenis 

hubungan berlainan yang menghubungkan mereka, yang pikiran, keputusan dan 

perilakunya diatur oleh kebijakan-kebijakan. (Pace & Faules, 2013, h.32) 

 Sedangkan, pengertian komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Lois 

A.Allen adalah: 

  Upaya yang dillakukan oleh manajemen perusahaan untuk memastikan 

bahwa seluruh karyawannya mengetahui dan memahami informasi 

mengenai rencana perusahaan ke depan, perubahan kebijakan perusahaan, 

dan status kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Upaya tersebut 

dilakukan melalui berbagai cara, yaitu berinteraksi antar pimpinan dengan 

bawahan, pertemuan rutin maupun sarana-sarana lainnya. (Allen, 2001, 

h.327). 

2.2.3 Budaya Organisasi 

   Budaya organisasi dapat diartikan sebagai : (1) Nilai-nilai dominan 

yang didukung oleh organisasi (Deal dan Kenney, 1982 dikutip dalam 

Romli, 2011, h. 183), (2) Falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi 

terhadap pegawai dan pelanggan (Pascale dan Athos, 1981 dikutip dalam 

Romli, 2011, h. 183) , (3) Cara pekerjaan dilakukan di tempat itu (Bower, 

1966 dikutip dalam Romli, 2011, h. 183), (4) Asumsi dan kepercayaan dasar 

yang terdapat di antara anggota organisasi (Schein, 1996 dikutip dalam 

Romli, 2011, h. 183). Dari beberapa pendapat di atas Nampak ada 

kesepakatan yang luas bahwa budaya organisasi mengacu ke suatu sistem 

makna yang bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu yang 
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membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain (Robbin, 1996 

dikutip dalam Romli, 2011, h. 183). 

   Dari sudut pandang karyawan, budaya memberi pedoman bagi 

karyawan akan segala sesuatu yang penting untuk dilakukan. Sejumlah 

peran penting yang dimainkan oleh perusahaan adalah : (a) Membantu 

pengembangan yang dimainkan oleh jati diri bagi karyawan, (b) Dipakai 

untuk mengembangkan keterkaitan pribadi dengan organisasi, (c) 

Membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial, (d) menyajikan 

pedoman perilaku sebagai hasil dan norma perilaku yang sudah dibentuk. 

(Nimran, 1997 dikutip dalam Romli, 2011, h. 183). 

   Budaya organisasi yang terbentuk, dikembangkan, diperkuat atau 

bahkan diubah, memerlukan praktik yang dapat membantu menyatukan 

nilai budaya anggota dengan nilai budaya organisasi. Praktik tersebut dapat 

dilakukan melalui sosialisasi, yaitu melalui proses transformasi budaya 

organisasi (Robert, 1994 dikutip dalam Romli, 2011, h. 184) 

   2.2.3.1 Karakteristik Budaya Organisasi 

   Luthans (1998 dikutip dalam Romli, 2011, h. 185) menyebutkan 

sejumlah karakteristik yang penting dari budaya organisasi, yang meliputi: 

1. Aturan-aturan perilaku 

Yaitu bahasa, terminology dan ritual yang biasa 

dipergunakan oleh anggota organisasi. 

2. Norma 

Adalah standar perilaku yang meliputi petunjuk bagaimana 

melakukan sesuatu. Lebih jauh di masyarakat kita kenal 

adanya norma agama, norma sosial, norma asusila, norma 

adat, dll. 

3. Nilai-nilai dominan 
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Adalah nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk 

dikerjakan oleh para anggota, misalnya tingginya kualitas 

produk, rendahnya tingkat basensi, tingginya produktivitas 

dan efisiensi, serta tingginya disiplin kerja. 

4. Filosofi 

Adalah kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal-hal 

yang disukai para karyawan dan pelanggannya, seperti 

“Kepuasan anda adalah harapan kami”, “Konsumen adalah 

Raja”. 

5.  Peraturan-peraturan 

Adalah aturan yang tegas dan organisasi. Pegawai baru harus 

memelajari peraturan ini agar keberadaannya dapat diterima 

di dalam organisasi. 

6. Iklim organisasi 

Adalah Keseluruhan “perasaan” yang meliputi hal-hal fisik, 

bagaimana para anggota berinteraksi dan bagaimana para 

anggota organisasi mengendalikan diri dalam berhubungan 

dengan pelanggan atau pihak organisasi. 

 

2.2.3.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Kreitner & Kinicki (2008, h. 70) menyatakan bahwa budaya 

organisasi memiliki empat fungsi utama yakni: 

1. Give member an organizational identity 

Dengan adanya identitas dari sebuah organisasi yang 

diketahui oleh para anggota akan membuat para anggota 

bangga dengan organisasi yang mereka miliki. Dengan ini 

para anggota akan merasa menjadi bagian dari organisasi 

tersebut. 

2. Facilitate collective commitment 

Dengan mengetahui budaya dari sebuah organisasi. Para 

anggota akan mengetahui komitmen atau janji-janji apa yang 

Peran Budaya Organisasi..., KRISTINA RATRIYANI, FIKOM UMN, 2017



13 
 

berusaha diberikan oleh perusahaan kepada para customer 

mereka. Dengan adanya ini akan mempermudah para 

karyawan untuk menjadikan budaya organisasi sebagai 

pedoman untuk berperilaku. 

3. Promote social system stability 

Budaya organisasi akan memberikan perspektif pada 

karyawan bagaimana sebuah organisasi dapat me-manage 

sebuah konflik serta perubahan yang ada di dalamnya. 

4. Shape behavior by helping members make sense of their 

surrondings. 

Budaya organisasi akan membantu para anggota untuk 

mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk 

memberikan kontribusi bagi perusahaan mereka. Ketika para 

karyawan mengetahui latar belakang mengenai perusahaan, 

mereka akan mengerti mengapa alasan perusahaan tersebut 

melakukan apa yang dilakukan sekarang. 

 

2.2.3.3 Tingkatan Budaya Organisasi 

 

  Schein (1985, dikutip dalam Miller, 2009, h. 89) menyatakan 

budaya organisasi ditemukan dalam tiga tingkatan yaitu: 

1. Artifact 

Pada tingkat ini budaya bersifat kasat mata tetapi seringkali 

tidak dapat diartikan, misalnya lingkungan fisik organisasi, 

teknologi dan cara berpakaian. Analisis pada tingkat ini 

cukup rumit karena mudah diperoleh tetapi sulit ditafsirkan. 

2. Espoused Values 

Nilai memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada 

artefak. Nilai ini sulit diamati secara langsung sehingga 

untuk menyimpulkannya seringkali diperlukan wawancara 

dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci 
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atau dengan menganalisis kandungan artefak seperti 

dokumen. 

3. Basic Assumption 

Merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Pada 

tingkat ini budaya diterima begitu saja, tidak kasat mata dan 

tidak disadari. Asumsi ini merupakan reaksi yang bermula 

dari nilai-nilai yang didukung. Bila asumsi telah diterima 

maka kesadaran akan menjadi tersisih. Dengan kata lain 

perbedaan antara asumsi dengan nilai terletak pada apakah 

nilai-nilai tersebut masih diperdebatkan dan diterima apa 

adanya atau tidak. Schein (1985, dikutip dalam Romli, 2011, 

h. 187) kemudian memetakan asumsi-asumsi dasar yang 

dapat membentuk suatu budaya organisasi. Asumsi-asumsi 

dasar ini dijabarkan menjadi tujuh dimensi yang meliputi: 

a) Hubungan dengan lingkungan 

Aspek ini mengamati asumsi yang lebih 

mendasar tentang hubungan manusia dengan 

alam dan lingkungan, yang dapat dinilai 

dengan cara bagaimana anggota-anggota 

kunci organisasi memandang hubungan 

tersebut. Terdapat tiga dimensi dalam aspek 

ini yaitu:  

1. Bagaimana mereka memandang peran 

organisasi dalam masyarakat. 

2. Apa pandangan mereka terhadap 

lingkungan perusahaan yang relevan dengan 

organisasi, apakah lingkungan ekonomi, 

politik, teknologi atau sosial budaya. 

3.  Bagaimana pandangan mereka tentang 

posisi organisasi terhadap lingkungannnya, 
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apakah organisasi ini mendominasi atau 

didominasi dengan lingkungan tersebut. 

b) Hakikat kegiatan manusia 

Aspek ini menyangkut pandangan semua 

anggota organisasi tentang hal-hal benar apa 

yang perlu dikerjakan oleh manusia atas dasar 

asumsi mengenai realitas, lingkungan dan 

sifat manusia. 

c) Hakikat realitas dan kebenaran 

Aspek ini menyangkut pandangan anggota-

anggota organisasi tentang kaidah linguistik 

dan keperilakuan yang menetapkan mana 

yang riil dan mana yang tidak, mana yang 

fakta, bagaimana kebenaran akhirnya 

ditentukan dan apakah kebenaran 

diungkapkan atau ditemukan. 

d) Hakikat Waktu 

Aspek ini berkaitan dengan pandangan 

anggota organisasi tentang orientasi dasar 

waktu. 

e) Hakikat sifat manusia 

Aspek ini menyangkut pandangan segenap 

anggota orgnisasi tentang apa yang dimaksud 

dengan manusia dana apa atribut yang 

dianggap intrinsik atau puncak. 

f) Hakikat hubungan antarmanusia 

Aspek ini menyangkut pandangan manusia 

tentang apa yang dipandang sebagai cara 

yang benar bagi manusia untuk saling 

berhubungan, untuk mendistribusikan 

kekuasaan atau cinta. Apakah hidup ini 
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kooperatif atau kompetitif, individualistik, 

kolaboratif kelompok atau komunal. 

g) Homogenity vs diversity 

Apakah kelompok yang baik itu berada dalam 

kondisi homogen atau berbeda, dan apakah 

individu dalam kelompok didukung untuk 

berinovasi ataukah harus menyesuaikan diri. 

 

2.2.3.4 Tipe-Tipe Budaya Organisasi 

  

  Kreitner & Kinicki (2008, h. 72) mengklasifikasikan 

budaya organisasi berdasarkan competing values framework 

(CVF). CVF merupakan sebuah kerangka yang digunakan 

untuk mengkategorikan budaya organisasi. CVF membantu 

para pemimpin perusahaan dengan cara yang praktis untuk 

memahami, mengukur dan mengubah budaya organisasi. 

CVF akan memberikan gambar yang detail mengenai budaya 

organisasi yang terfokus. Terfokus di sini memiliki arti 

bahwa ada budaya organisasi yang lebih focus terhadap 

lingkungan internal mereka yang biasa terdiri dari para 

karyawan, adapula yang lebih terfokus pada lingkungan 

eksternal mereka yang biasa terdiri dari para pelanggan serta 

shareholder perusahaan. Empat tipe kebudayaan ini adalah: 

1. Clan culture 

 Clan culture merupakan sebuah kebudayaan yang 

sangat terfokus pada internal. Beberapa organisasi kerap 

menyebut ini sebagai budaya yang bersifat kekeluargaan 

(family oriented culture). Di dalam kebudayaan ini, 

organisasi sangat mementingkan relasi antar para karyawan. 

Karena para pemimpin yang menganut budaya ini 

beranggapan bahwa sebuah perusahaan yang baik akan 
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memberikan output yang baik kepada pelanggan ketika para 

karyawan perusahaan dalam kondisi yang baik pula. Dalam 

artian tingkat kenyamanan karyawan dalam bekerja sangat 

menjadi prioritas dalam budaya ini. 

2.  Adhocracy Culture 

 Merupakan sebuah kebudayaan yang lebih terfokus 

pada lingkungan eksternal namun juga mengedepankan nilai 

dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang menganut 

kebudayaan ini biasanya memiliki kultur yang inovatif 

karena karyawan dari perusahaan ini lebih dituntut aktif 

dalam memberikan sebuah ide-ide kreatif untuk produk yang 

mereka tawarkan ke pelanggan. Perusahaan ini biasanya juga 

menuntut para karyawan untuk selalu berani mengambil 

sebuah resiko, think outside the box, dan bereksperimen 

dengan cara-cara yang baru untuk menyelesaikan sebuah 

masalah Dengan adanya kebudayaan yang inovatif membuat 

perusahaan biasanya mementingkan nilai-nilai seperti 

adaptability, creativity and agility. Perusahaan yang 

biasanya menganut kebudayaan ini adalah perusahaan-

perusahaan start-up. 

3.  Market Culture 

 Merupakan kebudayaan yang sangat berfokus pada 

lingkungan eksternal mereka yaitu para pelanggan dan 

shareholders. Dalam budaya ini para karyawan biasa 

dituntut untuk memberikan performa mereka semaksimal 

mungkin dalam memuaskan karyawan mereka. Bisa 

dikatakan kebudayaan ini sangat result-oriented. Bagi 

mereka hal-hal seperti relasi antarkaryawan tidak terlalu 

dipentingkan. Hal ini membuat kepuasan karyawan dalam 

organisasi tidak terlalu dipentingkan. Karywan dituntut 

untuk bekerja cepat, bekerja keras dan memberikan 
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pekerjaan yang berkualitas dengan waktu yang telah 

ditentukan. Organisasi dengan kultur ini biasa memberikan 

reward atau penghargaan kepada karyawan yang berhasil 

dalam memberikan hasil terbaik. 

 

4.  Hierarchy Culture 

 Merupakan sebuah kebudayaan yang lebih terfokus 

pada internal perusahaan. Kebudayaan ini biasanya sangat 

mengedepankan sebuah struktur yang formal. Sebuah 

mekanisme yang cukup rumit biasanya terdapat pada 

kebudayaan ini. Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan 

agar semua pekerjaan atau permasalahan dapat selesai 

dengan cara yang terstruktur sehingga dapat berjalan dengan 

lancar. Nilai-nilai yang biasa dianut oleh perusahaan dengan 

kebudayaan ini adalah efficiency, timeliness, realibility of 

producing and delivering product and services. Dari setiap 

kinerja perusahaan nilai efektivitas sangat diprioritaskan 

dalam kebudayaan ini. Perusahaan yang biasa menganut 

kebudayaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada 

pada tahap mature. 
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Untuk memperjelas mengenai kategori budaya organisasi, Kreitner & 

Kinicki (2008, dikutip dalam KS Cameron, Quinn & Degraff, 2006, 

p. 32) memberikan kerangka mengenai ke-4 kategori tersebut : 

Gambar 2.2 

Bagan 4 Kategori Budaya 

Sumber : Organizational Behavior 8th edition 

 

 

 

2.2.3.5  Perubahan Budaya Organisasi 

  Pada awalnya orang berpendapat bahwa budaya organisasi 

yang sudah ditanamkan oleh pendiri dan sekaligus pemimpin tidak 

dapat atau sulit untuk berubah namun, perkembangan menunjukkan 

bahwa perubahan budaya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. 

  Bahkan apabila terjadi perubahan lingkungan, melakukan 

perubahan adalah suatu keharusan apabila tidak ingin tertinggal 

dalam perkembangan. (Arni, 2004, h. 200) 

Internal Focus 

 

Clan

Thrust : Collaborate

Means : Cohession, 
Participation, 

Communication, 
Empowement

Ends : Morale, People 
development, commitment

Adhocracy

Thrust : Create

Means : Adaptability, 
Creativity, Agility

Ends : innovation, Growth, 
Cutting-edge output

Hierarchy

Thrust : Control

Means : Capable Process, 
Consistency, Process Control, 

Measurement

Ends : Efficiency, timeliness, 
smooth functioning

Market

Thrust : Compete

Means : Customer Focus, 
Productivity, Enhancing 

Competitiveness

Ends : Market Share, 
Profitability, Goal 

Achievement

External Focus 

 

Stability and Control

ontrol 

 

 External Focus 

Flexibility and Discretion 
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  Perubahan budaya organisasi di satu sisi dapat meningkatkan 

kinerja, namun di sisi lain dapat pula mengalami kegagalan apabila 

tidak dipersiapkan dan dikelola dengan benar. Apabila tidak 

melakukan perubahan budaya organisasi, sedangkan lingkungan 

berubah, dapat dipastikan mengalami kegagalan. Paling tidak 

perubahan harus dilakukan untuk dapat mempertahankan diri dari 

tekanan persaingan. Misalkan ada sebuah perusahaan yang berasal 

dari negara Korea selatan membuka cabang perusahaan mereka di 

Indonesia. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat menyesuaikan 

budaya kerja yang ada di Indonesia maka hal ini dapat berdampak 

pada tingkat kenyamanan karyawan perusahaan tersebut. 

  Namun yang perlu diwaspadai adalah mengetahui kapan 

waktu yang tepat untuk melakukan perubahan budaya organisasi. 

Perubahan budaya organisasi diperlukan apabila terjadi 

perkembangan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Contoh dari 

pernyataan ini dapat dilihat dari pemaparan contoh sebelumnya, 

perusahaan yang berasal dari Korea selatan yang masuk ke Indonesia 

secara otomatis harus melakukan perubahan budaya organisasi 

mereka. Jika budaya kerja seperti workaholic efektif di negara Korea 

selatan, maka belum tentu budaya tersebut dapat berdampak secara 

efektif di negara Indonesia. 

  Perubahan budaya organisasi tidak berlangsung secara 

ilmiah seperti berkembang pada budaya tradisional. Perubahan 

budaya organisasi memerlukan perubahan yang sepadan dalam 

sikap, perilaku dan nilai-nilai. Seperti yang dikemukakan oleh Jeff 

Cartwright (1999, dikutip dalam Arni, 2004, h. 201) bahwa 

perubahan budaya organisasi adalah sebuah proses psikologi. 

  Perubahan budaya organsisasi dapat menyebabkan 

kegelisahan bagi banyak orang, menyebabkan konflik antara mereka 
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yang merasa menjadi “winner dan loser” atau antara kelompok “kita 

atau mereka” namun bagi mereka yang berpikiran progresif, 

perubahan budaya organisasi membuka kesempatan baru untuk 

kreativitas, individualitas, inovasi dan hubungan. 

  Apabila masih terdapat sistem manajemen tradisional, 

masuknya nilai-nilai baru harus diterima sebelum nilai-nilai lama 

dibuang. Membuat hierarki bisnis menjadi lebih datar akan dilihat 

sebagai menurunkan status oleh mereka yang paling terkena 

pengaruh perubahan. Manajer akan kehilangan kebebasan pribadi 

dalam rancangan tata ruang yang terbuka.  

  Victor S.L. Tan (2002, dikutip dalam Arni, 2004, h. 205) 

memberikan ciri-ciri bahwa perusahaan harus mengubah 

kebudayaan mereka demi kelancaran dalam beroperasi. Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ketika dua perusahaan atau lebih yang mempunyai latar 

belakang berbeda bergabung dan konflik berkepanjangan di 

antara kelompok orang yang berbeda dimulai untuk 

mengikis kinerja mereka. 

2. Ketika sebuah organisasi sudah ada sejak lama dan cara 

kerjanya adalah sangat kokoh sehingga menghindarkan 

organisasi dari menyerap perubahan dan bersaing di pasar. 

3. Ketika perusahaan bergerak menjadi industri yang secara 

total berbeda atau bidang bisnis dan cara sekarang untuk 

melakukan sesuatu adalah memperlakukan penyelamatan 

organisasi. 

4. Ketika perusahaan dengan staf yang terbiasa bekerja di 

bawah kondisi ekonomi yang menyenangkan, tidak dapat 

menerima tantangan yang ditunjukkan oleh perlambatan 

ekonomi. 
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  Adapun Terrence E. Deal dan Allan A. Kennedy (2000, 

dikutip dalam Arni, 2004, h. 205) mengemukakan adanya situasi di 

mana manajemen puncak harus mempertimbangkan perlunya 

membentuk kembali budayanya, yaitu: 

1. Ketika lingkungan sedang mengalami perubahan 

fundamental dan perusahaan sangat didorong oleh 

nilai-nilai. Nilai-nilai tradisional akan dibawa pada 

penurunan serius. 

2. Ketika industri sangat kompetitif dan lingkungan 

berubah cepat. Perusahaan harus membangun budaya 

yang memberikan perhatian besar pada pelanggan. 

3. Ketika perusahaan sedang-sedang saja atau menjadii 

lebih buruk. Perusahaan harus membangun kembali 

komitmen bersama pada kesejahteraan perusahaan, 

dikaitkan dengan keberatan orientasi terhadap 

pelayanan pelanggan. 

4. Ketika perusahaan benar-benar diambang menjadi 

perusahaan besar. Budaya dan nilai-nilai asli yang 

menyokongnya sering secara serius perlu dilengkapi 

apabila mereka memertahankan transisi pada 

lingkungan perusahaan besar. 

   Sementara itu, Carol Lavin Bernick (2005, Dikutip dalam 

Arni, 2004, h. 206) juga menyatakan bahwa perubahan terhadap 

budaya organisasi diperlukan apabila perusahaan menghadapi 

kenyataan bahwa penjualan mendatar dan lingkungan kompetitif 

bisnis sulit.  
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 2.2.3.5.1 Model Perubahan Budaya Victor Tan 

  Victor Tan (2002, Dikutip dalam Arni, 2004, h.207) 

menggambarkan model perubahan budaya organisasi dalam empat 

fase, yakni: 

1. Culture Assessment (Penilaian budaya) 

  Fase penilaian budaya mengandung dua tugas. Satu 

adalah menilai budaya organisasi yang sudah ada, dan 

lainnya adalah mempertimbangkan budaya organisasi yang 

diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang budaya sebenarnya dalam organisasi, seseorang 

dapat menggunakan kombinasi alat. Satu cara di antaranya 

adalah dengan melakukan wawancara pribadi di antara 

sampel yang menjadi representasi dalam organisasi. Hal ini 

dapat dilakukan melalui wawancara satu per satu atau forum 

diskusi kelompok, untuk menilai budaya yang sudah ada 

maupun mempertimbangkan budaya yang diinginkan dalam 

organisasi. Selain wawancara dan diskusi, Survei juga dapat 

dilakukan di antara sampel peserta yang mewakili. Untuk 

mendapatkan masukan yang akurat, survei ini harus 

dilakukan dengan jaminan penuh atas kerahasiaanya. Budaya 

yang diinginkan tidak sekedar mencakup aspirasi pribadi dan 

organisasi, tetapi juga mempertimbangkan permintaan 

lingkungan dan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan 

permintaan lingkungan eksternal. 

 

2. Culture Gap Analysis (Analisis kesenjangan budaya) 

  Fase ini menyangkut analisis terhadap kesenjangan 

antara budaya organisasi yang sudah ada dengan yang 

diinginkan. Analisis ini melihat orang, kebijakan, proses, 

teknologi, strategi, dan struktur organisasi. Satu cara untuk 
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menganalisis kesenjangan adalah dengan melihat pada apa 

yang sedang menghalangi organisasi dari pencapaian visi, 

misi, dan tujuan yang diinginkan. 

Cara lainnya adalah dengan mendefinisikan hubungan yang 

hilang menjadi sumber daya mereka, gaya kepemimpinan 

yang tepat atau perilaku orang, yang perlu ditunjukkan untuk 

memungkinkan organisasi mencapai tahap masa depan yang 

diinginkan. Hasil dari analisis kesenjangan akan memberikan 

masukan untuk mengembangkan program perubahan dan 

memengaruhi dan membentuk budaya organisasi. 

3. Influencing Culture Change (Memengaruhi 

Perubahan Budaya) 

  Inti dari perubahan budaya adalah perubahan pola 

pikir. Pola pikir di sini lebih berfokus pada mempelajari cara 

baru dalam berpikir, bekerja, dan interaksi satu dengan 

lainnya dan memungkinkan memperoleh sikap dan 

keterampilan baru di tempat kerja. Untuk melakukan ini, 

perlu untuk memengaruhi dan memberntuk keyakinan, 

asumsi, dan nilai-nilai manusia di tempat kerja. Misalkan 

kebudayaan suatu perusahaan pada awalnya lebih bersifat 

one-way communication di mana para pemimpin tidak terlalu 

memperdulikan input dari bawahan, ketika mengalami 

perubahan budaya, perusahaan sepakat menjunjung tinggi  

nilai innovation di mana para karyawan dituntut selalu 

memberikan ide terobosan baru demi perkembangan sebuah 

perusahaan dengan adanya penanaman nilai ini secara 

otomatis para pemimpin yang mulanya bersifat one-way 

communication harus mengubah pola pikir mereka agar 

mereka menjadi sosok yang lebih terbuka terhadap ide dari 

para bawahan. Hal ini akan memakan waktu yang cukup 

lama dalam pegimplementasiannya. 
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  Sebagai permulaan, agen perubahan yang memimpin 

perubahan budaya harus menjadi role model lebih dulu. 

Sikap dan perilaku sehari-hari di tempat kerja harus 

mencerminkan apa yang didefinisikan sebagai budaya yang 

diinginkan. Perilakunya yang konsisten dengan budaya yang 

diinginkan akan mendorong orang lain untuk melebihi 

mereka. Perubahan berikutnya harus mengubah kebijakan 

organisasi, prosedur dan sistem diselaraskan dengan budaya 

baru. Karenanya setiap praktik yang tidak konsisten tidak 

selaras dengan pola perilaku yang diinginkan harus 

dihapuskan. Untuk memastikan pengaruh jauh ke depan dari 

budaya baru, organisasi dapat melakukan pelatihan secara 

luas dalam organisasi untuk mengomunikasikan sistem 

keyakinan baru, nilai-nilai inti, dan pola perilaku yang 

diinginkan. Program orientasi dapat pula dilakukan untuk 

rekrutmen baru maupun staf yang ada untuk membantu 

mereka memodifikasi pola pikirnya pada pola perilaku yang 

diinginkan di tempat kerja. 

  Organisasi harus mengkapitalisasi setiap saluran 

komunikasi mungkin untuk dipublikasikan secara luas dan 

mengomunikasikan budaya organisasi baru. Newsletter, e-

mail ,rapat dan kegiatan bersama merupakan saluran yang 

berguna untuk mempromosikan dan memperkuat budaya 

baru dalam organisasi. 

  Cara baru lain yang sangat efektif memulai proses 

perubahan budaya dalam organisasi adalah melalui proses 

rekrutmen. Calon yang potensial diseleksi tentang nilai-nilai 

yang benar dan pola perilaku yang cocok dengan budaya 

yang diinginkan. Calon diwawancara melalui dan diseleksi 

atas dasar memiliki nilai, berpikir, dan pola perilaku kondusif 

pada budaya yang diinginkan. 
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  Selain cara ini, ada hal lain yang tidak kalah penting 

dalam membantu proses perubahan budaya dalam organisasi, 

hal ini adalah leadership dari para pemimpin perusahaan. 

Leadership di sini memiliki arti bahwa para pemimpin 

perusahaan bersedia menjadi role model dalam penanaman 

sebuah nilai kebudayaan baru yang ada di perusahaan. 

  Perubahan budaya memerlukan monitoring secara 

tetap dan penyesuaian pendekatan untuk mencapai hasil yang 

efektif. Persoalan pokok perubahan yang efektif adalah 

bagaimana organisasi mengimplementasikan sistem 

penghargaan kinerja mengenal, mendorong, dan memperkuat 

praktik budaya yang diinginkan. 

4. Sustaining the new culture (Melanjutkan budaya 

baru) 

  Melanjutkan budaya baru memerlukan perbaikan 

usaha terus menerus dalam memengaruhi dan memperkuat 

perilaku actual di tempat kerja atas dasar harian. Keberlanjutan 

budaya baru terletak dalam nilai dan pentingnya tempat 

pemimpin dalam memelihara konsistensi praktik yang 

diinginkan dalam aktivitas dan tugas sehari-hari di tempat 

kerja. 

  Oleh karena itu, aliran gagasan dan saran yang 

konstan untuk mempromosikan dan memperkuat budaya baru 

diperlukan untuk orang menginternalisasikan keyakinan, nilai-

nilai, dan perilaku baru. Hubungan yang konstan antara kinerja 

positif dan hasil pada budaya baru juga memberikan 

kredibilitas lebih besar. Sekali orang melihat manfaat budaya 

baru tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga untuk individu 

yang ingin melanjutkan praktik tersebut. 

  Organisasi yang menjalankan perubahan budaya 

organisasi mungkin menghadapi staf yang tidak bahagia dan 
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tidak puas. Hal ini merupakan gejala dari kebutuhan intrinsic 

yang tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut mungkin merupakan 

keinginan akan pengakuan dan apresiasi atau perasaan 

penting, menjadi bagian dan kejujuran. Mungkin juga 

merupakan kebutuhan merasakan kesenangan atas prestasi, 

kebanggaan atas keterlibatan atau kesenagan atu sharing. 

   Untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

diinginkan dan budaya organisasi yang produktif, manajemen 

puncak, pemimpin, manajer dan staf harus bekerja secara 

harmonis untuk mencapai kerja sama saling menguntungkan. 

   Mereka juga harus memastikan tercapainya praktik 

semacam ini di tempat kerja : 

a) Orang menjadi jelas tentang arah yang 

dihadapi organisasi 

b) Orang terlibat dan pandangan atau masukan 

mereka diperhitungkan dalam proses 

pengambilan keputusan 

c) Tempat kerja bersahabat dan berarti orang 

menikmati untuk datang bekerja 

d) Komunikasi jelas, pada waktunya dan 

relevan. 

e) Orang mendapatkan sumber daya yang 

mendukung keperluan mereka untuk 

melakukan pekerjaan 

f) Orang dihargai, dikenal, dan terapresiasi 

untuk melakukan pekerjaan yang baik 

g) Orang dijaga tetap memperoleh informasi 

tentang apa yang terjadi di dalam organisasi 
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h) Orang dijaga akuntabel atas pekerjaan 

mereka dan mereka mengaku sepenuhnya 

pada setiap masalah yang mungkin timbul 

i) Usaha individu dan tim dihargai dan dikena 

secara jujur 

j) Terdapat peluang untuk belajar dan kemajuan 

karier 

k) Terdapat spirit antusiasme dan merasa 

menjadi bagian 

l) Mengasuh orang adalah praktik dalam sebuah 

organisasi 

m) Menguasai pelajaran perubaha budaya 

korporasi. 

 

2.2.4 Iklim Komunikasi Organisasi 

   Di beberapa kasus konsep mengenai iklim organisasi dan budaya 

organisasi kerap mengalami overlapping (Romli, 2011, h.192) namun 

menurut Kopelman, Brief dan Guzzo (1989 dikutip dalam Pace dan Faules 

2013, h. 148) mengatakan bahwa “budaya organisasi…..menyediakan 

konteks tempat iklim organisasi menetap” 

   Konsep iklim organisasi semakin mendapat perhatian para teoritisi 

organisasi setelah Lewin pada tahun 1951 menulis “field theory of social 

science” secara sederhana Lewin mengemukakan teorinya dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut : (Romli, 2011, h. 194) 

   B=f(P,E) 

   Di mana B = behavior 

     P = person 
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     E = environment 

   Persamaan di atas menunjukkan bahwa perilaku manusia ditentukan 

oleh dua variable utama yaitu manusianya itu sendiri yakni kepribadian 

orang tersebut dan lingkungan. Persamaan di atas menyatakan bahwa 

manusia dan lingkungan merupakan dua variabel yang terpisah. Artinya 

untuk bisa memahami lingkungan sosial, manusia terlebih dahulu harus 

dipisahkan dari lingkungannya. Pemisahan ini bertujuan agar manusia bisa 

lebih objektif dalam memahami lingkungannnya. 

   Berdasarkan gagasan yang dikemukakan di atas maka Taiguri 

(1968, dikutip dalam Romli, 2011, h.194) mendefinisikan iklim organisasi 

sebagai berikut: 

   Iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal organisasi yang 

(a) dirasakan dan dialami oleh para anggota organisasi, (b) yang 

memengaruhi perilaku mereka, dan (c) yang bisa dijelaskan dalam bentuk 

satu set karakteristik atau atribut organisasi. 

   Iklim komunikasi merupakan gabungan dari persepsi-persepsi suatu 

evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon 

pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik 

antarpesonal, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. 

(Pace & Faules, 2013, h.147). Iklim komunikasi berbeda dengan iklim 

organisasi dalam arti iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai 

pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam 

sebuah organisasi.  

  Menurut Pace & Faules (2013, h.149) iklim komunikasi organisasi 

terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh 

unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, 

disepakati, dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan 

melalui interaksi dengan anggota organisasi lainnya. Pengaruh ini nantinya 
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menghasilkan pedoman bagi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 

individu, dan memengaruhi pesan-pesan mengenai organisasi. “Iklim” di 

sini dapat dikatakan sebagai ‘ciri khas’ dari organisasi ‘unit kerja’ dengan 

catatan penting bahwa ‘hasil interaksi’ ‘ciri khas’ itu dinamis dan cenderung 

berubah sewaktu-waktu (Hardjana, 2006, h.31). 

 

  2.2.4.1 Faktor Yang Memengaruhi Iklim Komunikasi   

   Organisasi 

 

  Terdapat enam faktor yang memengaruhi iklim komunikasi 

organisasi antara lain: (Pace & Faules, 2013, h.159) 

1. Kepercayaan 

Personel di semua tingkat harus berusaha keras mengembangkan 

dan mempertahankan hubungan yang di dalamnya kepercayaan, 

keyakinan dan kredibilitas didukung oleh pernyataan dan tindakan 

2. Pembuatan keputusan bersama 

Para pegawai harus di semua tingkat harus diajak berkomunikasi dan 

berkonsultasi dengan manajemen di atas mereka agar berperan serta 

dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan 

perusahaan. 

3. Kejujuran 

Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterusterangan harus 

mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dan para pegawai 

mampu mengatakan “apa yang ada dalam pikiran mereka” tanpa 

mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman 

sejawat,bawahan atau atasan. 

4. Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah 

Hal ini terkecuali untuk keperluan informasi rahasia perusahaan, 

anggota organisasi harus relative mudah memperoleh informasi 

yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu dan yang 
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berhubungan luas dengan perusahaan, organisasinya, para pemimpin 

dan rencana-rencana. 

5. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

Personel di tiap tingkatan harus mendengarkan saran-saran atau 

laporang-laporan masalah yang dikemukakan personel di tiap 

tingkat bawahan dalam organisasi, secara berkesinambungan dan 

dengan pikiran terbuka. Informasi dari bawahan harus dipandang 

cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang 

berlawanan. 

6. Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi 

Personel di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukan suatu 

komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi-produktivitas 

tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah demikian pula menunjukan 

perhatian besar pada anggota organisasi lainnya.  

 

 

2.2.4.2 Ethical Work Climate (EWC) 

  Ethical work climate merupakan sebuah konsep yang 

menyatakan benar atau tidaknya sebuah perilaku di dalam 

lingkungan kerja yang mencerminkan nilai-nilai sejati dari sebuah 

organisasi dan membentuk cara pengambilan keputusan dari para 

anggota. (Robbins dan Judge, 2015, h. 501) 

  Robbins dan Judge (2015, h. 501) membagi iklim organisasi 

menjadi beberapa kategori, yakni: 

1. Instrumental ethical climate 

  Merupakan sebuah iklim di mana para pimpinan 

perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pengambilan 

keputusan yang berdasarkan self-interest atau hal-hal yang 

bersifat egoistic. Iklim dari organisasi seperti ini biasa 

dimiliki perusahaan yang kepimpinannya bersifat otoriter. 

Akibat dari adanya iklim ini membuat para karyawan kantor 
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merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang mereka 

lakukan. 

2.  Caring  ethical climate 

  Merupakan iklim organisasi di mana para pimpinan 

atau manager perusahaan mengambil keputusan dengan cara 

memikirkan dampak dari keputusan tersebut terhadap para 

stakeholders mereka yang terdiri dari para karyawan, 

pelanggan dan suppliers. Iklim ini merupakan iklim yang 

sangat positif bagi para pekerja, karena pimpinan di sini 

mengaggap bahwa setiap stakeholders nya memiliki peran 

masing-masing. Perusahaan yang menerapkan iklim seperti ini 

biasanya memiliki tingkat turnover yang rendah serta 

memiliki karyawan yang sangat loyal. 

3.  Independence ethical climate 

  Merupaka iklim organisasi yang mengandalkan ide 

moral dari setiap individu yang ada pada lingkungan kerja 

untuk membentuk sebuah perilaku yang mereka inginkan. 

Dengan pengertian di atas mencerminkan bahwa perusahaan 

dengan iklim organisasi seperti ini sangat membebaskan para 

karyawan mereka untuk berperilaku. Perusahaan yang 

memiliki iklim seperti ini cenderung memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi pada setiap karyawan mereka. Iklim 

organisasi ini juga terbukti dapat meminimalisir tingkat 

turnover pada sebuah perusahaan. 

4.  Law and code ethical climate 

  Iklim organisasi seperti ini biasanya dibentuk oleh 

kode-kode atau hukum yang disepakati dalam sebuah panduan 

universal. Bentuk dari panduan tersebut dapat berupa 

professional code of conduct for norms. Perusahaan yang 

baisanya memiliki iklim seperti ini adalah perusahaan-

Peran Budaya Organisasi..., KRISTINA RATRIYANI, FIKOM UMN, 2017



33 
 

perusahaan yang bergerak pada bidang accounting, law dan 

engineering. 

5.  Rules ethical climate 

  Sebuah iklim organisasi yang dibentuk berdasarkan 

peraturan-peraturan yang tertulis pada sebuah organisasi. 

Peraturan-peraturan ini dibentuk berdasarkan keputusan 

internal. Perusahaan yang memiliki iklim organisasi dibentuk 

berdasarkan peraturan tertulis biasanya menganut budaya yang 

bersifat hierarchy di dalam organisasi mereka. Iklim 

organisasi ini juga dapat menjami kepuasan kerja para 

karyawan serta telah terbukti dapat meminimalisir tingkat 

turnover dari suatu perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran

Kemampuan Komunikasi dalam Sebuah Organisasi

Studi Kasus Yin

Konsep Komunikasi Organisasi

Budaya Organisasi

Iklim Komunikasi Organisasi
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