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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Saat ini organisasi dihadapkan pada perubahan yang tidak pasti. Suatu 

organisasi tidak dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dan apa yang 

akan dihadapi selanjutnya. Akan tetapi perubahan itu tidak bisa dihindari. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan yang sangat 

cepat disertai dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang cepat 

berubah. Organisasi yang tidak siap menghadapi suatu perubahan akan 

mengalami ketertinggalan, kemunduran bahkan kegagalan. 

Para tenaga kerja dalam aktifitasnya selalu berkomunikasi dengan 

tenaga kerja lain dalam usaha untuk memperoleh informasi dan 

menyampaikan pendapat yang dimiliki. Komunikasi memiliki arti yang 

sangat penting di dalam sebuah organisasi. Komunikasi merupakan alat 

utama bagi anggota organisasi untuk dapat bekerja sama dengan yang lain 

dalam melakukan aktifitas manajemen. Proses komunikasi yang terjadi di 

dalam perusahaan khususnya yang menyangkut komunikasi internal 

(komunikasi pimpinan dan bawahan serta komunikasi antara bawahan dengan 

bawahan) serta komunikasi eksternal (komunikasi dengan pihak luar seperti 

lingkungan sekitar perusahaan, pelanggan, pesaing serta media masa).  

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam aktifitasnya selalu 

berhubungan dengan orang lain. Menurut Thoha (2003:167) komunikasi 
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adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari 

seseorang ke orang lain . Sedangkan menurut Lasswell dalam Mulyana 

(2007) komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan 

siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa 

atau hasil apa. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

seseorang kepada kepada orang lain melalui media yang menimbulkan efek 

atau interaksi tertentu.  

Komunikasi yang baik diperlukan agar program kerja yang telah 

ditetapkan dapat diselesaikan dengan lancar. Komunikasi yang baik 

merupakan mediator dalam proses kerjasama dalam mendukung kemajuan 

organisasi. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan rasa saling 

pengertian, kerjasama, kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan 

komunikasi yang tidak baik merupakan sumber konflik yang akan 

menghambat kemajuan organisasi (Robbins,2002:145). Tanpa adanya 

komunikasi suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat menjalankan semua 

kegiatannya demi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Meskipun  perusahaan telah menggunakan alat-alat komunikasi yang 

modern dan memiliki pimpinan yang pandai berbicara dalam menyampaikan 

seluruh instruksi, petunjuk dan saran, akan tetapi ini belum menjamin bahwa 

komunikasi telah dilakukan dengan baik. Salah satu masalah yang sering 

dihadapi dalam kehidupan organisasi adalah kurangnya komunikasi baik 

antara pimpinan dan bawahan ataupun antara bawahan dengan bawahan. Hal 

ini terlihat dari kurang disiplinnya karyawan dalam bekerja, banyaknya 
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karyawan yang melanggar peraturan, lambatnya informasi yang disampaikan 

serta kurang efektifnya penggunaan media informasi dalam penyampaian 

pesan.  

Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi erat kaitannya dengan 

kinerja karyawan. Kinerja pada dasarnya berkaitan dengan suatu pencapaian, 

hasil dan usaha yang dilakukan karyawan sehingga dapat mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam 

situasi tertentu. Kinerja menurut Mangkunegara (2006:9) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Pentingnya kinerja dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari 

kemampuan dan motivasi sumber daya manusia yang ada, artinya dengan 

kemampuan dan motivasi karyawan yang tinggi akan semakin menunjang 

pencapaian kinerja dan tujuan perusahaan.  

Perusahaan Dioma adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan buku-buku yang mengarah kepada pencerahan manusia, baik itu 

berupa buku-buku kerohanian maupun buku-buku umum. Salah satu masalah 

yang penting dalam perusahaan adalah komunikasi karyawan. Komunikasi 

yang terjadi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang erat kaitannya 

dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan faktor pendukung 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

menciptakan kinerja karyawan yang tinggi diperlukan komunikasi yang 

lancer dan efektif.  
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Komunikasi yang lancar adalah komunikasi terbuka dimana informasi 

mengalir secara bebas dari atas kebawah atau sebaliknya. Apabila komunikasi 

dalam organisasi berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi 

miskomunikasi dan akan memperlancar aktivitas kerja dalam perusahaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi mempunyai peranan penting di 

dalam suatu perusahaan. Tanpa komunikasi perusahaan tidak dapat 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen di dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Agar perusahaan dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen didalam 

perusahaan tersebut, maka diperlukan komunikasi, baik komunikasi internal 

maupun komunikasi eksternal. 

Komunikasi yang terjadi pada perusahaan Dioma adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh para karyawan dalam usaha untuk berbagi arti lewat 

transmisi pesan simbolik didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan 

salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan kinerja karyawan 

yang tinggi diperlukan komunikasi yang lancar dan efektif. Komunikasi yang 

lancar adalah komunikasi terbuka dimana informasi mengalir secara bebas 

dari atas kebawah atau sebaliknya. Apabila komunikasi pada PT.Dioma ini 

berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi miskomunikasi dan akan 

memperlancar aktivitas dalam perusahaan tersebut. 

Aktivitas sehari-hari pada PT.Dioma Malang tidak seterusnya sesuai 

dengan tujuan yang ingin diharapkan, dalam arti perusahaan telah 
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menjalankan prosedur pengelolahan dengan baik akan tetapi masih 

mengalami perkembangan yang pasang surut. Didalam beraktifitas dan 

berproduksi akhir-akhir ini PT.Dioma Malang mengalami permasalahan yang 

timbul mengenai kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan. Adapun daftar 

hasil kerja karyawan mulai bulan Januari – Desember 2011 pada tabel 1.1 

berikut ini 

Tabel 1.1 

Hasil Kerja Karyawan  Tahun 2011 

 

Bulan 

 Hasil Kerja Karyawan  

Pesanan  

(Buku) 

Penyeleseian Order 

Sesuai 

pesanan 

 % Tidak sesuai 

pesanan 

% 

Januari  80 65 81,25 15 18,75 

Februari  65 60 92,31 5 7,69 

Maret  90 80 88,89 10 11,11 

April 75 75 100 0 0 

Mei  60 54 90 6 10 

Juni 62 59 95,16 3 4,84 

Juli  95 70 73,68 25 26,31 

Agustus  77 70 90,91 7 9,1 

September  79 78 98,73 1 1,26 

Oktober  86 84 97,67 2 2,32 

November  58 58 100 0 0 

Desember  95 89 93,68 6 6,32 

(Sumber: PT.Dioma Malang) 

Berdasarkan data penyelesaian order pada tabel 1.1 di atas terjadi 

karena kesalahan atas proses komunikasi yang terjadi di perusahaan, kondisi 

tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara pimpinan dengan 

para karyawan, apabila kondisi tersebut tidak segera dilakukan perbaikan 

maka akan mengakibatkan para konsumen atau pelanggan tidak akan 

mengunakan perusahaan itu lagi, dan apabila hal tersebut terjadi secara terus-
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menerus maka dengan tidak membutuhkan waktu yang lama perusahaan akan 

mengalami kerugian.  

Bagi perusahaan hal ini merupakan kondisi yang tidak baik, perusahaan 

berusaha untuk mengerti apa yang terjadi pada karyawannya. Dalam 

pandangan perusahaan order yang banyak adalah kemajuan bagi perusahaan, 

namun jika produk tidak sesuai pesanan akan membahayakan reputasi dari 

perusahaan yang akan berakibat fatal dalam jangka panjangnya. Berdasarkan 

realitas tersebut perusahaan dituntut untuk tetap dapat menghasilkan cetakan 

yang bermutu. Disini peran komunikasi yang efektif sangatlah penting agar 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas yang 

diberikan lebih tepat, tanggung jawab dan maksimal. Karena sering terjadi 

misskomunikasi di Perusahaan tersebut, maka  pada bulan Juli perusahaan 

mengalami ketidak penyesuaian pesanan sebesar 26,31%. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan proses komunikasi antara 

pimpinan dengan bawahan, dan bawahan dengan bawahan, yang dalam 

penyampaian pesan yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan kurang 

jelas dan kurang dimengerti oleh karyawan, misalnya penyampaian dalam 

ukuran buku, jenis kertas, dan warna buku yang kurang detail atau terinci 

sehingga mengakibatkan kualitas dan kuantitas dalam perusahaan tersebut 

menurun. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginanjar pada 

perusahaan manufaktur juga menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Keramik Soekardi Malang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 
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penelitian dengan judul “Pengaruh Proses Komunikasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Dioma Malang ”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses komunikasi karyawan bagian produksi pada 

PT.Dioma Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi pada PT.Dioma Malang? 

3. Apakah proses komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT.Dioma Malang? 

4. Diantara variabel proses komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, 

media, komunikan, dan efek, manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi pada PT.Dioma Malang? 

C. Batasan Masalah 

  Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan latar belakang 

masalah, maka peneliti membatasi permasalahan dengan objek penelitian di 

PT.DIOMA Malang, dan menggunakan teori komunikasi menurut Lasswell 

dalam Mulyana (2007) yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, 

dan efek serta teori kinerja menurut Dharma dalam Mangkunegara  (2007) 

yang menyatakan aspek kinerja terdiri dari aspek kuantitas, kualitas,ketepatan 

waktu, dan kerja sama.  
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dan 

kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan proses komunikasi karyawan bagian produksi 

pada PT.Dioma Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan bagian produksi pada 

PT.Dioma Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh proses komunikasi terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT.Dioma Malang. 

4. Untuk menganalisis diantara variabel komunikasi yang meliputi 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek mana yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada 

PT.Dioma Malang.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

 Dapat memberikan masukan kepada PT.Dioma Malang, tentang 

komunikasi kerja dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Menambah referensi kepustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan bagi 

penelitian lanjutan, dapat dijadikan bahan informasi dan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya, dan perubahan sikap kerja karyawan secara tepat. 

 

 


