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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Organisasi 

Menurut Barnard, komunikasi merupakan unsur sentral dalam 

organisasi dan secara hakiki organisasi tidak dapat dipisahkan dari 

komunikasi. Barnard (1938: 82) menyatakan bahwa organisasi lahir kalau ada 

orang-orang yang mampu berkomunikasi satu sama lain, yang rela 

menyumbangkan tindakan, demi tujuan bersama. Terdapat tiga unsur pokok 

dalam organisasi menurut konsep Barnard, yaitu (1) Komunikasi, (2) 

Pengabdian, (3) Tujuan bersama. Komunikasi sangatlah penting untuk 

kelangsungan organisasi informal, yaitu hubungan sosial dalam jaringan- 

jaringan komunikasi informal antar karyawan yang tidak terkait dengan 

struktur hierarkis dan tugas, namun mempunyai pengaruh pada rasa krasan 

dan solidaritas sosial antar karyawan yang juga berdampak pada produktivitas 

kerja. 

Menurut Scott, definisi organisasi adalah sebuah sistem kegiatan-

kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu 

tujuan bersama di bawah sebuah kewenangan dan kepemimpinan (Hardjana, 

2016: 9). Organisasi merupakan sistem kegiatan- kegiatan yang terkoordinasi 

lebih dari dua orang.  

 

2.2 Definisi Media Massa 

Kata media sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah kata media 

sendiri berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media massa adalah 

saluran-saluran atau cara pengiriman bagi pesan-pesan massa. 

Media massa adalah alat yang digunakan untuk penyampaian pesan 

dari komunikator kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-
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alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi 

(Cangara, 207: 122). 

Dalam sebuah media massa, khususnya televisi terdapat organisasi 

media yang mengelola dan menyusun proses produksi program acara. Setiap 

media mempunyai kepentingan. Melalui tujuan produksi media, informasi 

yang disampaikan akan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Namun 

pada kenyataanya, pemilik media lebih mementingkan keuntungan untuk 

media itu sendiri dan mengkesampingkan kegunaannya untuk masyarakat. 

 

2.3 Definisi Televisi 

Televisi adalah sistem penyiaran dengan disertai bunyi (suara) melalui 

kabel atau angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya 

(gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya 

kembali menjadi berkas cahaya yang dapat didengar.  

Televisi sebagai media massa elektronik yang ditemukan sekitar abad 

ke-18 memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki media massa yang 

lainnya. Dengan penelitian ini televisi diartikan sebagai siaran (television 

broadcast) yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri 

yang dimiliki komunikasi massa yaitu berlangsung satu arah, 

komunikatornya terlembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 

menimbulkan keserempakan, dan komunikatonnya heterogen (Effendy, 

2006:21) 

Televisi adalah sebagai bagian dari kebudayaan audio visual dan 

merupakan media yang paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan 

kepribadian masyarakat secara luas. Unsur esensial dari kebudayaan televisi 

berupa penggunaan bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam rangka 

menyampaikan sesuatu seperti pesan, informasi, pengajaran, ilmu dan 
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hiburan. Kultur yang dibawa oleh televisi dengan sendirinya mulai tumbuh 

di masyarakat (Wibowo, 2009:17). 

 

2.4 Definisi Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi dalam organisasi yang 

bersifat formal maupun informal yang berlangsung dalam jaringan yang lebih 

besar daripada komunikasi kelompok (Mulyana, 2005: 13). Komunikasi 

organisasi melibatkan komunikasi diadik, antar pribadi, dan ada kalanya 

komunikasi public dengan melibatkan komunikasi formal yang menurut 

struktur organisasi, yakni komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, 

komunikasi lateral, dan komunikasi horizontal. (Mulyana, 2005: 13). Menurut 

Monge dan Russel (dalam Pace dan Faules, 2006: 34) komunikasi organisasi 

ialah proses mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan 

komunikasi yang memungkinan organisasi berfungsi. 

Komunikasi dalam sebuah organisasi dapat dipahami dengan melihat 

sumber saluran komunikasi organisasi baik formal maupun informal. Jenis 

arus komunikasi antara lain: 

1. Komunikasi formal 

Saluran komunikasi formal adalah informasi mengalir melalui 

jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi oleh 

fungsi pekerjaan. Menurut Pace dan Faules (2006: 183) saluran 

komunikasi formal terdiri dari: 

a) Komunikasi kebawah 

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti 

bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih 

tinggi kepada mereka yang beotoritas lebih rendah 

b) Komunikasi ke atas 
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Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti 

bahwa informasi mengalir dari tingkat yang lebih 

rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi 

(penyelia). 

c) Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian 

informasi di antara rekan- reka  sejawat dalam unit 

kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu- individu 

yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama 

dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. 

d) Komunikasi lintas saluran 

Komunikasi lintas saluran merupakan salah satu bentuk 

komunikasi organisasi dimana informasi diberikan 

melerwati batas- batas unit kerja, dan di antara orang- 

orang yang satu sama lainnya tidak saling menjadi 

bawahan atau atasan. 

2. Komunikasi informal 

Komunikasi informal merupakan alur komunikasi yang diluar 

konteks komunikasi organisasi yang terjadi secara sporadis dan 

tidak terikat pada aturan- aturan baku dalam jenjang organisasi 

sesuai dengan jenjang manajemennya. Dalam komunikasi 

informal, pesan yang disampaikan biasanya berupa pesan 

informal yang berada dalam kuadran di luar organisasi. 

2.5 Teori Budaya Organisasi 

“Culture is not something an organization has, a culture is 

something an organization is” (Budaya bukanlah sesuatu yang 

dimiliki organisasi, tapi organisasi itu sendiri adalah budaya.) kata 

Michael E. Pancanowsky & Nick O’Donnell Trujillo (dalam 

Morissan, 2009: 101) 
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Setiap organisasi memiliki perbedaan dalam hal jangkauan dan ukuran 

ang dimilikinya, dan organisasi juga memiliki sejumlah tindakan atau 

kebiasaan yang unik atau khas bagi organisasi yang bersangkutan. Menurut 

Pancanowsky dan Trujillo, budaya adalah iklim atau atmosfir emosi dan 

psikologis yang mencakup moral, sikap, dan tingkat produktivitas karyawan 

atau anggota organisasi yang bersangku ntan. Budaya organisasi juga 

mencakup seluruh simbol yang ada (tindakan, rutinitas, percakapan, dan 

seterusnya) serta makna yang diberikan anggota organisasi kepada berbagai 

simbol tersebut. Makna dan pengertian budaya organisasi dicapai melalui 

interaksi antara pimpinan (Manajamen) dengan karyawan. (Morissan, 2009: 

101) 

Budaya organisasi mencerminkan persepsi umum yang dilakukan oleh 

seluruh anggota organisasi. Karena dapat  diharapkan bahwa individu 

dengan latar belakang berbeda atau pada tingkat yang berbeda dalam 

organisasi akan cenderung menjelaskan budaya organisasi dengan 

terminology yang sama.  Kebanyakan organisasi besar mempunyai 

dominant culture  dan sejumlah subculture.  Sehubungan denga hal tersebut, 

ciri- ciri budaya organisasi dalam suatu perusahaan (Kreitner dan Kinicki, 

2001: 521) adalah: 

1. Perusahaan tidak hanya mempunyai satu, tetapi beberapa budaya. 

Organisasi mungkin mempunyai satu Dominant Culture dan 

beberapa subculture yang berbeda. 

2. Budaya organisasi cenderung berubah sepanjang waktu. 

Perusahaan baru kemungkinan ukuran masih kecil dan bersahabat 

yaitu sifat komunal, tetapi bergerak naik dan turun, dan budayanya 

mungkin juga berubah. Dengan kata lain, budaya organisasinya 

tidak tetap, tetapi bersifat cair, dapat berubah sepanjang waktu. 
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3. Tidak perlu budaya lebih baik atau lebih buruk dari lainnya. 

Semua budaya mempunyai aspek posited dan negatif. Bahwa 

beberapa organisasi dapat sukses ketika mempunyai budaya 

tertentu walaupun mungkin sangat tidak cocok pada perusahaan 

lain. 

Budaya (performances) yang dikemukakan oleh Pacanowsky 

dan O’Donnell Trujillo (dalam Littlejohn & Foss, 2005: 259-260), 

yaitu: 

1. Ritual: merupakan suatu tampilan yang diulang- ulang secara 

teratur, suatu aktivitas yang dianggap oleh suatu kelompok sebagai 

suatu yang sudah biasa dan rutin. 

2. Hasrat (Passion): bagaimana para karyawan dapat mengubah 

pekerjaan- pekerjaan rutin dan membosankan menjadi menarik dan 

merangsang minat. Penuturan pengalaman (story telling) biasanya 

disampaikan berkali- kali, dan seringkali orang merasa senang 

dapat saling menuturkan pengalamannya berulang kali. 

3. Sosialitas (sociality) : bentuk penampilan ini akan memperkuat 

suatu pengertian bersama mengenai kebenaran ataupun norma- 

norma dan penggunaan aturan-aturan dalam organisasi, seperti tata 

asusila dan sopan santun. 

4. Politik organisasi : menciptakan dan memperkuat minat terhadap 

kekuasaan dan pengaruh, seperti memperlihatkan kekuatan diri, 

kekuatan untuk mengadakan proses tawar- menawar (bargaining 

power). 

5. Enkulturasi atau proses pengajaran budaya kepada para anggota 

organisasi. Contoh bentuk tampilan ini adalah learning the roles 

yang terdiri dari urutan- urutan penampilan ketika orang 

mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana mengerjakan 

sesuatu. 
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Berdasarkan penjelasan teori diatas, konsep-konsep dalam budaya 

organisasi digunakan untuk menggambarkan budaya organisasi yang 

dibangun Kompas TV Jateng pasca perubahan TV B menjadi Kompas TV 

Jateng. Konsep-konsep yang dipergunakan sebagai kerangka analisis adalah 

konsep budaya organisasi Pancanowsky dan Trujillo  karena konsep-konsep 

yang dibangun sesuai dengan konteks penelitian yang akan dilakukan.  

2.6 Fungsi Budaya Organisasi 

Fungsi Budaya organisasi menunjukkan peranan atau kegunaan dari 

budaya organisasi. Menurut Kreitner dan Kincki (2001: 73) fungsi budaya 

organisasi adalah:  

1. Memberi anggota indentitas organisasional, menjadikan 

perusahaan diakui sebagai perusahaan yang inovatif dengan 

mengembangkan produk baru. Identitas organisasi menunjukkan 

ciri khas yang membedakan dengan organisasi lain yang 

mempunyai sifat khas yang berbeda. 

2. Memfasilitasi komitmen kolektif, perusahaan mampu membuat 

pekerjaanya bangga menjadi bagian daripadanya. Anggota 

organisasi mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma 

dalam organisasi yang harus diikuti dan tuuan bersama yang harus 

dicapai. 

3. Meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga mencerminkan 

bahwa lingkungankerja dirasakan positif dan diperkuat, konflik 

dan perubahan dapat dikelola secara efektif. Dengan kesepakatan 

bersama tentang budaya organisasi yang harus dijalani mampu 

membuat lingkungan dan interaksi sosial berjalan dengan stabil 

tanpa gejolak 
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4. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari atas 

lingkugannya. Budaya organisasi dapat menjadi alat untuk 

membuat orang bepikir sehat dan masuk akal. 

2.7 Penelitian sebelumnya 

Penelitian Hasil Penelitian 

Fiqih Arwiansyah Y. 2015. 

Budaya Organisasi di 

Departemen On Air Promotion 

PT. Surya Citra Televisi. 

Universitas Kristen Satya Wacana 

 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

1. Komunikasi yang terjalin di 

SCTV yaitu komunikasi formal 

dan komunikasi informal, 

komunikasi formal memiliki 

peran dalam pembuatan keputusan 

organisasi, sedangkan komunikasi 

informal memiliki peran untuk 

mengenal satu sama lain 

karyawan. 

2. Budaya Organisasi yang terbentuk 

di Departemen On Air Promotion 

SCTV: 

 Ritual, Rutinitas yang 

dilakukan Karyawan secara 

personal, dalam pekerjaan, dan 

hubungan antar anggota. 

 Hasrat, melalui sharing dan 

gathering. 

 Sosialitas, sikap santun dan 

kesopanan yang mendorong 

kerja sama antar anggota. 

 Politik, pengakuan masing- 
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masing personal untuk 

menjaga visi misi SCTV. 

 Enkulturasi, mendengarkan 

pengalaman senior, dan 

mengamati kinerja senior, 

serta program training. 

Yoga Pratama. 2012. Pengaruh 

Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai pada Kantor 

Kecamatan Nanggung Kabupaten 

Bogor. Universitas Indonesia 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

Bahwa budaya organisasi mempunyai 

kolerasi yang cukup berarti dan arah 

hubungan yang positif atau searah. 

Budaya organisasi  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor 

Kecamatan Nanggung Kabupaten 

Bogor. 

Nasrah Nasrifah. 2014. Budaya 

Organisasi dan Kinerja 

Karyawan (Studi Kolerasional 

tentang Hubungan Budaya 

Organisasi dan Kinerja 

Karyawan di PT Indomarco 

Prismatama Cabang Medan). 

Universitas Sumatera Utara 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

 Bahwa terdapat pengaruh antara 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan PT Indomarco 

Prismatama Cabang Medan. 

 Budaya organisasi di PT Indomarco 

Prismatama Cabang Medan 

menunjukkan hal yang positif 

sehingga dapat menimbulkan 

kenyamanan dan kepuasan dalam 

bekerja melalui proses komunikasi, 

rasa akrab, dan saling membantu 

untuk meningkatkan kinerja 
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individu dalam organisasi. 

 Kinerja karyawan PT Indomarco 

Prismatama Cabang Medan 

menunjukkan hasil yang baik. 

 Hasil analisis antara variable 

Budaya Organisasi dengan variable 

kinerja karyawan menunjukkan 

bahwa variable budaya organisasi 

mempunyai kolerasi yang cukup 

berarti dan arah hubungan yang 

positif (searah). 

 

 Peneliti hendak melakukan penelitian tentang Budaya Organisasi di Kompas 

TV Jawa Tengah dengan metode penelitian kualitatif. Menggunakan teori Budaya 

Organisasi oleh Pacanowsky dan O’Donnell Trujillo yang terbagi dalam lima 

indikator (Communication Perfomances) yaitu: Ritual, Hasrat, Sosialitas, Politik 

Organisasi, dan Enkulturasi.  
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2.8 Kerangka berpikir 
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