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BAB I                                                                                   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada zaman ini manusia tidak terlepas dari kehidupan berorganisasi untuk 

melakukan kegiatan–kegiatannya, organisasi sendiri adalah suatu sistem. Sistem 

sendiri mempunyai arti bahwa organisasi terdiri dari bagian–bagian yang 

berhubungan secara interdependen yang artinya memiliki hubungan timbal balik, 

saling mempengaruhi dan terintegrasi oleh karena itu diperlukan suatu sistem 

komunikasi untuk menjalankan sebuah organisasi, di sinilah muncul komunikasi 

organisasi (Hardjana, 2016). Komunikasi organisasi memliki peranan penting 

dalam kehidupan berorganisasi tak terkecuali dalam sebuah perusahaan. Pengertian 

komunikasi organisasi sendiri menurut Andre Hardjana (2016) adalah suatu tahap 

yang terjadi ketika suatu pesan bertukar terhadap orang-orang yang ada di dalam 

suatu jaringan  hubungan yang saling bergantung yaitu efektivitas mencapai tujuan 

organisasi yang ditetapkan. Komunikasi organisasi juga memiliki fungsi dan tujuan 

sebagai informasi, perintah dan instruksi, pengaruh dan persuasi, serta integrasi 

(Thayer, 1968). 

Dalam sebuah perusahaan, komunikasi adalah salah satu faktor penting 

untuk mewujudkan situasi kerja yang baik, apalagi komunikasi antara pemimpin 

dan karyawan sebab menurut Hafied Cangara (2006) dengan komunikasi manusia 

bisa mengetahui peluang-peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara, dan 

menghindari hal-hal yang mengancam kondisi sekitarnya, oleh karena itu 
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pemimpin dan karyawan harus memiliki komunikasi yang baik supaya apa yang 

diinginkan oleh perusahaan tersebut bisa tercapai. Paula A. Argenti (2010), 

menyatakan juga bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan komunikasi 

efektif melahirkan karyawan di mana mereka memberikan sembilan puluh satu 

persen dari total saham perusahaan.  

Tetapi tidak dapat dipungkiri, terkadang ada hal-hal yang sudah 

dikomunikasikan tetapi tidak tersampaikan dengan jelas, di sinilah hambatan 

terjadi. Hambatan sendiri bisa disebut sebagai distorsi. Distorsi adalah sebuah 

kerusakan yang terjadi pada pesan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor 

dalam proses komunikasi, proses komunikasi sendiri terdiri dari encoding, 

transmitting, channel, decoding, interpreting, effect, feedback, message load, dan 

situation, inilah yang menyebabkan miscommunication dan tidak tercapainya 

sesuatu tujuan dalam organisasi atau perusahaan (Hardjana, 2016).  

Distorsi sendiri didorong oleh empat macam faktor, yaitu, faktor personal, 

organisasi, temporal, dan situasi. Di dalam faktor personal ada berbagai macam 

subfaktor yang membuat pesan terdistorsi, yaitu persepsi, keterbatasan bahasa, 

pertentangan verbal dan nonverbal, makna ganda, keterbatasan memori, ambiguitas 

pesan, dan motivasi. (Hardjana, 2016). Selanjutnya distorsi  dalam organisasi dapat 

membuat sebuah komunikasi tidak efektif, padahal sebuah komunikasi organisasi 

dapat dianggap efektif apabila tujuan pesannya tercapai, efektivitas komunikasi 

dinilai oleh sang penerima pesan bukan oleh sang pengirim, sehingga komunikasi 

antara pemimpin dengan karyawan akan efektif apabila karyawan bisa menerima 

dan mengerti komunikasi yang disampaikan oleh pemimpinnya. Persepsi karyawan 
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tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi dan tidak 

merugikan, karyawan bisa melaksanakan pesan komunikasi itu. Faktor temporal 

dan situasi memiliki pengertian bahwa tidak selamanya kegiatan organisasi 

terjadwal dengan baik, banyak masalah yang muncul secara tiba-tiba dan harus 

segera diselesaikan, dalam kondisi yang mendesak, seseorang tidak bisa berfikir 

secara tenang, sehingga orang cenderung emosional, kondisi emosional cenderung 

membuat orang berpikir tidak rasional membuat komunikasi terdistorsi, maka bisa 

disimpulkan juga bahwa komunikasi rentan terdistorsi apabila situasi sekitar 

tercemar dengannsuara-suara yang berisik, gelap, atau tidak nyaman (Hardjana, 

2016).  

Dalam kaitannya dengan penelitian hambatan komunikasi organisasi, 

penulis memilih perusahaan PT Indraprasta Graha Utama. PT Indraprasta Graha 

Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang property developer yang berdiri 

sejak tahun 2006 dan memiliki beberapa proyek di Sidoarjo bernama Grand 

Indrapasta Prambon, Grand Indraprasta Tulangan, dan beberapa proyek di luar kota 

seperti Golden Estate yang berada di Denpasar, Bali. Menurut data BTN (Bank 

Tabungan Negara) di Sidoarjo sendiri setidaknya ada 20 pengembang properti yang 

di mana paling tidak setiap pengembang memiliki satu proyek perumahan di 

Sidoarjo (BTN, 2016), dari data itu saja kita sudah bisa membayangkan berapa 

banyak karyawan yang dipimpin oleh masing-masing perusahaan pengembang. 

Kita bisa bayangkan pula berapa kemungkinan masalah komunikasi seperti ini 

terjadi di antara perusahaan-perusahaan tersebut. 
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Topik hambatan komunikasi organisasi ini dirasa perlu karena melihat 

adanya perubahan struktural dalam perusahaan,dan adanya keluhan dari pemimpin 

tentang komunikasi yang tidak lancar saat memimpin karyawannya, yang 

mengakibatkan tidak terlaksananya program yang dicanangkan pemimpin, 

sehingga pihak PT Indraprasta Graha Utama membutuhkan analisis agar dapat 

membenahi kualitas komunikasi antara karyawan dan pemimpin, baik secara 

horizontal maupun vertikal sehingga bisa mengatasi hambatan komunikasi, dan 

juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan yang 

memiliki masalah yang sama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang menjadi landasan 

penelitian: bagaiamana hambatan dalam komunikasi organisasi yang terjadi di 

divisi marketing PT Indraprasta Graha Utama? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Menjelaskan hambatan komunikasi organisasi yang terjadi di dalam divisi 

marketing PT Indraprasta Graha Utama beserta faktor nya. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan bisa memempunyai manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait baik 
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secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan komunikasi organisasi, dan memberikan sumbangan ilmiah 

dalam disiplin ilmu komunikasi 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai penambah wawasan bagi penulis tentang hambatan komunikasi 

organisasi di suatu perusahaan. 

2) Sebagai rujukan atau referensi bagi PT Indraprasta Graha Utama atau organisasi 

atau perusahaan lain untuk mengatasi masalah hambatan komunikasi organisasi. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Topik penelitian adalah “Analisis Hambatan Komunikasi Organisasi di PT 

Indraprasta Graha Utama”, penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pisau analisis berupa studi kasus. Obyek penelitian 

adalah hambatan dalam komunikasi organisasi internal PT Indraprasta Graha 

Utama. Subyek penelitian adalah PT Indraprasta Graha Utama yang meliputi 

karyawan dan pemimpin PT Indraprasta Graha Utama. Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan cara wawancara informan, di antaranya pemimpin dan karyawan 

juga melakukan observasi selama waktu magang yang berlangsung selama 3 bulan, 

dan melakukan studi dokumen terhadap bahan-bahan tertulis di PT Indraprasta 
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yang dirasa penting, pengambilan data dilakukan dalam waktu 3 bulan selama 

peneliti magang di PT Indraprasta Graha Utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


