
I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi pada dasarnya dipengaruhi 

oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia kini merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting, karena segala aktivitas perusahaan pada dasarnya 

akan kembali kepada manusia yang terdapat di dalamnya. SDM merupakan aset 

yang sangat berharga bagi suatu organisasi yang harus senantiasa dikembangkan 

dan dikelola dengan baik (Handoko, 2001). 

Menghadapi semakin ketatnya persaingan di dunia usaha dan cepatnya 

perubahan yang terjadi di bidang teknologi, pengelolaan sumber daya manusia 

memegang peranan yang sangat penting.  Menurut Dessler dalam Hariandja 

(2007), saat ini karyawan dipandang bukan sebagai mesin, tetapi sebagai faktor 

yang memegang peranan kunci dalam memenangkan daya saing perusahaan 

sehingga karyawan dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan pekerjaannya agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

Kinerja karyawan yang tinggi akan mempercepat proses pencapaian tujuan 

perusahaan atau organisasi. Dengan tercapainya tujuan organisasi dapat dikatakan 

terjadinya keberhasilan dari karyawan dan perusahaan itu secara keseluruhan. 

Akan tetapi, untuk mencapai keberhasilan diperlukan landasan yang kuat berupa; 

kompetensi kepemimpinan, kompetensi pekerja dan budaya organisasi yang 

mampu memperkuat dan memaksimumkan kompetensi (Wibowo, 2007). Yang 

termasuk dalam kompentensi pekerja jika dilihat dari sudut pandang Spencer dan 
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Spencer (1993), bahwa komptensi terbagi menjadi dua, yaitu Hard Competency 

dan Soft Compentency. Dalam penelitian ini kami melihat dari salah satu unsur 

soft compentency, yaitu kemampuan berkomunikasi antar sesama karyawan dan 

pimpinan. Atau lebih tepatnya melihat kemampuan berkomunikasi terhadap 

semua unsur dalam organisasi. 

Kemampuan berkomunikasi secara interpersonal dan intrapersonal 

merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh karyawan dalam organisasi dimana ia 

berada, yaitu secara dua arah antara pimpinan dan teman sepekerjaan. Kalau kita 

uraikan maka seorang manajer yang melakukan sebagian tugasnya sebagai 

pengelola dalam bentuk kegiatan memotivasi, menjelaskan, berbicara dan 

berdiskusi dengan para karyawan maupun mitra kerja. Semua kegiatan manajer 

tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi. Kegiatan koordinasi dan 

penyeliaan yang dilakukan oleh manajer tersebut akan berhasil jika terjadi 

kesamaan makna. 

Iklim organisasi yang baik akan mendorong pegawai berpartisipasi, 

terbuka memiliki perasaan bebas dalam berkomunikasi sehingga diharapkan dapat 

menimbulkan dan memacu motivasi kerja karyawan, serta dapat mempengaruhi 

perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas menjadi lebih baik, karena merasa 

diakui eksistensinya, dipercaya, dihargai dan dilibatkan dalam setiap kegiatan 

dengan demikian karyawan dapat menyelaraskan keinginannya dengan tujuan 

organisasi. Dengan demikian juga sebaliknya apabila iklim komunikasi dalam 

organisasi sangat tertutup bagi karyawan, dapat menimbulkan pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karena karyawan tidak bebas berkomunikasi dan takut dalam 

mengeluarkan pendapat. Terjalinnya komunikasi baik ke atas dan ke bawah bukan 
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berarti tidak mengalami kendala. Menurut Mangkuprawira (2009), salah satu 

masalah yang timbul dalam komunikasi adalah distorsi informasi, atau dapat 

dikatakan tidak adanya kesepahaman pengertian akan informasi atau makna yang 

ada dalam proses komunikasi tersebut. Hal ini dapat terjadi antara pimpinan dan 

bawahannya. Ketidakpengertian antara pimpinan dan bawahannya dalam makna 

informasi yang diberikan atau diterima akan menyebabkan konflik diantara 

keduanya. Itulah mengapa komunikasi yang saling mengerti oleh setiap anggota 

organisasi diperlukan, karena dengan distorsi informasi akan menyebabkan 

hambatan bagi pencapaian tujuan organisasi bagi pimpinan dan kinerja yang 

buruk bagi karyawan atau bawahan. Misalnya salah menginterpretasikan instruksi 

pemakaian suatu mesin dapat menimbulkan kerusakan yang fatal bagi mesin 

tersebut. 

Perusahaan yang bergerak dalam industri penyiaran radio, komunikasi 

organisasi harus terjadi dengan baik dan kondusif. Kondusif disini diartikan 

adanya saling pengertian dari setiap anggota, terutama proses komunikasi antara 

semua anggota organisasi, iklim komunikasi, arus komunikasi dan media 

komunikasi.  Dengan komunikasi yang terjalin maka dapat mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditentukan. 

Komunikasi organisasi yang terjadi di stasiun radio Prambors Solo 

khususnya dalam bentuk komunikasi fomal dan informal, cenderung berlebihan 

pada komunikasi informal yang mengakibatkan hampir tidak ada batasan dalam 

berkomunikasi terhadap sesama anggota organisasi. Komunikasi informal yang 

berlebihan pada radio Prambors Solo mengakibatkan ketidaktahuan perbedaan 

dengan komunikasi formal dan cenderung diabaikan atau dianggap tidak penting. 
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Hal ini berpengaruh kepada unsur-unsur komunikasi organisasi, misalnya pada 

proses komunikasi, arah komunikasi, dan pesan/informasi yang ada. Situasi 

seperti ini terus bertahan karena didukung oleh lingkungan yang memadai untuk 

terjadi. Berdasarkan konsep komunikasi organisasi antara komunikasi formal dan 

informal harus berimbang.  Dengan tingginya komunikasi informal yang terjadi di 

radio Prambors Solo, memungkinkan adanya kendala dalam komunikasi formal di 

radio Prambors Solo.  

Arah komunikasi organisasi memiliki tiga arah yaitu ke atas, ke bawah dan 

ke samping yang mencakup komunikasi formal dan informal. Arah komunikasi di 

radio Prambors Solo berdasarkan pengamatan prapenelitian terdapat kesenjangan 

atau gap. Timbulnya gap dan distorsi informasi sesama anggota organisasi, karena 

tidak adanya kesamaan makna dan nilai komunikasi antar anggota, selain itu dari 

sisi subyektif, misalnya permasalahan like dan dislike terhadap salah satu anggota 

organisasi dan faktor kemampuan komunikasi personal. Dengan permasalahan 

seperti itu, maka akan terjadi bias penilaian terhadap kinerja anggota, baik oleh 

pimpinan dan juga antar sesama anggota unit-unit di perusahaan. Pada 

kenyataannya kesenjangan (gap) komunikasi dan distorsi informasi serta pesan 

yang terjadi di stasiun radio Prambors Solo adalah kesenjangan komunikasi dan 

distorsi informasi dalam komunikasi formal, misalnya job description, kebijakan-

kebijakan, laporan-laporan prosedur kerja dan hal yang sama lainnya. Dan 

komunikasi informal, misalnya timbulnya desas-desus yang beredar diantara 

anggota organisasi.  

Penelitian ini melihat komunikasi organisasi di Prambors Solo, misalnya 

ingin melihat sejauh mana persepsi karyawan radio Prambors Solo mengenai 
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komunikasi organisasi yang ada dilihat dari empat unsur yaitu proses komunikasi, 

kualitas media komunikasi, pesan dan iklim komunikasi. Dan kesenjangan dalam 

arah komunikasi formal dan informal yang menyebabkan distorsi informasi. 

Kemudian melihat pula apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Prambors Solo. Selain itu, penelitian ini memberikan 

rekomendasi strategi kepada Prambors Solo untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya dengan pendekatan komunikasi organisasi. Hal ini dinilai sangat 

penting, terlebih Prambors Solo adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 

penyiaran, dimana merupakan bagian dari konsep komunikasi. Tidak relevan bila 

sebuah perusahaan radio memiliki kesenjangan komunikasi dan distorsi informasi 

dalam  komunikasi secara organisasi. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Sejauh mana persepsi karyawan radio Prambors Solo mengenai 

komunikasi organisasi? 

2. Seberapa besar kesenjangan komunikasi organisasi yang dirasakan oleh 

karyawan di stasiun radio Prambors Solo? 

3. Adakah komunikasi organisasi, masa bekerja dan tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Prambors Solo? 

4. Strategi apa saja yang memungkinkan dapat digunakan untuk 

meningkatkan komunikasi organisasi karyawan dalam hal peningkatan 

kinerja karyawan di stasiun radio Prambors Solo. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan radio Prambors Solo mengenai 

komunikasi organisasi. 

2. Untuk mengetahui kesenjangan (gap) komunikasi organisasi karyawan 

di stasiun radio Prambors Solo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh komunikasi organisasi, masa bekerja dan 

tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan di Prambors Solo 

4. Menyusun alternatif strategi peningkatan komunikasi organisasi pada 

karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di stasiun radio 

Prambors Solo. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Stasiun radio Prambors Solo dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui komunikasi organisasi. 

2. Manajemen stasiun radio Prambors Solo dalam menetapkan strategi 

peningkatan komunikasi organisasi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar praktis 

dalam mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat 
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memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, 

khususnya mengenai aspek-aspek sumber daya manusia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup manajemen sumber daya manusia 

dengan pendekatan strategik, untuk menyusun dan merumuskan rekomendasi 

strategi yang tepat guna meningkatkan komunikasi organisasi pada karyawan agar 

meningkatkan kinerjanya di radio Prambors Solo. Hasil penelitian ini adalah suatu 

evaluasi. Untuk penerapannya seluruhnya diserahkan kepada manajemen yang 

terkait. 
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