
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang menghabiskan waktu dalam sehari-hari hampir untuk 

berkomunikasi, seperti menulis, membaca, berbicara, atau 

mendengarkan. Ketika berkomunikasi artinya pengiriman dan 

penerimaan pesan terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh 

berkomunikasi sehari-hari yang dapat ditemukan misalnya media yang 

mempromosikan pembelian rumah di real estate; murid yang bertanya 

kepada guru; teman yang datang untuk meminjam uang; istri menuntut 

uang belanja kebutuhan rumah tangga dilebihkan oleh suaminya; 

pimpinan yang menuntut bawahan untuk lebih efektif dalam bekerja; 

atau bawahan yang mengeluh pimpinan terlalu rewel. Artinya dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat melarikan diri dari 

bermacam bentuk komunikasi. Komunikasi menjadi oksigen bagi setiap 

aktivitas manusia, namun demikian tidak sedikit yang dapat 

berkomunikasi dengan baik. Beberapa manusia masih menganggap 

mudah bahwa komunikasi hanya tinggal berbicara saja. Pada 

kenyataannya berkomunikasi tidak mudah dan ringkas untuk dilakukan.  

Komunikasi yang dapat berlangsung dengan baik dipengaruhi 

oleh bermacam-macam faktor Keefektifan komunikasi dapat terjadi jika 

adanya hubungan timbal balik dan menghasilkan perubahan antara dua 

orang atau lebih yang melakukannya. Berhasil menciptakan komunikasi 

yang berjalan dengan baik dapat memberi kenyamanan dan kepuasan 



 

 

 

pada pihak-pihak yang bersangkutan, serta tujuan komunikasi pun juga 

dapat dicapai. 

Pada saat melakukan komunikasi, media komunikasi dibutuhkan 

sebagai perantara pesan yang mengambil banyak peran. Media 

komunikasi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi, menyampaikan atau bertukar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Macam-macam media komunikasi dapat 

berupa telepon, televisi, radio, surat kabar, dan masih banyak lagi. 

Melalui peran bermacam media komunikasi mempermudah dan 

mempercepat penyampaian informasi, memperjelas informasi yang 

bersifat abstrak atau sulit dijelaskan, dan menyebarluaskan informasi. 

Berkembangnya media komunikasi yang pesat dengan teknologi yang 

canggih membawa perubahan bagi manusia dalam cara berkomunikasi. 

Beragam cara berkomunikasi juga menimbulkan beragam hambatan 

pula. 

Pada era sekarang yaitu era media interaktif,  terus berlangsung 

hingga saat ini, telah menciptakan cara berkomunikasi yang baru, yaitu 

berkomunikasi secara virtual dengan bermacam media berbentuk 

digital. Era media interaktif sering disebut dengan era digital. 

Perkembangan era digital sangat pesat dengan kecanggihan teknologi 

yang menghadirkan banyak jenis perangkat komunikasi. Hadirnya 

internet menjadikan komputer dan gadget tidak memiliki batasan pada 

fungsinya lagi. Manusia dapat mencari informasi seluas-luasnya dan 

berinteraksi tanpa batas. Mendapatkan hiburan dan berinteraksi dengan 

penyiar radio  ditengah kemacetan melalui aplikasi radio yang dapat 



 

 

 

didengarkan dari telepon genggam dengan menggunakan internet dan 

kartu SIM, contohnya. Memberikan informasi dengan bentuk video 

melalui aplikasi instagram di gadget sangat memudahkan untuk 

menyebarluaskan secara instan juga merupakan contoh perkembangan 

era digital yang tanpa batas, cepat, dan merupakan gaya hidup yang 

membuat manusia tergantung pada teknologi untuk berkomunikasi. 

Semua perkembangan era media komunikasi menunjukkan bahwa 

tidak ada seseorang atau bahkan kelompok yang dapat bertahan tanpa 

adanya komunikasi dan mengikuti perkembangan yang sangat 

memudahkan dalam berkomunikasi. Begitu pula di dalam suatu 

organisasi kerja, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi menjadi 

sarana dasar seseorang untuk memahami organisasi tempat ia bekerja. 

Komunikasi dalam organisasi mengalir ke atas, ke bawah, ke samping 

untuk menyampaikan pesan dan tujuan. Arus hilir mudik pesan-pesan 

dalam hubungan yang saling bergantung dalam organisasi, jika 

terhambat dapat menghambat atau menurunkan kinerja.  

Komunikasi organisasi memiliki peran dan fungsinya untuk 

koordinasi dalam tugas pekerjaan, pengambilan keputusan, mencapai 

tujuan organisasi, membentuk jaringan informasi. Komunikasi 

organisasi yang berjalan dengan baik memberi kemudahan 

melaksanakan dan melancarkan fungsi suatu organisasi. Komunikasi 

dalam organisasi juga mendapat banyak perubahan dengan mengikuti 

perkembangan media komunikasi di era digital yaitu mendapat dampak 

strategis secara teknis. Era digital membantu organisasi untuk 

menyampaikan dan menyebarkan komunikasi dengan lebih luas, cepat, 



 

 

 

dan dapat dijangkau oleh organisasi itu sendiri. Tidak hanya untuk 

anggota organisasi saja, melainkan masyarakat atau individu di luar 

organisasi dapat dijangkau dengan mudah. Contohnya dengan era 

digital ini penggunaan media sosial pada suatu perusahaan dapat 

menyentuh kalangan masyarakat secara menyeluruh. Perusahaan juga 

dapat mengatur untuk memberikan atau menghilangkan pesan dengan 

mudah. 

Namun tantangan di era digital dapat juga menjadi hambatan bagi 

organisasi kerja. Tidak semua individu mengetahui dan mampu 

mengoperasikan kemajuan masing-masing media komunikasi. Suatu 

perusahaan ada pula yang harus memberikan pelatihan kerja sebelum 

anggota organisasinya bekerja secara mandiri, karena teknologi yang 

digunakan sudah maju mengikuti perkembangan jaman dan 

berhubungan dengan mesin. Hambatan lainnya adalah tidak semua 

perusahaan akan menggunakan semua kemajuan bentuk media 

komunikasi dengan efektif. Contohnya tawar menawar dan penetapan 

harga suatu barang antara seorang staf pembelian perusahaan retail 

dengan supplier masih harus menggunakan pengisian formulir cetak 

yang harus disetujui oleh pimpinan di kantor pusat sementara pada 

perusahaan lain sudah menggunakan email atau formulir digital yang 

mudah disimpan dan paperless. Ada pula hambatan seperti seorang 

pekerja yang pada akhirnya banyak tidak dihormati oleh rekan kerjanya 

karena tidak cepat tanggap dalam menanggapi pesan melalui telepon 

genggam dan tidak berusaha melakukan refleksi diri pada dirinya untuk 

perkembangan di tempat bekerja.  



 

 

 

Mengikuti perkembangan media komunikasi dibutuhkan adaptasi 

dan pengenalan kepada manfaatnya sehingga berfungsi baik dalam 

berkomunikasi. Meskipun melalui kemajuan teknologi, keharmonisan 

bentuk-bentuk dan proses komunikasi organisasi yang berjalan efektif, 

efisien, dan berhasil dapat membantu mencapai tujuan organisasi. 

Keberhasilan komunikasi organisasi akan memberi rasa nyaman dan 

puas antar individu didalamnya sehingga menghasilkan kepuasan 

komunikasi. Kepuasan komunikasi dapat diartikan sebagai tingkat 

kepuasan seseorang dalam mempersepsikan lingkungan komunikasi 

secara keseluruhan. 

Kepuasan komunikasi dalam organisasi menunjukkan bagaimana 

informasi yang ada memenuhi keinginan anggota organisasi untuk 

tuntutan informasi seperti dari siapa informasi diperoleh, bagaimana 

cara untuk disebarluaskan, bagaimana dapat diterima, bagaimana 

prosesnya, dan apa respon yang akan didapat oleh penerima informasi. 

Kepuasan komunikasi juga menjadi fungsi apa yang orang dapat 

dengan apa yang diharapkannya, informasi yang dikomunikasikan 

konsisten dengan apa yang diharapkan. Jika yang terjadi sebaliknya, 

tidak ada kepuasan dalam berkomunikasi, dapat menimbulkan dampak 

seperti kurangnya kepuasan dalam bekerja, sering timbulnya masalah 

dalam organisasi sehingga tujuan organisasi terhambat untuk dicapai, 

adanya kesalahpahaman dalam menjalankan tugas atau menerima 

informasi, individu menjadi tidak asertif, semangat kerja menurun, dan 

bahkan dapat berpengaruh pada tingkat produksi atau penjualan. 



 

 

 

Ketika melakukan wawancara kepada 72 pekerja sebuah 

perusahaan retail swasta di Semarang pada Senin, 4 Juni 2018, peneliti 

menemukan rendahnya kepuasan komunikasi dalam lingkup organisasi 

tersebut di era digital ini. Gejala-gejala rendahnya kepuasan 

komunikasi yang ditemukan diantaranya sering terjadi masalah 

komunikasi di lingkup dalam dan luar organisasi, bawahan lamban 

dalam bekerja (mengambil keputusan), sikap asertif bawahan kepada 

pimpinan dan rekan kerja kurang baik, dan kurangnya motivasi kerja. 

Masalah komunikasi yang sering terjadi dalam organisasi adalah 

adanya beberapa rekan kerja yang tidak aktif mengecek pesan instan 

melalui telepon genggamnya. Beberapa rekan kerja ini tidak hanya 

terjadi pada seseorang dengan usia yang tua, dimana intensitas aktif 

pada telepon genggam terkadang ditemukan rendah karena faktor 

perkembangan teknologi yang pesat, melainkan juga pada seseorang 

dengan usia muda. Rekan kerja yang tidak aktif mengecek pesan instan 

melalui telepon genggam ini sering mengganggu pekerjaan rekan 

lainnya, karena harus mengulang informasi berulang-ulang, dan apabila 

terjadi kesalahan, tidak hanya mengulang informasi tetapi juga harus 

menyelesaikan masalah yang baru terjadi.  

Perusahaan retail menjualkan produk-produk untuk kalangan 

masyarakat luas, artinya salah satu tugas perusahaan juga harus siap 

sedia melayani mengenai informasi produk. Staf penjualan dan staf 

marketing berhubungan langsung dengan Sales Girl Promotion (SPG) 

tiap produk. Beberapa rekan kerja dari SPG yang sering lamban dalam 

mengecek pesan instan, sering tidak mengetahui informasi terbaru dari 



 

 

 

produk yang dipasarkan. Rekan kerja dari staf penjualan dan marketing 

sudah berkali-kali melakukan teguran dan terus memberikan informasi 

lengkap melalui pesan instan, tetap menemui permasalahan komunikasi 

yang sama. Hal ini juga terjadi pada rekan kerja pada bagian yang lain. 

Faktor media komunikasi juga mendukung terjadinya masalah yang 

lain, beberapa pekerjaan rekan kerja menjadi lamban dalam hal 

pengambilan keputusan. Masalah yang sering terjadi adalah beberapa 

rekan kerja mendapat ruangan kantor yang terganggu sinyal untuk 

telepon menggunakan telepon genggam. Pada tiap ruang kantor 

terdapat telepon berjaring yang menghubungkan pada beberapa bagian 

kantor. Namun tidak digunakan secara efektif, lebih sering 

menggunakan telepon genggam. Terhambat karena media komunikasi 

ini juga menghambat pengambilan keputusan yang dibutuhkan saat itu 

juga.  

Staf pembelian dengan supplier, dan staf pembelian dengan 

penjualan, melakukan komunikasi melalui pengiriman email dan pesan 

instan pada telepon genggam. Pernah terjadi hingga saat ini, yaitu 

ketika staf pembelian sudah menetapkan harga sebuah produk dan staf 

penjualan melakukan promo dan diskon harga, hal tersebut tidak 

disampaikan pada staf pembelian dan supplier mengeluh juga 

memberikan protes mengapa produk yang dijualkannya mendapatkan 

potongan yang sangat tinggi dan mempengaruhi hubungan komunikasi 

untuk produk baru selanjutnya. Melakukan perubahan harga suatu 

produk juga harus melewati persetujuan dari kantor pusat. Proses 

komunikasi yang lamban dan kurangnya tingkat kerjasama ini membuat 



 

 

 

beberapa pekerja di posisi staf pembelian dan penjualan merasa jenuh 

dengan masalah yang sama. Komunikasi antara staf pembelian dan staf 

penjualan dinilai paling dingin dan cuek diantara divisi lainnya. Staf 

pembelian tidak pernah menyampaikan keluhan mengenai lambannya 

proses komunikasi dengan teknologi yang ada, karena menurut 

beberapa pekerja mengatakan rasanya susah untuk mengubah seluruh 

kemajuan teknologi perusahaan sebagai salah satu solusi untuk 

masalah-masalah yang ada jika tidak bisa berbicara secara langsung 

dengan pimpinan. Mereka juga ingin saran yang didengarkan tetapi 

tidak yakin akan ada jalan untuk melakukannya. 

Sikap asertif bawahan yang tidak baik terlihat dari beberapa rekan 

kerja yang merasa kesulitan mengatasi pekerjaanya jika ada rekan 

kerjanya yang tidak masuk tanpa memberikan pemberitahuan. 

Seringkali pemberitahuan masuk kerja atau tidak ditujukan kepada 

bagian personalia saja, sehingga rekan satu tim tidak mengetahuinya. 

Hal ini sering dikeluhkan baik dari bagian personalia dan bagian rekan 

kerja satu tim tersebut. Tetapi keluhan ini tidak disampaikan langsung 

pada pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga terciptalah iklim 

komunikasi yang tidak baik pada lingkungan kerja. Jika ada teguran 

yang harus disampaikan kepada rekan kerja untuk membangun kinerja 

yang lebih baik, alangkah baiknya jika langsung disampaikan kepada 

pihak yang bersangkutan. Tetapi karena tidak berani memulai 

pembicaraan terlebih dahulu untuk saling menegur satu dengan lainnya 

secara terbuka, menimbulkan masalah baru. Terkadang adanya 



 

 

 

pertengkaran antara rekan kerja karena kesalahan yang dilakukan 

diberitahu oleh pihak lain lalu merasa tersinggung.  

Gejala lainnya adalah motivasi kerja yang berkurang, terlihat dari 

intensitas beberapa bawahan yang sering datang terlambat dalam 

bekerja, keterlambatan paling parah adalah adanya bawahan diketahui 

datang jam setengah sembilan atau sembilan pagi dari jam masuk kerja 

pukul delapan pagi. Bawahan yang merasakan berkurangnya motivasi 

dengan pekerjaan yang dikerjakan dan ditambah dengan masalah yang 

lama untuk diselesaikan, merupakan iklim komunikasi yang terjadi 

dalam organisasi (Yantara 2015, h. 14). Iklim komunikasi yang tidak 

sehat menjadi alasan beberapa pekerja atas motivasi kerja yang 

berkurang. Ketika sehari sebelum menerima masalah yang sama dan 

teguran keras, esoknya merasa malas untuk bekerja dan memilih datang 

terlambat. Meskipun juga mendapat teguran dari rekan kerja atau 

biasanya dari bagian personalia, tidak membuat beberapa bawahan 

memperbaiki kinerja mereka. Seorang pekerja mengakui mendapatkan 

surat peringatan mengenai keterlambatan dalam bekerja, bahkan ada 

salah satu yang menolak mutasi dari perusahaan dan saran untuk 

mengundurkan diri. Alasannya karena tidak ingin kehilangan uang 

pesangon jika berhenti dari pekerjaan.  

Hubungan pekerja dalam organisasi meliputi hubungan sesama 

rekan kerja; pimpinan dengan bawahan; dan sebaliknya, membutuhkan 

respon timbal balik yang tidak boleh terputus, karena segala kegiatan 

dalam organisasi membutuhkan semua pihak untuk dapat berjalan. 

Hubungan komunikasi subordinat dan bawahan yang menghasilkan 



 

 

 

respon positif mempengaruhi kepuasan dalam berkomunikasi.  

Bawahan sebagai pihak yang selalu terjun ke lapangan, akan menjadi 

pihak yang lebih sering menemui permasalahan. Namun bagaimana 

seorang bawahan memberikan respon pada suatu masalah dan 

menginformasikan kepada rekan kerjanya membutuhkan dorongan dan 

keinginan untuk melakukannya. Membutuhkan pimpinan untuk 

membantu menyelesaikan masalah atau membutuhkan wewenang 

pimpinan dalam masalah yang dihadapi, para bawahan harus dapat 

memikirkan dengan baik waktu untuk menyampaikannya, bagaimana 

menyampaikannya, atau kebutuhan apa yang diperlukan. Tetapi 

menentukan bagaimana dan apa respon yang dapat dilakukan tidak 

cukup, dibutuhkan motivasi untuk mau melakukannya. 

Proses dan bentuk komunikasi yang tidak berjalan baik dapat 

mengacu pada kurangnya pemahaman pada tujuan yang harus dicapai 

bersama antar seluruh pekerja dalam organisasi. Ketidakpahaman apa 

pekerjaan yang harus dilakukan baik dalam kebutuh pekerjaan pribadi 

atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang lain dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dalam menghasilkan 

kepuasan komunikasi. Dibutuhkan proses dan bentuk komunikasi yang 

aktif dan ada timbal balik untuk mengurangi atau menyelesaikan 

permasalahan. Komunikasi yang berjalan baik dalam organisasi 

memberikan dampak setiap anggota mau berusaha dan berani 

berkomunikasi dalam tingkat masalah apapun dan jenis tugas kerja 

yang beragam. Media komunikasi juga memiliki peran dalam 

mempengaruhi kepuasan komunikasi organisasi. Media komunikasi 



 

 

 

yang memiliki manfaat sesuai dengan kebutuhan organisasi akan 

membantu dan memberikan kesempatan membentuk komunikasi yang 

baik karena hambatan yang ditimbulkan. Kualitas media komunikasi 

yang baik dan memenuhi kebutuhan menjadi dorongan dan kesempatan 

untuk membenahi komunikasi yang belum memadai (Pace, 2013, h. 

164).  

Memberikan feedback atau umpan balik juga merupakan 

kebutuhan masing-masing pekerja. Pekerja tentu ingin tahu bagaimana 

hasil pekerjaannya dan apakah kinerjanya sudah sesuai dengan 

kebutuhan organisasi atau masih ada yang perlu diperbaiki. Organisasi 

pun tak terlepas dari membutuhkan umpan balik untuk berbenah. Saat 

memberikan umpan balik, dibutuhkan pemahaman bagaimana 

menyampaikan pesan dengan baik sehingga menjadi saran yang 

membangun atau mengubah hal yang diinginkan terjadi. Pemberian 

umpan balik berkaitan dengan mekanisme refleksi diri. Feist 

berpendapat manusia dapat berpikir rencana apa yang akan dilakukan, 

bertindak, menilai, dan mengevaluasi. Manusia dapat berpikir apa 

tindakan yang berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Melalui 

refleksi diri sendiri memberikan dorongan untuk memikirkan berbagai 

kemungkinan dan melakukan tindakan yang diinginkan. Mekanisme 

refleksi diri yang penting untuk dimiliki manusia adalah efikasi diri, 

keyakinan mampu melakukan tindakan yang akan menghasilkan 

dampak yang diinginkan.  (Feist, 2010, h. 211). 

Pada dasarnya efikasi diri adalah hasil yang terjadi dari sebuah 

proses kognitif yang dapat berupa keyakinan, keputusan, dan 



 

 

 

pengharapan seseorang. Keyakinan seseorang untuk berhasil 

melakukan suatu tindakan yang relevan dari tugas yang diterima atau 

dalam situasi khusus yang dihadapi, misalnya dapat berupa masalah 

atau tantangan pekerjaan yang diharapkan dapat dilakukan dengan baik 

atau diatasi. Jika seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi maka 

mereka percaya bahwa mereka dapat melakukan suatu tindakan untuk 

mengubah hal yang tidak diinginkan dari lingkungannya, atau dapat 

melakukan suatu tindakan untuk tantangan yang dihadapi. Sedangkan 

bagi seseorang yang memiliki efikasi diri yang rendah maka orang 

tersebut cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan apa 

pun jika dihadapkan pada masalah atau tantangan, dan akan mudah 

menyerah.  

Contohnya berlaku untuk masalah yang dimiliki oleh tempat 

peneliti melakukan wawancara. Misalnya para bawahan dapat 

melakukan perencanaan pada suatu masalah, dimana menghadapi 

pimpinan yang mudah marah, namun dalam keadaan membutuhan 

wewenang pimpinan untuk membantu menyelesaikan masalah. Para 

bawahan mencoba memulai bertindak dengan berani melaporkan 

masalah yang didapat sekecil apapun bentuk masalahnya, dan berani 

menyarankan waktu untuk bertukar pikiran. Dimulai dari tindakan yang 

kecil terlebih dahulu, dapat membantu para bawahan untuk 

mengevaluasi ketika sudah melakukan tindakan tersebut apa yang 

didapat dari respon pimpinan. Mengumpulkan hasil dari setiap tindakan 

yang dilakukan membantu meningkatkan motivasi dan dapat 



 

 

 

mendorong keyakinan individu untuk melakukan dan mendapatkan 

hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian yang 

ditemukan belum ada yang meneliti mengenai hubungan antara efikasi 

diri dengan kepuasan komunikasi dalam organisasi, menimbulkan 

pertanyaan dalam pikiran penelitiapa ada hubungan efikasi diri dengan 

kepuasan komunikasi di dalam sebuah organisasi kerja? Peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara efikasi diri dengan kepuasan komunikasi dalam Organisasi 

Kerja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan maka tujuan peneliti 

melakukan penelitian iniuntuk menguji secara empirikhubungan antara 

efikasi diri dengan kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi ilmu 

psikologi terutama untuk bidang psikologi industri dan organisasi dan 

bidang komunikasi dalam kaitannya dengan kepuasan komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

pertimbangan dalam meningkatkan kepuasan komunikasi bawahan, 

terutama dalam kaitan dengan efikasi diri. 


