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RINGKASAN 

 

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisa proses komunikasi vertikal 

pada biro desain Graphichapter dalam menghasilkan produk desain yang kreatif 

dan solutif. Komunikasi antara pimpinan dan desainer memerlukan cara yang 

tepat agar perpindahan informasi mampu diterima dengan baik oleh desainer. Hal 

tersebut dilakukan oleh desainer Graphichapter dalam upayanya 

mengkomunikasikan ide kreatif mereka kepada pimpinan. Hal inilah yang 

menjadi alasan peneliti mengapa menggunakan proses komunikasi vertikal dan 

tidak terpaku pada proses komunikasi vertikal downward ataupun komunikasi 

vertikal upward, melihat fakta dilapangan menunjukkan komunikasi yang terjadi 

di biro desain Graphichapter adalah komunikasi vertikal downward dan upward. 

Proses komunikasi vertikal antara pimpinan dan desainer yang terjadi pada biro 

desain Graphichapter ini menarik untuk di teliti karena penelitian ini berbeda 

dengan penelitian komunikasi organisasi lainnya, mengingat subyek yang di teliti 

adalah pekerja desain yang berbeda dengan karyawan pada umumnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif 

eksploratoris studi kasus dengan tujuan untuk mengembangkan proposisi 

diharapkan dari hasil tersebut dapat memberi input yang bermanfaat bagi biro 

desain Graphichapter dan biro desain lainnya. 

Proses komunikasi vertikal yang terjadi pada biro desain Graphichapter 

adalah komunikasi vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Dan hal yang terpenting 

adalah proses komunikasi penurunan Brief Project melalui General Manager, 

rawan akan terjadinya distorsi pesan. Dari proses komunikasi tersebut, terjadi 
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proses selektif berulang-ulang. Persepsi selektif bisa menyebabkan distorsi pesan, 

dikarenakan tidak keseluruhan pesan yang didengarkan tetapi hanya sebagian saja 

yang sesuai dengan kebutuhan.  

Komunikasi vertikal yang terjadi pada biro desain Graphichapter lebih 

banyak menggunakan jaringan komunikasi informal dan bentuk komunikasinya 

lebih banyak menggunakan komunikasi interpersonal. Berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi sangat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah 

komunikasi interpersonal yang efektif dalam organisasi tersebut.  
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