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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam hidup manusia, tanpa 

komunikasi manusia tidak dapat bertahan hidup. Dalam salah satu fungsi 

komunikasi menurut William I. Gorden yaitu komunikasi sosial, diungkapkan 

bahwa melalui komunikasi kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama.1 Anggota masyarakat yang dimaksudkan adalah dari 

kelompok masyarakat terkecil yaitu keluarga, sampai secara luas negara 

keseluruhan. Maka, fungsi komunikasi sosial pun terjadi dalam organisasi, di 

mana kita bekerja sama dengan anggota masyarakat lain untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Sedangkan pengertian dari organisasi adalah sebuah wadah yang 

menampung orang-orang dan objek-objek; orang-orang dalam organisasi yang 

berusaha mencapai tujuan bersama.2 Setiap organisasi memiliki tujuan yang 

berbeda-beda baik secara tertulis maupun dalam penerapannya. Apapun tujuan 

yang ditetapkan dalam suatu organisasi, maka diperlukan komunikasi untuk 

mencapainya, karena berbagai bentuk kerjasama dalam organisasi berasal dari 

komunikasi. Pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi kadang tidak 

                                                           
1 Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Rosdakarya. hal. 6 
2 Pace dan Faules. 2010. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT Rosdakarya. hal. 17 
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disadari karena komunikasi ada dalam hampir setiap pergerakan sistem 

organisasi tersebut. Tanpa adanya komunikasi, maka organisasi tersebut 

hanyalah sebuah wadah yang berisi orang-orang tanpa ada kemungkinan untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Komunikasi Organisasi merupakan “perilaku pengorganisasian” yang 

terjadi di antara orang-orang dalam organisasi dan juga bagaimana mereka yang 

terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi.3 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang-orang di organisasi saling aktif 

berkomunikasi dalam menjalankan organisasinya. Berbagai perbedaan yang 

dimiliki tiap-tiap orang membuat komunikasi dalam suatu organisasi berbeda 

dengan komunikasi di organisasi lainnya. Kekhasan komunikasi dalam organisasi 

tersebut mendorong munculnya iklim komunikasi yang berbeda pula. 

Menurut KBBI, kata iklim yang dapat berarti suasana atau keadaan 

adalah definisi yang tepat dalam istilah Iklim Komunikasi Organisasi. Iklim 

komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi 

dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi.4 Adapun unsur-unsur 

organisasi tersebut menurut Pace dan Faules adalah anggota organisasi, 

pekerjaan dalam organisasi, praktik-praktik pengelolaan, struktur organisasi, dan 

pedoman organisasi.5 Maka dapat dipahami bahwa iklim komunikasi organisasi 

                                                           
3 Ibid. Hal. 33 
4 Ibid. Hal. 149 
5 Ibid. Hal. 153 
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berkaitan atau saling berpengaruh terhadap proses komunikasi yang terdapat 

dalam suatu organisasi. 

Pada belahan negara mana pun, organisasi formal dan informal aktif 

berkomunikasi karena ingin mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh 

organisasi formal yang tidak asing lagi adalah perbankan, dunia perbankan telah 

menjadi bagian di kehidupan masyarakat. Bahkan, seiring berjalannya waktu, 

banyak bank makin bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut UU 

No. 10 Tahun 1998, definisi dari bank adalah “badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan 

menurut Joseph Sinkey, bank adalah department of finance yang menyediakan 

berbagai jasa keuangan.6 Berdasarkan pengertian bank tersebut dapat penulis 

lihat bahwa bank tidak sekedar menjual produk, namun bagaimana karyawan 

bank melayani nasabah yang ingin membeli produknya pun penting. Karena 

berkaitan dengan layanan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia, maka 

tidak dapat disangkal jika proses komunikasi terdapat di dalam bank. 

Bank didirikan untuk mencapai suatu tujuan, agar tercapai, maka orang-

orang yang berada di dalamnya harus bekerja sama. Menurut KBBI, “kerja 

sama” berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami 

                                                           
6 Taswan. 2006. Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
hal. 4 
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bahwa orang-orang yang berada dalam suatu organisasi yang dalam konteks ini 

adalah bank, harus berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain agar tercipta 

sebuah kerja sama yang akhirnya mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang 

terjadi pada bank juga dapat disebut sebagai komunikasi organisasi. Sehingga, di 

dalam bank pun terdapat iklim komunikasi organisasi yang akan penulis pahami 

lebih lanjut melalui penelitian ini. 

Suasana dan orang-orang dalam organisasi saling berkaitan karena orang-

orang dalam organisasi yang turut membentuk suasana, serta orang-orang 

tersebut jugalah yang merasakan suasana yang ada dalam organisasi. Iklim 

komunikasi organisasi memiliki dampak pada karyawannya, seperti tertulis oleh 

Pace & Faules bahwa iklim komunikasi organisasi mempengaruhi cara hidup 

kita.7 Kaitan pada kedua hal ini, iklim komunikasi organisasi dan sumber daya 

manusia pada organisasi telah mendorong penulis untuk mencari hubungan 

antara iklim komunikasi organisasi dengan karyawannya. Secara khusus, penulis 

akan meneliti mengenai kinerja karyawan dalam organisasi. 

Menurut KBBI, kata Kinerja merupakan sesuatu yang dicapai atau 

prestasi yang diperlihatkan. Pada umumnya, suatu organisasi yang memiliki 

sumber daya manusia akan melihat kinerja yang dihasilkan. Beberapa organisasi 

memberi penilaian secara formal pada kinerja tersebut, beberapa lainnya secara 

informal. Kinerja karyawan ini tentunya berguna bagi kebutuhan organisasi serta 

                                                           
7 Pace dan Faules. 2010. Komunikasi Organisasi. Bandung: PT Rosdakarya. Hal. 148 



5 
 

karyawan itu sendiri, karena salah satu tujuan penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi perbaikan performansi pada waktu yang akan datang.8 

Mengingat bagaimana iklim komunikasi terbentuk pada suatu organisasi, 

dapat dimengerti jika kinerja karyawan merupakan salah satu variabel yang 

hubungannya dapat diuji dengan iklim komunikasi organisasi. Banyak faktor 

yang mendukung kemajuan sebuah organisasi. Hal ini mendorong organisasi 

mengadakan evaluasi terhadap unsur-unsur dalam organisasi. Dalam kaitannya 

dengan komunikasi organisasi, evaluasi ini dapat disebut dengan audit 

komunikasi. Audit komunikasi adalah sebuah struktur konseptual dan 

metodologis yang digunakan untuk pemeriksaan proses-proses komunikasi di 

dalam organisasi.9 

Pada dasarnya, alasan pokok penyelenggaraan audit komunikasi adalah 

karena eksekutif ingin mengetahui bagaimana sistem komunikasi yang sudah 

ditetapkan bagi organisasinya dilaksanakan untuk menghadapi situasi tertentu.10 

Oleh sebab itu, komunikasi organisasi merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan oleh berbagai pihak terkait, demi keberlangsungan organisasi itu 

sendiri. 

Dalam penilaian kinerja Bank Panin, belum tersedia audit komunikasi 

secara spesifik dan formal. Penilaian terkait komunikasi karyawan yang ada di 

dalam Bank Panin secara umum dilakukan secara individual ataupun kolektif 

                                                           
8 Gomes, Faustino Cardoso. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi. Hal. 135 
9 Hardjana, Andre. 2000. Audit Komunikasi: Teori dan Praktek. Jakarta: PT Gramedia. Hal. 9 
10 Ibid. Hal. 15 
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ketika diadakan evaluasi bersama. Hal ini yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian terkait komunikasi di Bank Panin. 

Bank Panin adalah bank swasta nasional yang telah berdiri Agustus 1971 

dan telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Bank Panin yang terletak di 

Kota Semarang berdiri total 11 kantor, terdiri dari 1 KCU (Kantor Cabang 

Utama), 9 KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan 1 KK (Kantor Kas). Sebagai 

perusahaan yang sudah berdiri lama dengan kantor-kantor yang sudah berdiri 

bertahun-tahun, dipastikan terdapat iklim komunikasi yang terbangun pada 

kantor-kantor Bank Panin di Kota Semarang. 

Berdiri sejak 1971, Bank Panin merupakan bank swasta devisa yang 

pendirinya masih mengelola sampai sekarang, menjaga konsistensi kinerja dari 

Bank Panin dari tahun ke tahun. Selain itu, Bank Panin merupakan bank di 

Indonesia yang pertama kali melakukan merger atau penggabungan bank. 

Penggabungan tersebut berasal dari tiga buah bank kecil yang sehat, yaitu Bank 

Kemakmuran, Bank Industri Djaja, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia. 

Ketiga bank tersebut bergabung menjadi satu dengan harapan menjadi bank besar 

yang kuat, dan Bank Panin berhasil eksis sampai puluhan tahun kemudian. 

Berbeda dengan sebagian besar bank lain yang melakukan merger dengan bank 

asing, Bank Panin dapat bertahan dengan kepemilikan lokal, tak heran jika bank 

ini memiliki jiwa nasionalisme yang ingin membangun bangsa Indonesia melalui 

layanan yang disediakan. 
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Go public merupakan salah satu faktor penting bagi bank karena dapat 

menjadi unsur penilaian dari nasabah apakah perusahaan tersebut terpercaya 

eksistensinya atau tidak. Bank Panin sendiri sudah menjadi go public sejak 1982, 

bukti kepercayaan diri Bank Panin yang terjaga hingga detik ini. Kekuatan 

sebuah perusahaan juga seringkali dinilai dari status kepemilikan sahamnya, 

contohnya terdapat bank swasta lain yang sempat hampir dilikuidasi karena tidak 

dipercaya oleh para nasabah. Kejadian tersebut disebabkan karena bank tersebut 

merupakan milik perseorangan, belum memiliki status go public seperti Bank 

Panin. 

Melalui website resmi Bank Panin tertera berbagai prestasi dan reputasi 

yang telah didapatkan oleh Bank Panin sejak awal berdiri sampai sekarang. 

Berbagai poin di atas menunjukkan bahwa Bank Panin menjadi bank swasta yang 

stabil selama bertahun-tahun. Pencapaian ini tidak terlepas dari kepercayaan para 

nasabah terhadap Bank Panin. Kualitas baik yang diberikan Bank Panin kepada 

nasabah telah meningkatkan kepercayaan dan memunculkan hubungan baik antar 

bank dan nasabah. Pentingnya kualitas tersebut ditentukan juga oleh SDM yang 

dimiliki Bank Panin, sehingga secara lebih mendalam, penulis ingin meneliti 

sejauh mana hubungan iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan di 

Kantor Cabang Pembantu Bank Panin Kota Semarang. 
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1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan  “Sejauh 

mana hubungan iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan di Kantor 

Cabang Pembantu Bank Panin Kota Semarang?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk memahami sejauh mana 

hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan di Kantor 

Cabang Pembantu Bank Panin Kota Semarang. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah penulis 

dapatkan selama berada di bangku perkuliahan yang penulis tuang dalam bentuk 

karya ilmiah. Juga, penelitian ini membantu penulis memahami lebih dalam 

mengenai komunikasi dalam organisasi, khususnya iklim komunikasi organisasi. 

Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk 

menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat memperkaya dan menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian berikut dengan tema terkait. 
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c. Bagi Bank Panin Cabang Kota Semarang 

Penelitian ini dapat berguna secara khusus sebagai bahan untuk 

mempelopori adanya audit komunikasi di Bank Panin. Penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai tambahan dalam bahan evaluasi internal perusahaan yang 

berkaitan dengan iklim komunikasi yang terjadi di lingkungan kerja. Hal ini 

penting untuk dilakukan karena meningkatnya iklim komunikasi organisasi 

secara positif dapat berdampak positif bagi perusahaan. 

 

1.5. Lokasi dan Tatakala Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank 

Panin yang berada di Kota Semarang. KCP merupakan kantor yang dibawahi 

oleh Kantor Cabang Utama (KCU). KCU Semarang yang berada di Jalan 

Pandanaran No. 6-8 membawahi 20 KCP dan 1 Kantor Kas. Semua kantor 

tersebut berlokasi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Terdapat 9 

KCP yang terletak di Kota Semarang dan akan penulis teliti sebagai obyek 

penelitian. Berikut lokasi 9 KCP yang penulis gunakan sebagai obyek penelitian: 

 

Tabel 2.1 Lokasi dan Alamat Penelitian 

No Lokasi Alamat 

1 Ahmad Yani Jl. Ahmad Yani No 195 B, Semarang 

2 Gatot Subroto Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok F1 No. 6, 
Purwoyoso, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah 

3 Gang Besen Jl. Gg. Besen 92, Semarang 

4 Kaligawe Jl. Industri Raya Timur Kav. 3, Kaligawe, Semarang 



10 
 

No Lokasi Alamat 

5 Majapahit Jl. Majapahit 225A, Semarang 

6 Suari Jl. Suari No 27, Semarang 

7 Sultan Agung Jl. Sultan Agung 55 E-F, Semarang 

8 Dargo Komp. Ruko Dargo Plaza, Jl. Dargo No. A.10-11, Semarang 

9 Tanah Mas Ruko Telaga Mas Blok A No. 18B-19B, Jl. Telaga Mas Raya, 
Semarang 

Sumber: panin.co.id 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berikut jadwal dan 

lama waktu penelitian ini: 

Tabel 1.2 Tatakala Penelitian 

NO KEGIATAN 

2017 2018 

BULAN 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

PERENCANAAN 

PENELITIAN                             
 

  Pengajuan Judul                              

  Penyusunan Proposal                              

  Seminar Proposal                              

2 

PELAKSANAAN 

PENELITIAN                             
 

  Pengumpulan Data                              

  Analisis Data                              

3 

PENYUSUNAN 

LAPORAN                             
 

  Penulisan Laporan                              

  Ujian Skripsi                              

Sumber: Penulis 
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1.6. Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Penelitian ini akan terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V. Bab I adalah 

Pendahuluan, Bab II adalah Tinjauan Pustaka, Bab III adalah Metode Penelitian, 

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan, dan Bab V adalah Simpulan dan Saran. 

Bab I terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah akan dijelaskan secara 

rinci terkait variabel dalam penelitian, serta mengapa penulis mengambil topik 

dalam penelitian ini. Lalu permasalahan yang muncul akan dirumuskan dalam 

sub bab Perumusan Masalah, dilanjutkan pada sub bab Tujuan Penelitian yang 

menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian. Kemudian pada sub bab Kegunaan 

Penelitian akan penulis tulis kegunaan penelitian ini bagi berbagai pihak yang 

mungkin terkait dan membutuhkan informasi baik secara teoritis maupun praktis 

dari penelitian ini. Selanjutnya pada Metodologi Penelitian secara ringkas 

dijelaskan rancangan penelitian, prosedur penelitian, alat ukur, parameter yang 

diamati, sampel, teknik analisis, dan metode uji. Sub bab Lokasi dan Tatakala 

Penelitian akan berisi informasi detil objek penelitian penulis dalam melakukan 

penelitian, serta jadwal yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung. 

Pada sub bab terakhir di Bab I, terdapat Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

berisi tatanan penelitian ini secara garis besar. 

Bab II yang berisi Tinjauan Pustaka akan berisi acuan dan sumber yang 

penulis gunakan untuk mengerjakan penelitian ini. Landasan teori yang ada akan 

menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. 
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Bab III berisi Metode Penelitian yang sebelumnya terdapat di Bab I, 

hanya lebih jelas dan rinci. Pada bab ini, akan dijelaskan secara lebih rinci 

rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan 

kriterianya, penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, 

teknik analisis dan metode lainnya.  

Bab IV merupakan bab berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab 

ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data.  

Bab V adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat Simpulan 

dan Saran. Simpulan akan memuat kristalisasi dari hasil analisis di bab 

sebelumnya. Serta terdapat saran yang berisi anjuran yang berkaitan dengan 

beberapa aspek. 

  


