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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Penelitian ini dilaksanakan untuk melanjutkan kedua peneltian 

terdahulu mengenai pengaruh budaya organisasi dan pola aliran 

komunikasi organisasi dalam sebuah perusahaan. Penelitian terdahulu 

yang pertama adalah Vina Ariani yang meneliti Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Efektivitas Komunikasi Internal PT. Krakatau Tirta 

Industri. 

       Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

sehingga mampu menunjukan hasil yang signifikan mengenai seberapa 

besar pengaruh budaya organisasi terhadap efektivasi komunikasi internal 

perusahaan. Hasil penelitian bahwa menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang bersifat positif dan signifikan antara budaya organisasi 

terhadap komunikasi internal di PT. Krakatau Tirta Industri. Maka dari itu, 

penelitian ini menarik kesimpulan bahwa apabila budaya organisasi 

semakin kuat, komunikasi internal perusahaan akan semakin efektif pula. 

       Lalu, penelitian kedua yang menjadi penelitian terdahulu adalah 

Analisis Pola Aliran Komunikasi Organisasi (Studi Kasus pada PT. 

BlueScope Lysaght Indonesia). Penelitian ini membahas pola aliran 

komunikasi internal dalam BlueScop Lysaght Indonesia, yang membahas 

pola aliran komunikasi organisasi baik dalam komunikasi ke atas, 
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komunikasi ke bawah maupun komunikasi horizontal. Hasil dari penelitian 

tersebut, aliran komunikasi organisasi PT. BlueScope Lysaght Indonesia 

sudah berjalan dengan lancar dan cukup baik. 

       Penelitian terdahulu memiliki persamaan subjek dengan peneliti saat 

ini tetapi peneliti mengembangkannya menjadi lebih luas dan memiliki 

perbedaan objek pembahasan, yaitu fokus mengenai efektivitas 

komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Peniliti berusaha untuk 

mengembangkan dan menarik kesimpulan dari penelitian terdahulu untuk 

dijadikan acuan. 

       Penelitian pertama hanya membahas pengaruh budaya organisasi 

dalam efektivitas komunikasi dan penelitian kedua menganalisis lebih 

dalam pola aliran komunikasi organisasi. Setelah mencoba memperluas 

penelitian-penelitian terdahulu secara garis besar, peneliti memilih budaya 

organisasi dan pola aliran komunikasi organisasi dan bagaimana peran 

kedua hal tersebut kepada efektivitas komunikasi antara pimpinan dengan 

karyawan. 

       Di penelitian pertama, menggunakan metodologi kuantitatif untuk 

mengukur efektivitas komunikasi internal sebagai tolak ukur. Lalu, pada 

penelitan kedua, metodologi yang digunakan adalah kualitatif karena lebih 

menjelaskan secara rinci mengenai analisis terkait. Pada akhirnya, peneliti 

menggunakan metodologi kualitatif untuk menjelaskan secara lebih jelas 

bagaimana peran dari budaya organisasi dan pola aliran komunikasi 
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organisasi dalam membangun komunikasi antara pimpinan dengan 

karyawan. 

       Peneliti memilih perusahaan yang lebih besar untuk diteliti karena 

melihat kemungkinan efektivitas komunikasi yang akan menjadi lebih sulit 

untuk tercapai. Peneliti juga menambahkan konsep iklim komunikasi 

organisasi dan gaya komunikasi yang mempengaruhi efektivitas 

komunikasi antara pimpinan dengan karyawan di Divisi Corporate 

Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Vina Ariani 

Universitas 

Unika Atma Jaya 

2008 

Selly Maharani 

Universitas 
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2010 
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2017 
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Komunikasi 

Organisasi 
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PT. BlueScope 

Lysaght 

Indonesia) 

Peran Budaya 

Organisasi dan Pola 

Aliran Komunikasi 

dalam Membangun 

Efektivitas 

Komunikasi Antara 

Pimpinan dengan 

Karyawan 
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Corporate 
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Indofood Sukses 

Makmur Tbk.) 
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efektif 
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2.2 Kerangka Teoritis 

 2.2.1 Komunikasi Organisasi 

       Komunikasi organisasi merupakan penafsiran pesan di antara 

unit-unit komunikasi yang menjadi bagian dari sebuah organisasi 

(Pace & Faules, 2013, h. 31). Hal ini menjadi fakta bahwa 

komunikasi organisasi melibatkan seluruh anggota organisasi yang 

peran penting dalam proses komunikasi organisasi tersebut. 

       Menurut Goldhaber (1986 dikutip dalam Muhammad, 2015, h. 

67), komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling 

menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling 

tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak 

pasti atau selalu berubah-ubah. Setiap orang yang bekerja di 

perusahaan memiliki ketergantungan satu sama lain dalam proses 

penyelesaian tugas kerja. Maka, pertukaran pesan atau informasi 

menjadi penting dalam membantu mewujudkan kerjasama untuk 

hasil kerja yang maksimal. 

       Lalu, DeVito (2015, h. 260) menyatakan bahwa komunikasi 

organisasi adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan 

verbal dan pesan non verbal untuk menyampaikan makna dalam 

lingkup organisasi. Maka, komunikasi organisasi dapat 

menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota 

organisasi untuk efektivitas pekerjaan, sikap jujur kepada 

organisasi, meraih semangat dalam organisasi, pelaksanakan tugas 
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secara kreatif dan menawarkan gagasan-gagasan yang inovatif bagi 

penyempurnaan organisasinya. Pada intinya, komunikasi 

organisasi merupakan interaksi yang terjadi antar individu dalam 

sebuah organisasi sehingga berkemungkinan untuk menjadi kunci 

pencapaian tujuan organisasi.  

       Menurut Muhammad (2015, h. 67), ada beberapa hal umum 

yang dapat disimpulkan mengenai komunikasi organisasi, yaitu: 

a. Komunikasi organisasi terjalin dalam suatu sistem terbuka 

yang kompleks dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik 

internal maupun eksternal. 

b. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan dan 

arah media. 

c. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, 

perasaannya, hubungannya dan keterampilannya. 

       Hal inilah yang menjadi dasar bahwa komunikasi organisasi 

juga menentukan kehidupan perusahaan. Komunikasi yang terjalin 

dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk menyampaikan makna 

dari dan kepada seluruh orang yang bekerja di perusahaan, baik 

dari pimpinan ke karyawan ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal 

inilah, sebuah perusahaan dengan jumlah anggota yang tidak 

sedikit memiliki kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam 

menjalin komunikasi yang efektif, yaitu sebuah komunikasi yang 

mampu menyampaikan makna dengan tepat dan sesuai tujuan. 
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 2.2.2 Budaya Organisasi 

       Menurut Schein dalam Robbins, (2003, h. 721), budaya 

organisasi adalah suatu sistem makna yang dianut bersama oleh 

setiap anggota sehingga membedakan sebuah organisasi dengan 

organisasi lainnya. Hal ini memastikan bahwa budaya organisasi 

selalu berbeda dalam masing-masing perusahaan. 

       Budaya organisasi adalah sesuatu yang dihasilkan melalui 

interaksi sehari-hari dalam organisasi, bukan hanya tugas pekerjaan 

tetapi semua jenis komunikasi (Littlejohn & Foss, 2009, h. 383). 

Maka, komunikasi dalam organisasi dapat menciptakan budaya 

organisasi di sebuah organisasi ataupun perusahaan. 

      Budaya dalam sebuah organisasi memiliki sejumlah fungsi 

menurut Robbins (2003, h.725), yaitu: 

a. Budaya menetapkan tapal batas. Budaya organisasi memiliki 

peran dalam menciptakan pembedaan yang jelas antara satu 

organisasi dengan yang lain. 

b. Budaya memberikan rasa identitas yang menjadi milik bersama 

oleh setiap anggota-anggota dalam organisasi.  

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang 

lebih luas daripada kepentingan pribadi seorang anggota. 
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d. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial yang menjadi 

perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu 

dengan memberikan standar-standar yang tepat mengenai apa 

yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.  

e. Pada akhirnya, budaya dijadikan sebagai mekanisme pembuat 

makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 

       Pernyataan dari fungsi-fungsi budaya organisasi menunjukan 

bahwa secara alami, budaya sulit untuk dipahami, tidak berwujud, 

implisit, dan diterima apa adanya. Namun, semua organisasi 

mengembangkan asumsi, pemahaman, dan aturan implisit yang 

mengatur perilaku sehari-hari dalam sebuah tempat kerja. Pada 

awalnya, pendatang baru harus mempelajari aturan-aturan yang ada 

dan tidak diterima sepenuhnya sebagai bagian dari organisasi. 

Pelanggaran aturan dari pihak eksekutif atau pimpinan dapat 

mengakibatkan ketidaksetujuan secara umum atau bahkan 

hukuman berat yang berlaku dalam ketentuan organisasi. 

Kesesuaian aturan menjadi dasar utama pemberian imbalan dan 

mobilitas ke atas. 

       Ada beberapa tingkatan budaya dalam sebuah organisasi, dari 

perilaku yang terlihat hingga yang tersembunyi. Schein (dikutip 

dalam Romli, 2011, h.187) mengklasifikasikan budaya organisasi 

dalam tiga kelas, yaitu: 
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1. Artefak 

Aspek-aspek budaya yang terlihat. Hal ini dapat berupa 

lisan, perilaku, dan fisik dalam manifestasi nyata dari 

budaya organisasi. 

2. Nilai-nilai yang mendukung 

Dasar titik berangka evaluasi yang dipergunakan anggota 

organisasi untuk menilai organisasi, perbuatan, situasi dan 

hal-hal lain yang ada dalam organisasi. 

3. Asumsi dasar 

Keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri 

mereka sendiri, tentang orang lain dan hubungan mereka 

dengan orang lain serta hakikat organisasi mereka sendiri. 

Menurut Kreitner & Kinicki (2008, h. 72), terdapat 4 jenis 

budaya organisasi, yaitu: 

1. Clan Culture 

Budaya ini berfokus pada proses internal dan integrasi, 

menekankan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam 

organisasi. Budaya ini menjujung tinggi kerjasama tim 

yang dikelola layaknya sebuah keluarga dengan lingkungan 

kerja yang bersifat terbuka. Budaya ini mementingkan 

perkembangan sumber daya manusia serta komunikasi yang 

membangun. 
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2. Adhocracy Culture 

Budaya ini selain berfokus pada pihak internal tetapi juga 

pada pihak eksternal. Budaya ini percaya pada kemampuan 

untuk berusaha menciptakan inovasi serta kreativitas untuk 

menghadapi perubahan-perubahan.  

3. Market Culture 

Budaya ini berorientasi pada hasil atau tujuan serta 

mengarah pada reputasi. Berfokus pada pihak eksternal, 

budaya ini mementingkan tindakan jangka panjang yang 

bersifat kompetitif sehingga mengutamakan keberhasilan. 

4. Hierarchy Culture 

Budaya ini mengutamakan birokrasi, sehingga berfokus 

pada stabilitas atau standarisasi dan kontrol. Hal ini terlihat 

nyata pada lingkungan kerja yang terstruktur dan bersifat 

formal. Peraturan dan prosedur akan mengatur sikap dan 

perilaku anggota. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

2.3.1    Pola Aliran Komunikasi Organisasi 

       Komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu organisasi, yaitu 

formal maupun informal. Keduanya berlangsung dalam jaringan 

yang lebih besar daripada sebatas komunikasi kelompok. 

Komunikasi formal merupakan pola aliran informasi yang tercipta 

berdasarkan hirarki resmi organisasi. Pola akiran komunikasi ini 

disetujui oleh organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang hanya 

berorientasi pada kepentingan organisasi. Isi pesan atau informasi 

dalam komunikasi formal berupa cara kerja di dalam organisasi, 

produktivitas, serta berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan 

organisasi. Misalnya, kebijakan kantor, jumpa pers, dan surat-surat 

resmi lainnya. (Mulyana, 2009, h. 83) 

       Berbeda dengan komunikasi informal. Komunikasi informal 

merupakan pola aliran informasi di sebuah organisasi, dengan atau 

tanpa memperhatikan posisinya dalam organisasi dan bersifat 

pribadi. Informasi ini mengalir ke atas, ke bawah atau horizontal 

tanpa memperhatikan hubungan posisi dan kalau pun ada hanya 

sedikit. Hal ini terjadi karena komunikasi informal ini muncul dari 

interaksi di antara orang-orang dan mengalir ke seluruh organisasi 

dengan arah yang tanpa diduga. Komunikasi ini lebih dikenal 

dengan sebutan desas-desus atau grapevine (Muhammad, 2007, h. 

124). 
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       Rohim (2009, h.108), menyatakan tiga jenis pola aliran 

komunikasi formal yang berlangsung dalam suatu organisasi, yang 

terdiri dari: 

1) Komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 

2) Komunikasi dari bawah ke atas (upward communication) 

3) Komunikasi yang berlangsung antarbagian ataupun 

antarkaryawan dalam tingkatan yang sama atau komunikasi 

horizontal (horizontal communication). 

2.3.1.1 Komunikasi ke Bawah (Downward Communication) 

       Pola aliran komunikasi ini berlangsung ketika orang-

orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan 

pesan kepada bawahannya. Berarti informasi mengalir dari 

jabatan yang berotoritas lebih tinggi (manajemen) kepada 

yang berotoritas lebih rendah (karyawan) (Pace & Faules, 

2013, h.184). 

Ada empat jenis informasi yang biasa dikomunikasikan 

dari atasan ke bawahan (Rohim, 2009, h. 108): 

a. Job instruction  

Informasi yang dijelaskan oleh pimpinan berupa 

penyampaian bagaimana semestinya pekerjaan yang 

akan dilakukan karyawan yang menjadi bawahan. 
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b. Job rationale 

Pimpinan memberikan informasi oleberupa penjelasan 

mengenai alasan akan suatu tugas perlu dilaksanakan. 

c. Procedures and practices  

Penyampaian informasi dilakukan oleh pimpinan 

mengenai peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan 

yang berlaku di perusahaan. 

d. Motivational  

Pemberian motivasi dari pimpinan kepada karyawan 

sehingga dapat bekerja lebih baik. 

Berdasarkan empat jenis informasi yang biasanya 

disampaikan oleh atasan kepada bawahannya maka pada 

umumnya, isi pesan berkenaan dengan pengarahan atau 

instruksi kerja, tujuan kerja, disiplin dan aturan, serta 

motivasi kerja. Jenis-jenis informasi tersebut senada dengan 

yang disampaikan oleh Lewis dalam Muhammad (2007, 

h.108), bahwa komunikasi ke bawah bertujuan untuk 

menyampaikan tujuan, tejadi perubahan sikap, membentuk 

pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang 

timbul karena salah informasi dan mencegah 

kesalahpahaman. 
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Terjadinya pola aliran komunikasi ke bawah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai 

berikut. (Muhammad, 2007, h. 108-110): 

1. Keterbukaan  

Kurangnya sifat terbuka diantara pimpinan dan 

karyawan akan menyebabkan pemblokan atau tidak 

mau menyampaikan pesan dan gangguan dalam pesan. 

Umumnya para pimpinan tidak begitu memperhatikan 

arus komunikasi ke bawah. Pimpinan mau memberikan 

informasi ke bawah bila mereka merasa bahwa pesan 

itu penting bagi penyelesaian tugas. Namun, apabila 

suatu pesan tidak relevan dengan tugas makan pesan 

tersebut tetap dipegangnya. Misalnya seorang pimpinan 

akan mengirimkan pesan untuk memotivasi karyawan 

guna penyempurnaan produksi, tetapi tidak mau 

mendiskusikan kebijaksanaan baru dalam mengatasi 

masalah organisasi. 

2. Kepercayaan pada pesan tulisan 

Kebanyakan para pimpinan lebih percaya pada pesan 

tulisan dan pesan yang menggunakan alat eletronik 

daripada pesan yang disampaikan secara lisan dengan 

tatap muka. Hal ini menjadikan pimpinan lebih banyak 

menyampaikan pesan melalui bulletin, booklet, atau 

Peran Budaya Organisasi..., Theresia Livinka, FIKOM UMN, 2017



24 

 

video sebagai pengganti personal secara tatap muka 

antara atasan dan bawahan. 

3. Pesan yang berlebihan 

Karena banyak pesan yang dikirimkan secara tertulis, 

maka karyawan dibebani dengan memo, buletin, surat 

pengumuman, majalah, dan pernyataan kebijakan yang 

jumlahnya banyak. Reaksi karyawan terhadap pesan 

tersebut biasanya cenderung untuk tidak membacanya. 

Banyak karyawan hanya membaca pesan tertentu yang 

dianggap penting bagi dirinya dan sisanya tidak dibaca. 

4. Timing 

Timing atau ketepatan waktu pengiriman pesan 

mempengaruhi komunikasi ke bawah. Pimpinan 

hendaklah mempertimbangkan saat yang tepat bagi 

pengirim pesan dan dampak potensial pada tingkah laku 

karyawan. Pesan seharusnya dikirimkan pada saat yang 

saling menguntungkan kepada kedua belah pihak, baik 

pimpinan maupun karyawan. Namun, bila pesan 

dikirimkan pada saat tidak dibutuhkan oleh karyawan, 

maka kemungkinan akan mempengaruhi efektivitasnya. 

 

 

 

Peran Budaya Organisasi..., Theresia Livinka, FIKOM UMN, 2017



25 

 

5. Penyaringan 

Pesan yang dikirimkan kepada bawahan tidaklah 

semuanya diterima mereka karena mereka akan 

menyaring mana yang mereka perlukan. Penyaringan 

pesan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

diantaranya perbedaan persepsi antara karyawan, 

jumlah mata rantai dalam jaringan komunikasi dan 

perasaan kurang percaya.  

2.3.1.2 Komunikasi ke Atas (Upward Communication) 

       Komunikasi ini berlangsung ketika bawahan 

mengirimkan pesan ke atasan (tataran manajemen). Berarti 

informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih 

rendah (karyawan) kepada yang berotoritas lebih tinggi 

(manajemen) dengan tujuan untuk memberikan feedback, 

saran, atau mengajukan pertanyaan (Muhammad, 2007, h. 

117). 

Informasi yang dikomunikasikan dari bawah ke atas 

Menurut Pace dan Faules (2013, h. 190), berupa: 

a Memberitahukan tentang pekerjaan apa yang dilakukan, 

kemajuan serta rencana-rencana untuk waktu 

mendatang. Ketika pekerjaan sudah dekat dengan 

deadline, maka Supervisor akan meminta bantuan agar 

pekerjaan tersebut dapat selesai dengan tepat waktu. 
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b Saran atau gagasan perlu disampaikan oleh Supervisor 

kepada Manajer apabila sesuatu dianggap kurang. 

Komunikasi ke bawah yang cenderung santai dapat 

membuka peluang Manajer untuk menerima saran atau 

gagasan tersebut, selama didukung dengan alasan yang 

logic atau masuk akal dan lebih baik. 

c Di dalam Corporate Communications, bertukar pikiran 

adalah hal yang sering dilaksanakan antara Supervisor 

dengan Manajer yang bekerja di atas. Menjadi 

Supervisor yang bekerja di bawah Manajer, 

penyampaian ide atau gagasan adalah hal yang penting 

dalam memberikan hasil kerja yang maksimal sebagai 

tim. 

Menurut Sharma dalam Pace dan Faules (2013, h.191), 

berbeda dengan manajer, karyawan biasanya kurang 

mampu untuk mengungkapkan diri sendiri karena 

kurangnya pelatihan dan pengalaman dalam berkomunikasi. 

Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa hal 

diantaranya berupa: 

a. Kecenderungan karyawan untuk menyembunyikan 

pikiran atau ide mereka. Karyawan merasa bahwa 

mereka akan mendapat kesulitan ketika berbicara 

dengan pimpinan mereka dan cara terbaik untuk naik 
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pangkat dalam organisasi adalah sepakat dengan 

pimpinan. 

b. Adanya perasaan bahwa manajer tidak akan tertarik 

dengan masalah karyawan. Perasaan ini timbul karena 

manajer sering kali tidak memperhatikan masalah yang 

sedang diceritakan. Manajer mungkin tidak 

memberikan tanggapan akan masalah yang diceritakan 

atau mungkin juga manajer menahan untuk berbicara 

kepada yang lebih di atas yang kemudian membuat 

posisi mereka terlihat buruk di mata karyawannya. 

c. Kurang adanya penghargaan bagi komunikasi ke atas 

yang dilakukan pegawai. Tidak jarang manajer tidak 

berhasil memberikan penghargaan nyata atau 

terselubung untuk mempertahankan komunikasi ke atas 

untuk tetap terbuka. 

d. Sulitnya menghubungi manajer ketika ada masalah pada 

karyawan. Bisa karena manajer memang sibuk untuk 

mendengar keluhan mereka atau bawahan yang tidak 

dapat menemukan keberadaan dari manajernya (pergi 

dari kantor tanpa kabar). 
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Menurut Planty dan Machaver dalam Pace dan Faules 

(2013, h. 193), di samping sulitnya berkomunikasi ke atas, 

terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman komunikasi 

ke atas yang dapat digunakan hingga sekarang, yaitu: 

1. Komunikasi ke atas yang efektif harus direncanakan. 

Meskipun kerahasiaan dan keterusterangan akan 

memperkokoh, manajer tetap harus mendorong, 

merangsang dan mencari jalan untuk mengembangkan 

komunikasi ke atas. 

2. Komunikasi ke atas yang efektif berlangsung secara 

berkesinambungan. Bawahan harus meminta dan 

memberi informasi kepada pimpinan sesusai dengan 

bagaimana segala sesuatu berlangsung. Lalu, manajer 

juga harus menerima informasi dan memberikan 

tanggapan kepada bawahan, baik saat organisasi 

berjalan lancar atau saat ada gangguan. 

3. Komunikasi ke atas yang efektif menggunakan saluran 

rutin. Komunikasi harus berjalan tanpa menghilangkan 

kesempatan karyawan untuk melakukan kontak dengan 

atau pun didengar oleh manajer, komunikasi harus 

berjalan seperti biasa dan rutin. 
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4. Komunikasi ke atas yang efektif fokus pada kepekaan 

dan penerimaan dalam pemasukan gagasan dari jabatan 

yang lebih rendah. Perbedaan dalam interpretasi dan 

persepsi atas peristiwa harus diperhitungkan. Perbedaan 

dalam nilai dan prioritas menghasilkan perbedaan 

dalam dugaan dan kesimpulan. Mendengarkan dengan 

tujuan untuk memahami apa yang dimaksud oleh 

seseorang adalah dasar bagi komunikasi ke atas yang 

efektif. 

5. Komunikasi ke atas yang efektif mencakup 

mendengarkan secara objektif. Manajer harus 

meluangkan waktu untuk mendengarkan secara 

objektif. Kebiasaan mendengarkan dengan rasa segan, 

menunjukkan bahwa komunikasi ke atas sebenaarnya 

tidak dikehendaki. Mendengarkan dapat memudahkan 

dan mengurangi ketegangan bawahan. 

6. Komunikasi ke atas yang efektif mencakup tindakan 

untuk menanggapi masalah. Mendengarkan aktif dapat 

memicu gagasan-gagasan baru tetapi kegagalan untuk 

melakukan tindakan hanya menciptakan kemarahan dan 

merusak ketulusan dalam komunikasi ke atas.  
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7. Komunikasi ke atas yang efektif menggunakan berbagai 

media dan metode untuk meningkatkan aliran 

informasi. Metode komunikasi ke atas yang paling 

efektif adalah kontak tatap-muka setiap hari dan 

percakapan di antara manajer dan karyawan. 

2.3.1.3 Komunikasi Horizontal (Horizontal Communication)  

       Komunikasi horizontal merupakan tindak komunikasi 

yang berlangsung antarkaryawan ataupun bagian yang 

memiliki kedudukan yang setara. Komunikasi horizontal ini 

terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan 

sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi 

individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas 

yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang 

sama (Pace dan Faules, 2013, h.  195). 

Rohim (2009, h.108) menjelaskan tujuan dari aliran 

komunikasi horizontal, yakni: 

a. Memperbaiki koordinasi tugas 

Karyawan dalam satu bagian harus bisa membagi 

pekerjaan mereka agar tidak terjadi tumpah tindih 

pekerjaan dan salah pengertian antara satu tim. 
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b. Upaya pemecahan masalah 

Dengan saling bekerja, permasalahan yang menimpa 

tim tersebut dapat dengan mudah dipecahkan karena 

sumbangan ide untuk jalan keluar dari masalah akan 

lebih banyak. 

c. Saling berbagi informasi 

Gagasan beberapa orang jauh lebih baik daripada 

gagasan satu orang. Oleh karena itu dalam menciptakan 

suatu rancangan program, dalam satu tim perlu berbagi 

informasi dan ide mereka mengenai rencanan-rencana 

dan apa yang akan mereka kerjakan. 

d. Membina hubungan melalui kegiatan bersama 

Pada tingkat tertentu, kita akan memperoleh dukungan 

antarpersonal dari rekan-rekan dalam satu tim. Sering 

makan siang bersama atau mengobrol pada waktu 

istirahat dapat memperkuat hubungan antarpersonal. 

Bagi karyawan yang sering berinteraksi, akan lebih 

sedikit mengalami kesulitan dalam memahami satu 

sama lain karena mereka mendapatkan dukungan 

emosional dan psikologis yang lebih baik dari yang 

jarang berinteraksi dengan teman satu timnya. 
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e. Memperoleh pemahaman bersama 

Bila sebuah organisasi melakukan sebuah perubahan 

sistem atau kebijakan akan suatu hal, maka seluruh 

anggota tim harus berkumpul untuk membicarakan 

perubahan dan apa yang harus mereka lakukan terhadap 

perubahan tersebut.  

f. Upaya pemecahan konflik 

Sifat egois dari masing-masing individu sering 

menimbulkan ketidaksepakatan. Bila hal ini terjadi, 

komunikasi horizontal di antara para anggota tim 

merupakan hal pokok dalam mendamaikan perbedaan. 

      Menurut Pace & Faules (2013, h. 195-196), komunikasi 

horizontal sangat penting untuk koordinasi pekerjaan antara 

bagian-bagian dalam organisasi. Namun, bagian-bagian 

dalam organisasi juga bisa menjadi penghalang atau 

masalah dari komunikasi horizontal karena organisasi 

biasanya lebih otoriter dalam mengontrol komunikasi 

horizontal ini.  

       Jika karyawan tidak mengajukan pertanyaan dalam 

pelaksanaan tugasnya dan juga tidak ada masalah yang 

akan diselesaikan, maka pembicaraan antarkaryawan bukan 

hal yang menyangkut persoalan formal tetapi sudah beralih 
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kepada pembicaraan yang tidak relevan dengan tugasnya 

(Muhammad, 2007, h. 124). 

       Maka, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat 

pimpinan, makin banyak informasi mengenai bagian yang 

ada di bawah kontrolnya. Begitu pula sebaliknya, makin 

rendah tingkat pimpinan makin sedikit informasi yang 

dikenalnya atau yang hanya berkenaan dengan bagiannya 

saja. Keterbatasan informasi dalam aliran horizontal bisa 

menambah kekuasaan bagi pimpinan untuk berkuasa. Lalu, 

dengan meningkatkan keterbatasan komunikasi horizontal, 

bawahan akan menjadi tergantung pada komunikasi 

vertikal. 

2.3.2   Iklim Komunikasi Organisasi 

       Pace & Faules (2013, h. 149) beranggapan bahwa 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 inilah yang menghasilkan 

pedoman bagi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 

individu serta mempengaruhi pesan-pesan mengenai organisasi. 
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       Menurut Poole (1985 dikutip dalam Pace & Faules, 2013, h. 

148) mengatakan bahwa iklim muncul dari dan didukung oleh 

pratik-praktik organisasi. Iklim komunikasi organisasi merupakan 

fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan 

kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai 

mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil resiko. 

Pokok persoalan dari iklim komunikasi organisasi adalah persepsi 

mengenai sumber komunikasi dari hubungannya dalam organisasi 

yang meliputi rasa puas, pentingnya sumber-sumber itu percaya 

dan terbuka. 

       Redding (dikutip dalam Pace dan Faules 2013, h. 148) 

menyatakan bahwa iklim komunikasi organisasi lebih penting 

daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata 

dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Maka, dapat 

dikatakan bahwa iklim komunikasi organisasi mampu menentukan 

bagaimana kehidupan sebuah organisasi. Setiap kegiatan, perilaku 

bahkan persepsi anggota perusahaan akan menciptakan iklim 

komunikasi organisasi dalam sebuah perusahaan dalam keseharian 

kerja. 

 

 

Peran Budaya Organisasi..., Theresia Livinka, FIKOM UMN, 2017



35 

 

       Menurut Pace dan Faules (2013, h.159), terdapat enam faktor 

besar yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi sebagai 

berikut: 

1. Kepercayaan 

Anggota di semua tingkat harus berusaha keras untuk 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

didalamnya kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas didukung 

oleh pernyataan dan tindakan.  

2. Keputusan bersama 

Anggota di semua tingkat dalam organisasi harus diajak 

berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah 

dalam semua wilayah kebijakan organisasi, yang relevan 

dengan kedudukan mereka. Para pegawai disemua tingkat 

harus diberi kesempatan berkomunikasi dengan manajemen di 

atas mereka agar berperan serta dalam proses pembuatan 

keputusan dan penentuan tujuan. 

3. Kejujuran 

Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterusterangan 

harus mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi.  

4. Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah 

Kecuali untuk keperluan informasi rahasia, anggota organisasi 

harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan 

langsung dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi 
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kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan 

mereka dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya, dan 

berhubungan luas dengan perusahaan, organisasinya, para 

pemimpin dan rencana-rencana. 

5. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

Anggota di setiap tingkat dalam organisasi harus 

mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang 

dikemukakan personel di setiap 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 

Anggota di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan 

suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi-

produktivitas tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah, demikian 

pula menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi 

lainnya. 
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2.3.3   Gaya Komunikasi 

       Menurut Tubbs & Moss (2005, h. 170), gaya komunikasi 

(communication style) merupakan seperangkat perilaku 

antarpribadi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-

masing dari gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku 

komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respons atau 

tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu 

gaya komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari 

sender (pengirim) dan harapan dari receiver (penerima). Gaya 

komunikasi ini akan dipengaruhi oleh kekuasaan yang dimiliki dan 

memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku anggota-

anggota organisasi ketika mereka berbagi informasi atau tugas. 

       Gaya komunikasi menurut Tubbs & Moss adalah sebagai 

berikut: 

1. Controlling Style 

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai 

dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, 

memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang 

lain.  Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini 

dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way 

communications. 
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Pihak-pihak yang memakai controlling style ini, lebih 

memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding 

upaya mereka untuk mendapatkan pesan.  Mereka tidak 

mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik 

(feedback), kecuali untuk kepentingan pribadi mereka. Para 

komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan 

pandangan negatif orang lain tetapi justru berusaha 

menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa 

orang lain mematuhi pandangan-pandangannya. 

Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, 

tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar dibicarakan bersama 

namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa 

yang dilakukannya.  Controlling style ini sering dipakai untuk 

mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara 

efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik.  Namun 

demikian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, 

tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain 

memberi respon atau tanggapan yang negatif pula. 
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2. The Equalitarian style  

Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan 

kesamaan.  Equalitarian style ini ditandai dengan berlakunya 

arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun 

tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of 

communication). 

Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan 

secara terbuka.  Artinya, setiap anggota organisasi dapat 

mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana 

yang rileks, santai dan informal.  Suasana yang demikian, 

memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai 

kesepakatan dan pengertian bersama. 

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang 

bermakna kesamaan ini, adalah orang-orang yang memiliki 

sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina 

hubungan yang baik dengan orang lain baik dalam konteks 

pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja.  Equalitarian 

style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam 

organisasi karena gaya ini efektif dalam memelihara empati 

dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil 

keputusan terhadap suatu permasalahan yang kompleks.  Gaya 

komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya berbagi 

informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi. 
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3. The Structuring Style  

Gaya komunikasi ini berstruktur dan memanfaatkan pesan-

pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan 

perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan 

pekerjaan serta struktur organisasi.  Pengirim pesan lebih 

memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi 

orang lain dengan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, 

jadwal kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam 

organisasi tersebut. 

4. The Dynamic style  

Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki 

kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender 

memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada 

tindakan atau action oriented.  Dynamic style sering dipakai 

oleh para juru kampanye. 

Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah 

mestimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk 

bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.  Gaya komunikasi 

ini cukup efektif digunakan dalam mengatasi persoalan-

persoalan yang bersifat kritis. Namun, dengan persyaratan 

bahwa karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang 

cukup untuk mengatasi masalah yang kritis tersebut. 
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5. The Relinguishing Style  

Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk 

menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada 

keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan 

(sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan 

mengontrol orang lain. 

Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika 

pengirim pesan sedang bekerja sama dengan orang-orang yang 

berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk 

bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang 

dibebankannya. 

6. The Withdrawal Style  

Gaya komunikasi yang saling menyerah antara satu dengan 

yang lain ini dapat mengakibatkan melemahnya tindak 

komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang 

yang memakai gaya komunikasi ini untuk berkomunikasi 

dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun 

kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. 

2.3.4 Efektivitas Komunikasi  

Menurut Muhammad (2015, h. 69), komunikasi dianggap 

efektif jika pesan yang dikirimkan sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh pengirim. Misalnya, ketika seorang pimpinan 

melihat pekerjaan bawahannya yang tidak beres, kemudian berkata 
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dengan keras sambil memukul meja. Isi pesan tersebut adalah 

pernyataan rasa marah terhadap kesalahan bawahannya. Bila, 

karyawan yang menjadi bawahannya menerima menerima pesan 

tersebut dan mengartikan bahwa pimpinannya sedang marah, maka 

komunikasi tersebut dapat dikatakan efektif. 

Muhammad (2015, h. 206-207) menyatakan bahwa ketepatan 

dalam komunikasi digunakan untuk menguraikan tingkat 

kesesuaian arti pesan yang dimaksud oleh pengirim dengan arti 

yang diinterpretasikan oleh si penerima. Pesan yang didistribusikan 

dalam proses komunikasi ke bawah, ke atas, ataupun komunikasi 

berantai lebih mudah untuk perubahan dan distorsi apabila 

dibandingkan dengan komunikasi interpersonal.  

Menurut Umam (2011, h. 167-168), terdapat lima aspek yang 

harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yakni: 

2.3.4.1 Aspek-aspek komunikasi yang efektif 

1. Kejelasan 

Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

harus jelas. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari 

seperti, “Itunya sudah?” atau “Ininya di mana?” dan lain 

sebagainya. Penggunaan kata “itu” dan “ini” dapat 

menimbulkan ketidakjelasan yang mungkin diartikan 

berbeda oleh penerima pesan. 
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2. Ketepatan  

Isi pesan yang disampaikan harus akurat dan tepat. 

Artinya, isi pesan yang disampaikan harus sesuai 

dengan kebenaran yang ingin disampaikan. Jika tidak 

menyampaikan informasi yang tepat maka komunikasi 

menjadi tidak efektif karena isi pesan diartikan berbeda.  

3. Konteks  

Selain tepat dalam penggunaan bahasa, isi pesan yang 

disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan 

lingkungan tempat komunikasi terjadi. Tidak menutup 

kemungkinan, saat penggunaan bahasa dan informasi 

yang disampaikan sudah jelas dan tepat tetapi konteks 

tidak sesuai. 

4. Alur  

Alur diartikan sebagai urutan-urutan yang sesuai dalam 

penyampaian pesan. Hal ini juga dianggap menjadi 

aspek penting pula dalam membangun komunikasi yang 

efektif. Pada kenyataannya, belum tentu setiap individu 

mampu menentukan alur yang sesuai dalam 

menyampaikan pesan. 
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5. Budaya  

Tidak hanya bahasa, tetapi etika dan perilaku juga 

menjadi aspek yang berpengaruh dalam efektivitas 

komunikasi. Setiap individu memiliki latarbelakang 

yang berbeda, baik adat, suku, ras maupun agama. Hal 

tersebut menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang 

harus dipahami dalam membangun komunikasi yang 

efektif.  

       Setelah memahami kelima aspek tersebut, strategi yang tepat 

tentunya juga diperlukan untuk mendorong terwujudnya 

komunikasi yang efektif dalam pencapaian tujuan sebuah 

komunikasi. 

       Strategi-strategi tersebut dikemukakan oleh Umam, (2011, h. 

168-169), sebagai berikut: 

  2.3.4.2 Strategi membangun komunikasi yang efektif 

1. Mengetahui audience 

Audience merupakan penerima pesan yang 

ditujukan oleh pengirim pesan dalam proses 

komunikasi. Ketika berbicara dengan individu yang 

memiliki umur lebih tua, sebaiknya dalam penentuan 

bahasa serta sikap, menunjukkan rasa lebih hormat 

sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan 

nyaman. 
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2. Dipahami audience 

Setelah mengetahui audience, pengirim pesan harus 

memiliki kemampuan agar pesan diterima dengan baik 

sehingga dipahami oleh penerima pesan tersebut. 

Pengirim pesan harus memahami bagaimana cara 

komunikasi yang dianut oleh penerima pesan. Hal ini 

dilakukan agar informasi atau isi pesan dapat dipahami 

dengan tepat dan sesuai oleh penerima pesan. 

3. Mengetahui tujuan 

Setiap komunikasi pasti memiliki tujuan dalam 

menyampaiakan pesan atau informasi, begitu pula di 

perusahaan. Komunikasi antara pimpinan dengan 

karyawan harus memiliki satu tujuan yang sama, yaitu 

penyelesaian pekerjaan. Komunikasi dengan tujuan 

yang sama dapat berpengaruh terhadap niat atau 

harapan dari masing-masing karyawan.  

4. Memerhatikan konteks 

Isi pesan harus disampaikan sesuai dengan keadaan 

dan lingkungan tempat komunikasi berlangsung. 

Komunikasi tetap tidak akan berjalan dengan efektif 

apabila penggunaan bahasa dan informasi yang 

disampaikan sudah jelas tetapi tidak sesuai dengan 

kontek yang seharusnya. 
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5. Mempelajari kultur 

Budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang secara terus menerus. Di dalam perusahaan, 

terdapat budaya organisasi yang dianut oleh para 

karyawan. Hal ini dapat menentukan bagaimana cara 

pimpinan dengan karyawan berkomunikasi. 

6. Memahami bahasa 

Indonesia memiliki suku dan adat yang berbeda, 

dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang terdapat di 

dalamnya penuh dengan keberagaman. Maka dari itu, 

pemahaman bahasa menjadi permasalahan yang 

mungkin muncul dalam komunikasi. 

2.3.4.3 Komunikasi ke Bawah (Downward Communication) 

       Komunikasi ke bawah dilakukan sesuai dengan 

hierarki sebuah organisasi, yakni dari atasan kepada 

bawahan. Isi pesan dari komunikasi ini umumnya adalah 

penugasan, penjelasan, tujuan dan perubahan, serta 

prosedur tertentu (DeVito, 2015, h. 251). 

Berikut adalah hal yang dapat dilakukan manajer untuk 

membuat komunikasi ke bawah menjadi efektif, yaitu: 
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1. Gunakan kosakata yang sesuai dengan para karyawan. 

Gunakan jargon yang berkaitan dengan pekerjaan 

seminimal mungkin, terutama dengan pekerja yang 

tidak satu bahasa dengan atasan. 

2. Berikan informasi yang cukup kepada pekerja agar 

mereka dapat bekerja dengan sesuai tetapi hindari 

informasi yang berlebih. 

3. Dalam mengkritik, berhati-hati untuk tidak merusak 

citra pekerja yang sedang dikritik. 

2.3.4.4 Komunikasi ke Atas (Upward Communication)  

       Menurut DeVito (2015, h. 251), komunikasi ke atas 

penting untuk pertumbuhan sebuah organisasi. Selain 

pekerja dapat mengungkapkan perasaan dan memberi 

umpan balik kepada atasan, komunikasi ke atas juga dapat 

memberikan rasa memiliki bagi karyawan. 

Bagi karyawan, beberapa hal berikut dapat dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi ke 

atas: 

a. Berhati-hati untuk tidak memberikan pesan yang tidak 

benar dan terkesan menjatuhkan sesama karyawan. 
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b. Tidak terlalu banyak menyampaikan pesan kepada 

pimpinan. Pasalnya, akan sulit bagi pimpinan untuk 

memisahkan dan membagi fokus pada pesan-pesan 

tersebut. 

c. Berhati-hati untuk tidak menyampaikan pesan yang 

ambigu atau kontradiktif terhadap pesan-pesan 

sebelumnya. 

Sedangkan untuk pimpinan atau manajer, beberapa hal 

berikut dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan 

kualitas komunikasi ke atas sebagai berikut: 

1. Menyediakan sistem yang tidak terkesan mengancam 

karir karyawan. Melihat dari sudut pandang pekerja, 

komunikasi ke atas merupakan hal yang berisiko. 

2. Bersifat terbuka terhadap komentar dan kritik dari 

bawahan, dan melakukan penyaringan pesan agar pesan 

yang penting sampai kepada hierarki yang lebih tinggi. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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