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RINGKASAN 

Marsha Dania Eriyani Budiono NRP. 1423011010. Efektifitas Downward 

Communication dalam Penyampaian Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab di 

Kebun Binatang Surabaya. 

 Downward communication adalah informasi yang mengalir dari 

atasan atau pimpinan kepada karyawannya. Sedangkan efektifitas 

komunikasi adalah apabila hasil yang didapat sama dengan tujuan yang 

diharapkan. Pada penelitian akan menghubungkan efektifitas komunikasi 

dengan downward communication dilihat dari lima faktor yang 

mempengaruhi downward communication yaitu keterbukaan mengenai 

bagaimana pimpinan mau menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan 

oleh karyawannya, kepercayaan pada pesan tulisan adalah pimpinan yang 

terlalu mempercayai pesan tertulis dan tidak memberikan pernyataan lisan 

kepada karyawannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman, pesan yang 

berlebihan mengenai banyaknya pesan tertulis yang disampaikan 

menyebabkan reaksi karyawan cenderung tidak membaca keseluruhan 

informasi melainkan membaca hal-hal yang penting bagi dirinya saja, 

timing atau ketepatan waktu penyampaian pesan yang tidak tepat akan 

mempengaruhi efektifitas pesan tersebut dan yang kelima mengenai 

penyaringan yaitu banyaknya mata rantai dalam penyampaian informasi 

menyebabkan karyawan tidak mendapatkan keseluruhan informasi yang 

disampaikan pimpinan bagi seluruh karyawannya. 

  Jadi apabila hasil penelitian yang didapatkan dalam lima faktor ini 

berjalan dengan baik, dapat dikatakan bahwa hasil yang diharapkan 
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pimpinan dalam menyampaikan informasi mendapat tujuan yang sama 

dengan harapannya. Sehingga komunikasi tersebut dinyatakan efektif. 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan tipe penulisan deskriptif karena peneliti hanya akan 

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau 

fenomena. Penelitian ini juga menggunakan metode survei dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Teknik penarikan sampel 

menggunakan total sampling sehingga yang menjadi responden pada 

penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap Kebun Binatang Surabaya 

yaitu berjumlah 107 karyawan.  

 Hasil yang didapatkan dari penelitian ini membuktikan bahwa 

masing-masing indikator mempunyai nilai yang rendah. Sehingga ketika 

nilai-nilai tersebut disatukan, mendapatkan hasil 2,56 yang berarti 

downward communication yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya tidak 

efektif. 

Kata Kunci : Downward communication, Efektifitas Komunikasi, Kebun 

Binatang Surabaya 
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ABSTRACT 

Marsha Dania Eriyani Budiono NRP. 1423011010. Downward 

Communication Effectiveness in the Submission Position Duties and 

Responsibilities at Surabaya Zoo. 

 Downward communication is the information flowing from the 

leadership to employees. While the effectiveness of communication is that 

if the results are the same as the expected goals. The research will connect 

the effectiveness of communication with downward communication seen 

from the five factors that influence downward communication is openness 

about how the leadership would convey all the information needed by 

employees, the trust in the message writing is a leader who is too trusting 

written message and does not give a verbal statement to its employees so 

that misunderstanding, messages overload the number of written messages 

delivered to cause reactions of employees tend not to read the entire 

information but reading things that are important to him alone, timing or 

timeliness of messages that are not right will affect the effectiveness of the 

message and the fifth of the filtering ie the number of links in the delivery 

of information causes employees do not get the whole information 

submitted to the leadership of all employees. 

  So if the research results obtained in five of these factors goes well, 

it can be said that the results were expected to lead in delivering information 

gets the same goal with expectations. So that the communication is declared 

effective. 

 



xxi 
 

 In this study, researchers used quantitative research with the type 

of descriptive writing because researchers only will provide a more detailed 

picture about a symptom or phenomenon. This study also used survey 

method by distributing questionnaires to the respondents. Sampling 

technique using total sampling so that the respondents in this study were all 

permanent employees Surabaya Zoo is  

Keywords : Downward communication , Effective Communication , 

Surabaya Zoo 
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	Pada indikator ini para karyawan merasa tidak mendapat informasi yang mereka butuhkan di saat yang tepat karena ketika pimpinan memberikan informasi tertulis tetapi tidak disertai dengan penjelasan lisan mengenai informasi tersebut. Ketika para karyaw...
	IV.3.2.5  Penyaringan
	Tabel IV.11
	Penyaringan
	Sumber : Olahan penulis
	Tabel IV.12 menyatakan bahwa hasil penulisan terhadap indikator penyaringan pesan ini 70% tidak efektif. Salah satu penyebab tidak efektifnya penyampaian pesan adalah pengaruh struktur organisasi dalam organisasi karena pesan ke bawah cenderung bertam...
	Hal ini terbukti di Kebun Binatang Surabaya, karyawan KBS merasa informasi yang mereka dapatkan dari pimpinan tidak mereka dapatkan sepenuhnya dikarenakan adanya penyaluran pesan dari pimpinan ke kepala divisi dari kepala divisi baru di sebar kepada k...
	IV.3.3 Pembahasan Downward Communication
	Downward communication adalah suatu komunikasi dalam organisasi yang berasal dari pimpinan yang menyampaikan pesan kepada bawahannya. Indikator yang digunakan pada peneltian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi downward communication itu se...
	Tabel IV.12
	Downward Communication Total
	Sumber : Olahan penulis
	Pada tabel IV.13 diatas, dapat dibuktikan bahwa sebanyak 69% atau sebanyak 74 karyawan Kebun Binatang Surabaya menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan karyawan tidak berjalan dengan baik antara lain downward communication tidak ef...
	Pie Chart IV.5
	Downward Communication Total/
	Sumber : Olahan penulis
	Lebih dari setengah dari jumlah karyawan KBS yang menyatakan pada setiap indikator bahwa mereka merasa komunikasi antara pimpinan dan bawahan tidak efektif. Pada indikator pertama yang dimaksudkan keterbukaan dalam suatu downward communication adalah ...
	Hal ini tentunya berlanjut pada indikator kedua yaitu mengenai kepercayaan pada pesan tulisan. Pada indikator ini dijelaskan bahwa kebanyakan pimpinan hanya memberikan informasi melalui pesan tertulis daripada menyampaikan secara lisan. Ketika penulis...
	Pada indikator yang ketiga juga dijelaskan bahwa banyak pesan tertulis yang dikirimkan kepada karyawan akan menimbulkan reaksi dimana karyawan hanya membaca apa yang menjadi kebutuhannya atau yang dirasa penting (Muhammad, 2014, p.111) bagi tugas dan ...
	Indikator keempat mengatakan tentang timing atau ketepatan waktu penyampaian informasi tersebut. Pesan yang seharusnya dikirimkan ke bawah pada saat saling menguntungkan kepada kedua belah pihak yaitu pimpinan dengan karyawan. Tetapi bila pesan yang d...
	Indikator yang kelima yaitu penyaringan. Maksudnya penyaringan ini adalah adanya penyaringan informasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan karena adanya sejumlah mata rantai dalam organisasi (struktur organisasi). Pimpinan biasanya percaya bahwa ...
	IV.4  Pembahasan Tabulasi Silang Identitas Responden Dengan Downward Communication
	Pada bagian ini akan dibahas identitas responden yang akan dilakukan tabulasi silang dengan downward communication. Identitas responden yang diambil yaitu, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, posisi, lama berkerja. Berikut pembahasan lebih lengk...
	IV.4.1  Jenis Kelamin Dengan Downward Communication
	Tabel IV.13
	Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Downward Communication
	Sumber : Olahan penulis
	Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 84 karyawan laki-laki, 62 diantaranya mengatakan bahwa downward communication di Kebun Binatang Surabaya tidak efektif. Begitu pula yang dikatakan 12 karyawan perempuan dari 23 karyawan. Laki-laki dan perempuan sam...
	IV.4.1  Usia Dengan Downward Communication
	Pada bagian ini akan dibahas tabulasi silang antara usia responden dengan downward communication. Usia responden dalam penulisan ini dibagi menjadi empat yaitu ≤ 30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, ≥ 41 tahun. Berikut akan dijelaskan tabulasi silang u...
	Tabel IV.14
	Tabulasi Silang Usia dengan Downward Communication
	Sumber : Olahan penulis
	Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang berumur antara kurang dari 30 hingga lebih dari 41 tahun menyatakan bahwa downward communication yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya tidak efektif. Dari empat rentang usia tersebut, um...
	IV.4.3 Pendidikan Dengan Downward Communication
	Pada bagian ini akan dibahas tabulasi silang antara pendidikan responden dengan downward communication. Pendidikan responden  dibagi menjadi empat yaitu SLTP, SLTA, S1, dan S2. Berikut akan dijelaskan tabulasi silang pendidikan responden dengan downwa...
	Tabel IV.15
	Tabulasi Silang Pendidikan dengan Downward Communication
	Sumber : Olahan penulis
	Tabel ini dapat terlihat bahwa mayoritas pendidikan terakhir karyawan Kebun Binatang Surabaya adalah SLTA atau SMA. Pada tingkatan SLTP cenderung mengatakan bahwa downward communication tidak efektif. Sedangkan pada tingkatan S1 dan S2 cenderung menga...
	IV.4.4 Lama Bekerja Dengan Downward Communication
	Pada bagian ini akan dibahas tabulasi silang antara lama bekerja responden dengan downward communication. Lama bekerja responden  dibagi menjadi lima yaitu < 1 tahun, 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, > 15 tahun. Berikut akan dijelaskan tabulasi sil...
	Tabel IV.16
	Tabulasi Silang Lama Bekerja dengan Downward Communication
	Sumber : Olahan penulis
	BAB  V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	V.1 Kesimpulan
	Hasil dari peneltian yang telah penulis lakukan mengenai efektifitas  downward communication di Kebun Binatang Surabaya yaitu tidak efektif. Sebanyak 69% karyawan menyatakan mereka setuju bahwa downward communication di Kebun Binatang Surabaya tidak b...
	Efektifitas dikarenakan kurangnya penjelasan secara lisan kepada karyawan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga mereka tidak dapat memahami sepenuhnya mengenai informasi yang disampaikan dari pimpinan. Selain ...
	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS), peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:
	Saran untuk Kebun Binatang Surabaya
	Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang mewakili seluruh karyawan Kebun Binatang Surabaya yang merasa bahwa pimpinan kurang terbuka terhadap segala informasi selain informasi yang berhubungan dengan penyelesaian tugas. Karyawan merasa pimp...
	Saran untuk Penelitian Selanjutnya
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di masa mendatang akan ada penelitian dengan topik yang sama namun dengan metode kuantitatif. Sehingga akan memperkaya data yang didapatkan dan memperkaya topik penelitian tentang downward communication

