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ABSTRAKSI 

KRISHNA NARENDRA ANDREW .D.S, IKLIM KOMUNIKASI 

ORGANISASI DI iCLUB POOL & JUNCTION SURABAYA. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iklim komunikasi organisasi di 

iCLUB Pool & Junction Surabaya yang didasarkan atas permasalahan yang terjadi 

di iCLUB Pool & Junction Surabaya, yaitu kesenjangan hubungan antara atasan 

dengan bawahan atau karyawan kurang terjalin dengan baik. Hal ini di 

indikasikan karena adanya gap antara atasan dengan bawahan / karyawan. 

 Dalam penelitian mengenai iklim komunikasi organisasi di iCLUB Pool & 

Junction Surabaya, peneliti menggunakan indikator-indikator dari teori Wayne 

Pace & Petterson, yaitu kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, kejujuran, 

keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, nilai mendengarkan dalam komunikasi 

ke atas, serta nilai perhatian untuk tujuan berkinerja tinggi. 

 Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tehknik penarikan 

sampel menggunakan total sampling, yakni seluruh karyawan iCLUB Pool & 

Junction Surabaya yang berjumlah 75 orang dijadikan populasi. Data yang 

diambil merupakan data primer yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang 

disebarkan dan diisi oleh semua karyawan iCLUB Pool & Junction Surabaya. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan data yang telah diklarifikasikan dan 

dihitung untuk ditampilkan dalam bentuk prosentase. 

Kata Kunci : Iklim Komunikasi Organisasi, di iCLUB Pool & Junction 

Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1  Latar Belakang Masalah 

Iklim komunikasi organisasi sama halnya dengan iklim tempat 

seseorang berada. Iklim komunikasi sebuah organisasi mempengeruhi cara 

hidup : seperti kepada siapa seseorang bicara, siapa yang disukai, perasaan 

seseorang, kegiatan kerja seseorang, perkembangan seseorang, sesuatu yang 

ingin dicaoai dan cara seseorang menyesuaikan diri dengan organisasi. 

Redding (1972) menyatakan bahwa “iklim komunikasi organisasi jauh 

lebih penting daripada ketrampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-

mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif (Pace dan Faules, 

2002, p. 148). Kita dapat memahami lebih baik apa yang mendorong anggota 

organisasi untuk bersikap dengan cara-cara tertentu melalui iklim organisasi. 

Dalam buku komunikasi organisasi yang ditulis oleh peace dan faules 

juga mengatakan bahwa iklim komunikasi organisasi merupakan gabungan 

dari persepsi-persepsi suatu evaluasi makro-mengenai peristiwa komunikasi, 

perilaku manusia, respon pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-

harapan, konflik antarpesona, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam 

organisasi tersebut. 

Iklim komunikasi merupakan salah satu pengeruh yang paling penting 

dalam produktivitas organisasi. Iklim yang diciptakan dalam suatu organisasi 

memiliki dampak yang sangat berarti terhadap semua orang yang bekerja 
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didalamnya. Iklim organisasi dapat memberikan pedoman berperilaku bagi 

perilaku individu seperti pengambilan keputusan, bekerja secara efektif, 

berhubungan dengan sesame anggota organisasi, penyampaian gagasan yang 

inovatif. 

Kovach (1980) menyatakan bahwa sikap pegawai dan faktor 

sebenarnya yang memotivasi pegawai berubah lebih cepat daripadakecepatan 

perubahan pengetahuan penyelia mengenai apa yang memotivasi pekerja. 

(Pace dan Faules, 2002, p. 118). 

Sebuah iklim komunikasi organisasi yang sehat dapat kita lihat dari 

beberapa factor yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya 

melalui motivasi kerja karyawan yang ada. “Motivasi kerja adalah bagaimana 

anggota organisasi menafsirkan lingkungan kerja mereka. Seberapa baik 

harapan terpenuhi, peluang apa yang tersedia, seberapa banyak pemenukan 

yang terjadi dan seberapa baik peranan-peranan organisasi yang bermanfaat 

dilaksanakan.” (Pace dan Faules, 2002: p. 139). Jadi dengan meningkatnya 

motivasi kerja karyawan yang ada, berarti iklim komunikasi dalam organisasi 

bejalan dengan sehat dan semua karyawan  ikut mendukung dan 

melaksanakan operasional dengan baik demi mencapai tujuan organisasi. 

Sebuah perusahaan diharapkan dapat menciptakan iklim yang 

menimbulkan kenyamanan dan kepuasan dalam bekerja melalui kebijakan, 

struktur, dan prosedur kerja sehingga akan meningkatkan motivasi kerja bagi 

orang-orang yang bekerja didalamnya. Iklim komunikasi yang penuh 

persaudaraan mendorong para anggota organisasi berkomunikasi secara 
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terbuka, rileks, ramah tamah, dengan anggota yang lain. Sedangkan iklim 

yang negative menjadikan anggota tidak berani terbuka dan penuh rasa 

persaudaraan.(Arni, 2004: p. 85). 

Pengaruh yang terjadi mengenai iklim komunikasi organisasi terhadap 

motivasi kerja karyawan suatu organisasi menjadi suatu bahan yang sangat 

menarik untuk diteliti. Karena Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh 

iklim komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja karyawan perusahaan, 

karena motivasi kerja karyawan merupakan hal yang penting bagi suatu 

organisasi. Dimana karyawan merupakan asset terpenting dari suatu 

perusahaan. 

Sukses atau tidak usaha dalam mencapai tujuan perusahaan atau 

organisasi, berpangkal tolak pada tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan 

dalam melakukan pekerjaan, dan diduga salah satu factor lingkungan yang 

mempengaruhi motivasi kerja berprestasi tersebut adalah iklim organisasi. 

Terkadang manajer tidak menyadari bahwa ilim komunikasi sebuah 

perusahaan (banyak selentingan, suara bawahannya tidak didengar oleh 

atasan) maka besar kemungkinan karyawan tersebut akan cenderung bekerja 

setengah-setengah sehingga hasil kerjanya tidak maksimal. Haney (1973) 

menemukan bahwa makin tinggi kepercayaan cenderung motivasi kerja 

makin tinggi. (Arni, 2004: p. 174) 

Seorang karyawan akan lebih termotivasi kerja untuk bekerja jka 

didukung oleh iklim komunikasi yang sehat. Meskipun seorang karyawan 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

mempunyai skill yang tinggi tetapi karyawan tersebut tidak termotivasi kerja, 

maka akan sia-sialah skill yang dimilikinya. 

Alasan penulis meneliti iCLUB Pool & Junction sebagai tempat 

penelitian karena ingin mengetahui tentang bagaimana iklim komunikasi di 

iCLUB Pool & Junction Surabaya yang baru berdiri pada awal tahun 2010. 

Berdasarkan pada data yang penulis dapatkan dari iCLUB Pool & Junction, 

iCLUB Pool & Junction adalah entertainment club terlengkap di kawasan 

Surabaya Timur dengan fasilitas bilyard, liquor store, lobby lounge, 

merchandise store dan club. Penulis juga telah aktif dalam keorganisasian di 

iCLUB Pool & Junction selama kurang lebih empat bulan untuk melakukan 

Magang Kerja Nyata (MKN). Dalam kurun waktu itu, penulis telah cukup 

banyak menerima masukan dari sebagian karyawan yang menyatakan bahwa 

suasana komunikasi dalam organisasi tidak maksimal. Penulis juga menerima 

informasi bahwa karyawan  merasa bahwa saran dan kritik yang mereka 

utarakan kurang mendapat respon dari pihak manajemen, hal ini 

menyebabkan karyawan lebih cenderung untuk tidak mengutarakan saran dan 

kritik mereka, padahal saran dan kritik tersebut dapat menjadi masukan untuk 

kemajuan perusahaan. Tetapi yang paling menarik  pehatian penulis adalah 

beberapa kali terjadi pergantian karyawan baik itu mengundurkan diri 

maupun di keluarkan oleh pihak manajemen, hal tersebut terjadi tanpa ada 

yang mengetahui dengan pasti mengapa karyawan tersebut keluar dari 

perusahaan, yang ada hanya keluar dari mulut ke mulut yang akhirnya 

menjadi selentingan. Akibat dari beberapa kali terjadi pergantian karyawan 
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tanpa alasan yang jelas, beberapa karyawan mulai merasa bahwa mereka 

setiap saat bisa dipecat jika pihak menejemen sudah tidak membutuhkan 

mereka lagi. Dengan kata lain mereka sudah kehilangan kinerja untuk bekerja 

lebih baik hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja perusahaan karena 

perusahaan kehilangan karyawan yang termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dimana akhirnya karyawan akan bekerja seadanya atau 

hanya sekedar menjalakan tugas saja, tanpa ada motivasi untuk berbuat lebih 

untuk perusahaan. 

Motivasi kerja karyawan yang tinggi memiliki peran yang penting 

dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Seiring dengan 

meningkatnya kinerja perusahaan, diharapkan konsumen memiliki informasi 

yang baik mengenai perusahaan, mereka diharapkan akan menjadi pelanggan 

dan konsumen yang baik. Dengan demikian, diharapkan konsumen atau 

pelanggan akan lebih setia pada perusahaan dan dapat mempromosikan 

perusahaan kepada orang lain, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

sales perusahaan. Menciptakan kinerja karyawan yang tinggi banyak 

bergantung pada beberapa aspek yang diperkirakan mempunyai dampak 

secara langsung. Aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek 

iklim komunikasi organisasi. 

 

 

 

 1.2  Rumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian, yakni : 

Bagaimanakah iklim komunikasi organisasi di iCLUB Pool & Junction 

Surabaya? 

 

 1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini nantinya adalah : 

Untuk mengetahui iklim komunikasi organisasi di iCLUB Pool & 

Junction. 

 

 1.4  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan ini diharapkan agar 

dapat memberikan manfaat berguna bagi beberapa pihak, antara lain :  

1. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan masukan kepada perusahaan iCLUB Pool & Junction 

tentang pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja tinggi 

karyawan, dan apabila terdapat pengaruh antara iklim komunikasi 

terhadap kinerja tinggi karyawan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

salah satu alternatif bagi organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawannya, mengingat pentingnya karyawan itu sendiri bagi sebuah 

organisasi. 
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2. Manfaat Akademik 

Untuk menambah acuan perpustakaan tentang pengaruh yang terjadi 

antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja tinggi karyawan, juga 

sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori dan ilmu pengetahuan 

yang selama ini didapat dari universitas pada dunia kerja nyata, sekaligus 

diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi literatur bagi penulisan 

karya ilmiah yang akan datang.  
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