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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi adalah wadah berkumpulnya orang dengan sistematis dan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan organisasi (Ambarwati, 2021: 2). Dalam tatanan struktur 

organisasi mengandung makna hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, 

jabatan, dan tugas-tugas karyawan. Organisasi dapat diartikan sebagai proses utama 

yang harus ditempuh oleh seluruh pemimpin untuk pencapaian yang efektif dalam 

bentuk output yang dicapai adalah struktur organisasi.  

Pengorganisasian berfungsi untuk membuat dan menata pembagian beban 

kerja yang diterima pegawai serta sistem komunikasi dan koordinasi antara atasan 

dan bawahan (dalam Yohana dan Rumyeni, 2019: 8). Keberhasilan suatu 

pengorganisasian dapat dilihat dari empat tahapan yang efektif dan efisien antara 

lain, pembagian kerja, departementalisasi, distribusi otoritas, dan koordinasi. 

Pembagian kerja disesuaikan dengan struktur organisasi dan penempatan karyawan 

sesuai dengan keahliannya (dalam Sahadi dkk, 2020: 522). Departementalisasi 

merupakan pengelompokan pekerjaan ke dalam unit-unit kerja sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Distribusi otoritas adalah pembagian karyawan ke beberapa tempat 

perusahaan. Koordinasi adalah pengaturan dan pengontrolan kegiatan kepada unit-

unit kerja untuk bekerjasama dengan baik.  
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Pemimpin memegang kunci keberhasilan atau kegagalan lembaga atau 

organisasi yang dipimpinnya. Keberhasilan suatu lembaga atau organisasi 

tergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengkoordinir semua 

elemen untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (dalam Hartanto, 2016: 

69). Menurut Wijaya dkk (2015: 4) pemimpin adalah sesorang yang memiliki 

kecerdasan dan karakter unggul dalam berbagai aspek kehidupan untuk diteladani 

oleh karyawannya.  

Pemimpin berdasarkan aspek gaya kepemimpinannya menunjukkan gaya 

visionary and help enabling people, service leadership, mengarahkan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan yang dipimpinnya. Duryat (2021: 3) 

mengemukakan definisi gaya kepemimpinan adalah proses dimana seseorang dapat 

menjadi pemimpin (leader) melalui kegiatan yang berkelanjutan, sehingga 

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya (followers) untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. Hubungan antara pemimpin dan karyawan terjalin 

melalui proses kepemimpinan karena membutuhkan pengikut dan pengikut 

membutuhkan pimpinan. Meskipun pemimpin dan pengikut saling berhubungan, 

pemimpin harus secara proaktif membangun, berkomunikasi, dan memelihara 

hubungan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam visi, misi, 

rencana, dan strategi perusahaan.  

Nawawi mendefinisikan gaya kepemimpinan adalah cara atau perilaku yang 

digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pikiran, rasa, sikap dan perilaku 

karyawannya (Zaharudin, 2021: 50). Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan 

yang artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau suatu 
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kelompok. Pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan untuk proses 

mempengaruhi seseorang demi tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang 

memimpin suatu perusahaan tentu memiliki perbedaan kepemimpinan antara satu 

dan yang lainnya (dalam Rohaeni, 2016: 35). Gaya bersikap dan bertindak seorang 

pemimpin dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ketika pemimpin memberi tugas, 

perintah, dan menegur kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. 

Steward L.Tubbs dan Sylvia Moss mendefinisikan gaya komunikasi sebagai 

seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu 

situasi tertentu (Ruliana, 2018: 39).  Menurut Fajrie (2016: 15) mendefinisikan gaya 

komunikasi adalah seperangkat perilaku antar pribadi yang digunakan dalam situasi 

tertentu dan merupakan cara penyampaian pesan dan gaya bahasa yang baik. 

Gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi memberi pengaruh terhadap 

loyalitas. Perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan berhasil mencapai tujuan 

yang diharapkan tergantung pada kualitas seorang pemimpin tercermin dalam gaya 

kepemimpinannya berupa sikap dan tindakannya terhadap karyawan dan 

anggotanya. Kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi kelangsungan dan 

keberhasilan suatu entitas bisnis. Loyalitas karyawan meningkat dengan 

kepemimpinan yang tepat (dalam Asyifa, 2016: 44). Gaya komunikasi adalah salah 

satu aspek yang perlu dijaga oleh seorang pemimpin organisasi. Salah satu dampak 

dari dijaganya gaya komunikasi yang baik adalah terciptanya loyalitas karyawan 

(dalam Theofilus dan Tamburian, 2020: 353). 

Menurut Juwita dan Umi (2021: 2) loyalitas karyawan adalah kesetiaan 

karyawan pada perusahaan yang ditunjukkan dengan komitmen terbaik mereka 
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kepada perusahaan. Saat melakukan sebuah pekerjaan, pegawai atau karyawan 

tidak lepas dari berkomunikasi antar teman maupun atasan. Loyalitas karyawan 

terbentuk dari beberapa tahapan proses pembentukannya antara lain terbentuk dari 

kesadaran, pengaruh, komitmen, dan berdasarkan tindakan. Seseorang dapat 

dikatakan loyal terhadap perusahaannya apabila bekerja dalam kurun waktu tiga 

sampai lima tahun di perusahaan tersebut (dalam Charli dkk, 2020: 6). Loyalitas 

terbentuk dari komunikasi yang baik, kenyamanan bekerja, dan gaya 

kepemimpinan yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya (dalam 

Isniyunisyafna, 2019: 48).  

Perusahaan yang memiliki struktur organisasi dan menerapkan gaya 

komunikasi serta kepemimpinan dalam membangun loyalitas karyawannya antara 

lain Tanam Coffee. Tanam Coffee Semarang merupakan salah satu coffeeshop di 

Semarang yang berdiri sejak 2016 akhir. Tanam Coffee mempunyai dua cabang 

yaitu Tanam Coffee Kaligarang dan Tanam Coffee Panjangan. Tanam Coffee 

sebagai suatu organisasi memiliki dua struktur organisasi, yaitu struktur organisasi 

yang diterapkan pada tahun 2016 dan tahun 2019.  Pada tahun 2016 struktur 

organisasi Tanam Coffee terdiri dari dua pemilik, satu head barista, satu head 

kitchen, enam anggota barista, dan empat anggota kitchen. Pada tahun 2019 struktur 

organisasi Tanam Coffee terdiri dari satu pemilik, satu manager, empat head 

barista, delapan barista, dua head kitchen, dan tiga anggota kitchen.  

Pemimpin Tanam Coffee memiliki gaya komunikasi yang khas yaitu 

memberikan tugas ke karyawannya dengan secara langsung kepada karyawan yang 

bersangkutan tanpa melalui perantara. Pemimpin Tanam Coffee memiliki gaya 
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kepemimpinan yang khas yaitu sifat dermawan yang diterapkan dalam me-manage 

karyawannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan pemimpin yang tidak 

menerapkan sistem hukuman kepada karyawan yang melakukan kesalahan (human 

error) dan menyelesaikan permasalahan dengan sistem kekeluargaan. Sikap 

kedermawanan pemimpin Tanam Coffee tersebut memberikan kenyamanan 

karyawan untuk bekerja dan terciptanya loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan 

Tanam Coffee dibuktikan dengan banyaknya karyawan yang bekerja lebih dari tiga 

tahun. Salah satu karyawan Tanam Coffee yang telah bekerja kurang lebih empat 

tahun mengemukakan bahwa alasan ia bekerja di Tanam Coffee salah satunya 

karena gaya kepemimpinannya yang dermawan, management yang fleksibel, dan 

tidak menekan karyawannya.  

Data pembanding didapatkan oleh penulis dengan mewawancarai dua 

Coffee Shop lainnya yang ada di Kota Semarang yaitu Tepian Kopi dan Lingkar 

Coffee. Penulis mewawancarai tentang gaya kepemimpinan dan loyalitas 

karyawannya. Tepian Kopi berlokasi di Jl. Madukoro Raya Ruko Semarang Indah 

Blok E1 No. 23. Struktur organisasi di Tepian Kopi terdiri dari satu pemimpin 

utama, dua manager, dua head bar, dua head kitchen, delapan barista, empat 

waiters. Gaya bersikap dan bertindak seorang pemimpin dapat dilihat dari berbagai 

aspek seperti ketika pemimpin memberi tugas, perintah, dan menegur kesalahan 

yang dilakukan oleh karyawan. Pemimpin Tepian Kopi memiliki gaya komunikasi 

dengan cara memberikan tugas ke karyawannya dengan perantara yaitu head barista 

dan informasi tersebut disalurkan ke barista yang bersangkutan. Pemimpin Tepian 

Kopi memiliki gaya kepemimpinan yaitu fleksibel tetapi tetap terkontrol. Hal 
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tersebut dibuktikan apabila karyawan yang bekerja dapat menyesuaikan dengan 

jadwal kuliah. Hal yang membedakan antara pemimpin Tanam Coffee dan Tepian 

Kopi terletak pada gaya komunikasi dan sikap yang diambil pemimpin ketika 

karyawan melakukan kesalahan. Gaya komunikasi yang diterapkan Pemimpin 

Tepian Kopi yaitu melalui perantara (head barista). Karyawan Tepian Kopi yang 

melakukan kesalahan (human error) wajib mengganti kerusakan barang tersebut 

pada hari yang sama. Hal tersebut berbeda dengan gaya komunikasi yang 

diterapkan pemimpin Tanam Coffee yaitu secara langsung tanpa perantara. Sikap 

pemimpin Tanam Coffee ketika karyawannya melakukan kesalahan (human error), 

menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan yaitu karyawan tidak perlu 

mengganti barang yang rusak. 

 

Gambar 1.1 Wawancara Barista Tepian Kopi 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 
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Penulis mewawancarai tentang gaya kepemimpinan dan loyalitas 

karyawannya. Lingkar Coffee berlokasi di Jl. Thamrin No 12 dan Jl. KH Sirojudin. 

Struktur organisasi di Tepian Kopi terdiri dari satu pemimpin utama, dua manager, 

dua head bar, dua head kitchen, delapan barista. Gaya bersikap dan bertindak 

seorang pemimpin dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ketika pemimpin 

memberi tugas, perintah dan menegur kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. 

Pemimpin Lingkar Coffee memiliki gaya komunikasi yaitu ketika memberikan 

tugas ke karyawannya dengan secara tidak langsung kepada karyawan yang 

bersangkutan melainkan melalui perantara seperti manajer. Pemimpin Lingkar 

Coffee memiliki gaya kepemimpinan yaitu terstruktur dengan adanya peraturan-

peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Hal yang membedakan antara pemimpin 

Tanam Coffee dan Lingkar Coffee terletak pada gaya komunikasi dan sikap yang 

diambil pemimpin ketika karyawan melakukan kesalahan. Gaya komunikasi yang 

diterapkan pemimpin Lingkar Coffee yaitu melalui perantara (manager). Karyawan 

Lingkar Coffee yang melakukan kesalahan juga wajib mengganti kerusakan barang 

tersebut pada hari yang sama. Hal tersebut berbeda dengan gaya komunikasi yang 

diterapkan pemimpin Tanam Coffee yaitu secara langsung tanpa perantara. Sikap 

pemimpin Tanam Coffee ketika karyawannya melakukan kesalahan (human error), 

menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan yaitu karyawan tidak perlu 

mengganti barang yang rusak. 
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Gambar 1.2 Wawancara Barista Lingkar Coffee 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2022) 

Alasan penulis melakukan penelitian gaya kepemimpinan ini adalah 

banyaknya coffee shop yang berkembang di masyarakat menimbulkan persaingan 

yang kuat di dalam dunia bisnis untuk terus mengembangkan usaha bisnisnya. 

Menurut Kumar, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan antara lain 

berfokus pada hubungan antar karyawan, meningkatkan gaya kepemimpinan 

pemilik bisnis, pengaturan kerja yang tepat, dan lingkungan kerja yang efektif 

(Badrianto, 2021: 160). Oleh sebab itu, pemimpin harus menerapkan gaya 

kepemimpinan yang tepat agar usaha dapat berkembang dan mampu bersaing 

dengan menciptakan serta memperkuat loyalitas karyawan. Apabila loyalitas 

karyawan tinggi, maka akan berdampak positif pada pertumbuhan usaha. Karyawan 

yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada organisasi atau usaha akan 

mengoptimalkan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk 

mendukung kemajuan organisasi atau usaha. Karyawan yang loyal kepada 
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organisasi atau usaha tidak akan meninggalkan usaha tersebut dalam jangka waktu 

yang lama (Juwita dan Umi, 2021: 3). 

Dari data pembanding di atas, hal ini menarik penulis untuk memilih Tanam 

Coffee sebagai objek penelitian mengenai bagaimana gaya komunikasi dan gaya 

kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin Tanam Coffee. Informasi tersebut 

nantinya akan dituangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul 

“Analisis Gaya Komunikasi Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Membangun 

Loyalitas Karyawan di Tanam Coffee Semarang”. Peneliti akan menggunakan teori 

Gaya Komunikasi dalam Organisasi yaitu The Controlling Style, The Equalitarian 

Style, The Structuring Style, The Dynamic Style, The Relinguishing Style, dan 

TheWithdrawal Style (Ruliana, 2018: 39). Dalam penelitiannya, penulis juga 

menggunakan teori gaya kepemimpinan dalam organisasi menurut Blake dan 

Mouton (Ruliana, 2018: 139) yaitu gaya taat otoritas, gaya country-club, gaya 

pengalah, gaya jalan tengah, dan gaya tim. Gaya komunikasi dan Kepemimpinan 

tersebut akan diteliti dan dihubungkan dengan teori faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas karyawan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan yang 

digunakan oleh pemimpin Tanam Coffee Semarang dalam membangun loyalitas 

karyawan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proposal penelitian tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelesaikan proposal skripsi sebagai penunjang mata kuliah 

skripsi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

b. Mengetahui gambaran gaya komunikasi yang ada dalam objek yaitu 

Tanam Coffee Semarang. 

c. Untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai gaya kepemimpinan 

yang digunakan oleh pemimpin objek yaitu Tanam Coffee Semarang 

terhadap karyawannya. 

d. Penulis dapat menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

loyalitas karyawan di Tanam Coffee Semarang. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman yang mampu 

memperkuat teori komunikasi dan teori kepemimpinan dalam 

membangun loyalitas karyawan 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

bagaimana gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan yang baik 

dalam sektor perusahaan di bidang food and beverage. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana pengembangan 

pembelajaran bagi studi ilmu komunikasi yang secara teoritis 

dipelajari selama di bangku perkuliahan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan keinginan untuk 

terjun langsung mengamati implementasi gaya komunikasi dan gaya 

kepemimpinan yang ada di dalam suatu perusahaan terutama di 

bidang food and beverage. 

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengetahui tentang bagaimana 

gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan membangun sebuah 

loyalitas karyawan di Tanam Coffee Semarang 

c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi dan 

pengamatan secara mendalam untuk mengetahui tentang gaya 

kepemimpinan yang baik dalam memimpin suatu perusahaan. 
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d. Bagi pemilik perusahaan dapat menjadi bahan untuk 

berkembangnya model gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan 

agar dapat diimplementasikan ke dalam organisasi perusahaan.  

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian      

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dan berlokasi di Tanam 

Coffee Semarang. Penentuan lokasi dilakukan dengan metode Purposive Sampling. 

Tanam Coffee dipilih dengan pertimbangan bahwa pemimpin Tanam Coffee 

memiliki gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan yang khas. Tanam Coffee 

mempunyai dua lokasi yang terletak di Jl. Kaligarang No. 12A dan Jl. Raya 

Panjangan Manyaran. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab I menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, lokasi, dan tatakala penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II menjelaskan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Bab ini menguraikan tentang data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal ilmiah, 

atau hasil penelitian. Tinjauan Pustaka merupakan hasil telusuran studi kepustakaan 

sesuai dengan topik penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini mendeskripsikan secara rinci bagaimana rancangan penelitian, 

prosedur penelitian, teknik analisis pengumpulan data, dan pengolahan data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data. Hasil penelitian berupa 

uraian, data, gambar dokumentasi, dan tabel.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan merupakan rangkuman hasil penelitian yang disajikan oleh penulis 

secara singkat dan mencakup seluruh pembahasan yang diteliti. Saran merupakan 

arah penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan dan kekurangan dari hasil 

penelitian.  
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