
	  

	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

	  
1.1 Latar Belakang  

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisa proses komunikasi vertikal 

pada biro desain Graphichapter dalam menghasilkan produk desain grafis. Penelitian 

ini didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk melanjutkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Novralta B. Erlangga (2013) pada “Perancangan key 

performance indicator yang berbasis pada pola perilaku desainer Graphichapter”. 

Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa desainer berbeda dengan karyawan 

biasa. Desainer dalam menghasilkan produk desain, tidak jauh beda dengan para 

seniman, tidak mau dikekang, tidak disiplin dan memiliki beberapa sifat lainnya 

yang tidak sesuai dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Dengan 

kesimpulan tersebut, menjadi hal yang menarik ketika perusahaan dapat berjalan 

selaras dengan karakter yang dimiliki oleh desainer, karena itu diperlukan proses 

komunikasi yang tepat agar perpindahan informasi dapat di terima dengan baik oleh 

anggota organisasi. Sehingga berdasarkan pada penelitian yang dilakukan Novralta 

B. Erlangga yang meneliti biro desain Graphichapter dari sisi manajemen maka 

peneliti tertarik untuk menelitibiro desain Graphichapter dari sisi komunikasi 

organisasinya. 

Penelitian terkait komunikasi organisasi juga di lakukan oleh Indrawati 

(2005) yaitu “Upaya meningkatkan komunikasi vertikal dan horizontal manajemen 

puncak, manajemen menengah, dan karyawan di Rumah Sakit Bhayangkara H.S 

Samsoeri Mertojoso Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang upaya optimalisasi 
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komunikasi vertikal dan horizontal pada organisasi.  Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut adalah ; 1) Dari sisi Issue Strategi, bahwa manajemen puncak, 

kadang dan jarang mensosialisasikan visi, misi, dan pelayanan prima, 2) Dari sisi 

Chanel, tidak digunakannya sarana-sarana komunikasi secara optimal untuk 

kebutuhan rapat, apel pagi, dan lain-lain. 3) Dari sisi Feedback, Karyawan kurang 

dilibatkan dalam memberikan masukan atau ide. Dari hal-hal tersebut Indrawati 

menyimpulkan bahwa masih mengakarnya hirarki dan struktur antara militer di 

Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya sehingga terjadi 

kekakuan komunikasi antara atasan dan bawahan. Disamping itu ditemukan juga 

budaya komunikasi informal atau kegiatan informal lainnya jarang dilakukan di 

Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Indrawati tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana proses 

komunikasi vertikal, baik itu komunikasi vertikal ke atas maupun komunikasi 

vertikal ke bawah dan bagaimana proses komunikasi horizontal pada rumah sakit 

tersebut, mengingat metode penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif deskriptif. 

Maka dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novralta B. 

Erlangga (2013) pada “Perancangan key performance indicator yang berbasis pada 

pola perilaku desainer Graphichapter” serta penelitian komunikasi organisasi yang 

di lakukan oleh Indrawati (2006) pada“Upaya meningkatkan komunikasi vertikal 

dan horizontal manajemen puncak, manajemen menengah, dan karyawan di Rumah 

Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya”. Maka peneliti melihat celah 

untuk melakukan penelitian terkait proses komunikasi organisasi pada perusahaan 

yang bergerak di bidang seni. 
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Agar organisasi dapat terus berjalan maka akan terjadi proses komunikasi 

antar anggota organisasi.Dalam proses komunikasi, komunikator akan melakukan 

pendekatan kepada komunikan sehingga pesan yang disampaikan mampu diserap 

serta dipahami dengan baik. Komunikator menyampaikan pesan dengan tujuan agar 

penerima pesan tahu tentang apa yang disampaikan. Sebagaimana yangdinyatakan 

oleh Bernard Berelson dan Garry A dalam karyanya “Human Behavior” 

mendefenisikan komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, 

keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, 

gambar-gambar bilangan, grafika dan sebagainya1. 

Pada penelitian “Perancangan key performance indicator yang berbasis 

pada pola perilaku desainer Graphichapter”, dinyatakan bahwa desainer 

komunikasi visual dalam proses kreatif dan berkarya seni cenderung berpikirsecara 

vertikal bukan horizontal”2, yakni pola pikir yang dibebani oleh suatu definisi atau 

sistematika yang vertikal dan bersifat selektif. Pola berpikir vertikal pada desainer 

dan seniman berkaitan dengan pembuktian atau pengembangan pola konsepsi.Fayol, 

Webber, dan Taylor menyebutkan arus komunikasi yang paling utama dalam 

organisasi adalah aliran komunikasi vertikal, yakni Upward 

Communication(komunikasi keatas) dan Downward Communication(komunikasi ke 

bawah).Sehingga disamping adanya proses komunikasi vertikal ke bawah di mana 

pimpinan memberikan perintah untuk mendesain padadesainer, maka desainer juga 

melakukan proses komunikasi vertikal ke atas dengan menyampaikan ide kreatifnya 

                                                
1 Onong Uchjana, Effendy, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, 
(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 48. 
2 Novralta B. Erlangga, Perancangan key performance indicator yang berbasis pada pola 
perilaku desainer Graphichapter, (Surabaya, Universitas Airlangga, 2013).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS KOMUNIKASI ORGANISASI PADA... ADI WICAKSONO



	  

	  

4 

kepada pimpinan. Anggota organisasi, melalui berbagai informasi, dan melalui 

proses interpretasi dan proses bertindak, di bangun dari sosial filter informasi yang 

melalui informasi yang telah di pilih dan di interpretasikan hingga kemudian di 

bentuk melalui komunikasi (Heath, 1994). Diperlukan cara yang tepat agar 

perpindahan informasi mampu diterima dengan baik oleh pimpinan dan desainer. 

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti mengapa menggunakan proses komunikasi 

vertikal sebagai kata kunci penelitian ini, 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 birodesain Graphichaptersangat menarik untukdi teliti karena 

penelitian ini berbeda dengan penelitian komunikasi organisasi lainnya, mengingat 

subyek yang di teliti adalah pekerja desain yang berbeda dengan karyawan pada 

umumnya. 

Penelitian ini menggunakan Paradigma Transisional karena teori-teori pada 

paradigma transisional menekankan hal yang lebih luas sepertipenggunaan 

kekuasaan, aspek psikologi, variabel perilaku individu anggota organisasi,serta 

pentingnya komunikasi dalam proses organisasional.3Teori transisional dapat 

dikatakan sebagai jembatan yang membahas teori klasik mengenai organisasi dan 

manajemen teori sistem serta perilaku yang lebih modern (subyektif).4 Konsepsi 

lama tetap memberikan pengaruh penting terhadap cara kita memahami organisasi. 

Paradigma transisional ini tidak melupakan bahwa proses kreatif manusia adalah hal 

                                                
3 Sitepu, Yovita Sabarina, Paradigma Dalam Teori Organisasi dan Implikasinya Pada 
Komunikasi Organisasi, (2011). 
4 Pace, R. Wayne and Faules, Don F, Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan 
Kinerja Perusahaan. Deddy Mulyana (ed). (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001) 
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penting5. Komunikasi organisasi pada perusahaan desain berbeda dengan perusahaan 

korporasi pada umumnya, mengingat karakter dari karyawannya pun memiliki 

perbedaan, sehingga dalam penggunaan dasar teorinya pun harus sesuai dengan 

kondisi lingkungan di perusahaan desain tersebut, mengingat aliran informasi bukan 

suatu proses yang teratur atau dapat diperkirakan tetapi lebih dari pada itu, kita perlu 

memperhatikan hubungan yang menciptakan struktur dan polanya. Hubungan-

hubungan ini rumit dan sukar6. 

Teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi. 

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa komunikasi organisasi telah didefinisikan 

sebagai “Proses dimana informasi dipertukarkan dan dimengerti oleh dua orang atau 

lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku” 

(Daft, 1997). Oleh kerena itu komunikasi adalah sebuah multi-proses yang 

diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi (Koontz & Weihrich, 2006). Proses 

komunikasi merupakan hal yang sangat menarik untuk diamati terutama dalam kasus 

penelitian ini. Bagaimana anggota organisasi mengelola informasi dan 

menginterpertasi informasi tersebut adalah hal yang menarik untuk diamati. 

Pengelolaan informasi tercermin dalam kemampuan individu atau beberapa anggota 

organisasi untuk memindai dan menginterpretasikan informasi lingkungan dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, tindakan dan hasil antara organisasi dan 

                                                
5 ibid  
6 Allen, M. W., Gotcher, J. M., Seibert, J. H., dkk, A Decade of Organizational 
Communication Research, (Sage Publication .Inc, 1993) 
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lingkungannya.7 Pengolahan informasi organisasi mencakup transfer informasi dan 

kesimpulan makna, demikian itu dapat dianggap sebagai proses komunikasi 

(O,Reilly & Pondy, 1979). 

Berdasarkan wawancara yang mendalam pada Managing Director 

Graphichapter, peneliti menemukan bahwa terdapat kesulitan dari pimpinan untuk 

berkomunikasi dengan desainer, karena karakter dari desainer yang egois, kreatif, 

banyak inginnya dan penuh dengan improvisasi. 

 
“...Kita udah ngomong kita udah sepakat, kita udah sepakat satu hal, dan 

tugasmu apa, tugas ku apa nah itu klo g sesuai itu aku ga suka sama sekali, karena 

kita sudah sepakat, kita sudah sepakati, nah yang aku rasain desainer itu penuh 

dengan improvisasi, gitu lho, ngerti g sih, ya gitulah.. itu kadang-kadang susah, 

dan itu aku gak yakin desainer.. mungkin itu pribadi orang dan orang aja.. ya 

mungkin desainer itu egois, mungkin terlalu kreatif sehingga  improvisasinya 

berlebih, ya kan ada karepnya jadi itu juga kadang-kadang ya susah...” 

(Wawancara dengan  Managing Director Graphichapter di Surabaya 12:28 - 12:47, 

Selasa, 29 April 2014) 

 

Disamping permasalahan komunikasi terdapat permasalahan lain yang 

terjadi dalam biro desain Graphichapter yaitu berkaitan dengan masa tenggat waktu 

(Deadline). Di tahun 2014 pada periode bulan Januari-Juni, biro desain 

Graphichapter menangani 6 (enam) proyek desain. Dari 6 (enam) proyek tersebut, 

50% proyek yang dikerjakan mengalami perpanjangan masa tenggat waktu 

(Perpanjangan Deadline). Ditahun 2013 terdapat 40% proyek yang juga 

                                                
7 Frederic M. Jablin, Linda L. (Lee) Putnam, The New Handbook Of Comunication of 
Organizational Communication : Advances in theory, research and methods, (Sage 
Publication .Inc, 2001)   
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diperpanjang masa tenggat waktunya.8 Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

beberapa proyek tersebut diperpanjang masa tenggat waktunya, yaitu faktor dari luar 

(external) dan faktor dari dalam (internal).9 

Beberapa fenomena yang terjadi pada biro desain di Surabaya terkait dengan 

desainer :10 

1. Beberapa desainer mengaku ingin resign dari pekerjaannya bahkan ada sebagian 

dari mereka yang di pecat karena terjadi ketidak cocokan dengan pimpinan. 

2. Seringkali beberapa proyek yang dikerjakan oleh biro desain menjadi bermasalah 

dengan klien di akibatkan proses komunikasi yang buruk antara pimpinan dan 

desainer, dan hal tersebut berpengaruh pada desain yang dikerjakan. 

3. Terjadinya proses komunikasi yang buruk antara pimpinan dan desainer 

mengakibatkan banyak biro desain yang jatuh bangun dan bahkan ada sebagian 

desainer membuka biro desain sendiri setelah keluar dari biro desain tempat 

mereka bekerja. 

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia, biro desain Komunikasi visual termasuk di  Sub-sektor Periklanan dalam 

Industri Kreatif. Penelti sangat tertarik dengan permasalahan ini karena industri 

kreatif khususnya biro desain komunikasi visual berbeda dengan industri pada 

umumnya. Industri kreatifsebagaimana dengan biro desain komunikasi visual, lebih 

menekankan pada sisi individu di setiap sumber daya manusia yang dimiliki. bahwa 

skill, kreatifitas dan talenta mempunyai peranan penting terhadap kelangsungan 

                                                
8 Novralta B. Erlangga, 2014, Wawancara melalui Media Sosial Online Whatsapp	  
9 Ibid 
10 Bayu Prasetya A., 2014, Wawancara di CV. Graphichapter Kreasi Mandiri, Surabaya 
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perusahaan.11 Perkembangan ekonomi saat ini bergerak di industri kreatif. Di sektor 

perekonomian, industri kreatif berada di peringkat ke-4 dari sepuluh sektor  industri, 

dalam kategori jumlah tenaga kerja pada tahun 2012. Industri kreatif menyumbang 

10,67% pada total angkatan kerja nasional yang sebesar 110.808.154 orang. Industri 

Pertanian 35,1%, Industri Perdagangan, Hotel, dan Restoran 15,9%, Industri Jasa 

14,71%, Industri konstruksi 6,1%, Industri pengolahan 9,22%, Industri pengangkutan 

dan komunikasi 4,4%, Industri Real estate 2,3%, Industri pertambangan 1,4%, dan 

Industri Listrik, gas dan air bersih 0,2%.12 

Keberhasilansuatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari 

bagaimana perusahaan tersebut berusaha memberikan pelayanan yang baik dan 

berkualitas kepada para pelanggan, untuk mencapai kualitas tersebut dibutuhkan 

proses komunikasi organisasi yang baik dalam perusahaan.Studi komunikasi 

organisasi dapat memberikan landasan kuat bagi karier dalam manajemen, 

pengembangan sumber daya manusia, dan komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas 

lainnya yang berorientasikan kepada manusia dalam organisasi (Pace & Faules, 2001 

; 25). Proses komunikasi memerlukan cara yang tepat sehingga mampu diterima dan 

memberikan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Dengan perpindahan 

pesan tersebut, di harapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota organisasi. 

Karena jika pesan di artikan dengan tidak baik, akan berpengaruh terhadap desain 

(produk).Desain yang buruk dalam sebuah biro desain komunikasi visual, akan 

                                                
11  Sumber Internet, Industri kreatif, http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif, diakses 
10 Juli 2014, jam 08.30 WIB. 
12  Sumber Internet , http://indonesiakreatif.net/creative-economy/kontribusi-tenaga-
kerja-ekonomi-kreatif-terhadap-angkatan-kerja-nasional-
2012/#fo82KmgROswiYT8C.99, diakses 10 Juli 2014, jam 08.30 WIB. 
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menjadi solusi yang buruk bagi klien. Desain yang buruk berpeluang terjadinya 

proses desain ulang.Dan hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya tenggat 

waktu yang sudah disepakati dengan klien.  

Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan kurang tertanya komunikasi 

yang dilakukan oleh para pelaku organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif antara 

atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Keberhasilan komunikasi di dalam suatu organisasi di tentukan oleh kesamaan 

pemahaman antar orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Kesamaan 

pemahaman ini dipengaruhi oleh kejelasan pesan, cara penyampaian pesan, perilaku 

komunikasi, situasi (tempat dan waktu ) komunikasi13. Seorang pimpinan harus lebih 

memperhatikan komunikasi dengan bawahannya, dan memahami cara-cara 

mengambil kebijaksanaan, terhadap bawahannya. Keberhasilan organisasi dilandasi 

oleh perencanaan yang tepat, dan seorang pimpinan organisasi yang memiliki jiwa 

kepemimpinan. Kedua hal terseut merupakan modal utama untuk kemajuan 

organisasi yang dipimpinnya. 

Graphichapter yaitu memiliki banyak bidang pekerjaan dan multi disiplin 

serta klien yang beragam dengan berbagai macam karakter, mulai dari pemerintahan 

hingga swasta. Bisnis di sektor desain komunikasi visual, seperti halnya Biro Desain 

Graphichapter lebih banyak membutuhkan sumber daya yang kreatif. Desainer 

dituntut untuk memiliki ide dan imajinasi yang kuatuntuk menghasilkan output yang 

bermanfaat bagi pengguna jasa/klien,  oleh karena itu disamping kreatifitas desainer, 

di butuhkan juga proses komunikasi yang baik antara pimpinan dan desainer agar 

                                                
13 Miha Skerlavaj, Journal of Authentic Leadership, Creativity, and Innovation : A 
Multilevel Perspective, (Solkan, Slovenia, February 2013) vol. 9 no. 1 63-85. 
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produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan klien. Desainer merupakan aset 

utama dalam biro desain. Pekerjaan yang dilakukan desainer lebih menekankan pada 

idedan kreatifitas untuk menciptakan produk yang solutif terhadap permasalahan 

klien. Salah satu karakter dari industri kreatif menurut Departeman Perdagangan 

Republik Indonesia adalah perusahaan-perusahaan di industri kreatif cenderung 

small and medium enterprise. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan peneliti 

untuk mengambil sampel adalah biro desain Graphichapter yang berdomisili di 

Surabaya.  

 
1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah proses komunikasi vertikal pada biro desain Graphichapter? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisa proses komunikasi vertikal ke bawah (Downward Communication) dan 

proses komunikasi vertikal ke atas (Upward Communication)pada biro desain 

Graphichapter. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Akademis 

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah kajian keilmuan 

komunikasi organisasi khususnya di bidang komunikasi Profesional.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi 

bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai komunikasi 

professional, khususnya pada komunikasi bisnis dalam organisasi. 

 
1.5Batasan Masalah 

Pengamatan dalam penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa hal :  

1. Masalah utama penelitian ini adalah proses komunikasi vertikal pada biro desain 

Graphichapter. 

2. Penelitian hanya berfokus pada komunikasi dan pesan, bukan pada manajemen 

perusahaan. Penggunaan ilmu Manajemen oleh peneliti hanya berfungsi sebagai 

literatur tambahan agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini lebih variatif dari 

sisi komunikasi .  

Cakupan yang dapat di raih dalam tesis ini terdiri dari dua hal di atas. Selain 

dari hal tersebut menjadi area yang berbeda yang tidak dapat di amati dalam tesis ini. 
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