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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Para tenaga kerja dalam aktifitasnya selalu berhubungan atau 

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). 

 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 senantiasa menimbulkan iklim keterbukaan, demokratis, 

rasa tanggung jawab, kebersamaan dan rasa memiliki 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 
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perusahaan tidak dapat menjalankan semua kegiatannya demi mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam aktifitasnya selalu 

berhubungan dengan orang lain. Menurut Thoha (2003:167) komunikasi adalah 

suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang 

ke orang lain. Sedangkan menurut Harorl D. 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 orang lain melalui media yang menimbulkan efek atau interaksi 

tertentu. 

 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 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 merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara,2002:67). Adapun indikator dalam penilaian kinerja Pegawai 

Negeri Sipil adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan (Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Peraturan Pemerintah No. 10 

Tahun 1978). Kinerja karyawan merupakan faktor pendukung keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan 

kinerja karyawan yang tinggi diperlukan komunikasi yang lancar dan efektif.  

 Karyawan dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam menjalankan 

tugas dan aktivitasnya. Dorongan untuk bekerja maksimal dan menghasilkan 

kinerja yang maksimal dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi di 

dalam organisasi atau perusahaan. Menurut Robbins (2002:146) komunikasi 

memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para karyawan 

tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan 

apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di 

bawah standar. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 

adalah satuan perangkat kerja daerah yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. Fungsi dinas ini adalah untuk mengembangkan kebijakan dan sistem serta 

menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, menghimpun data 

kependudukan, penerbitan identitas atau dokumen kependudukan dan 

perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, 
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mengembangkan kebijakan dan sistem informasi kependudukan serta 

menjalankannya sehingga mampu menyediakan informasi kependudukan 

secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik serta meningkatkan 

peran serta dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya identitas dan status 

kependudukan. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 

secara rutin melakukan penilaian kinerja karyawannya.Kinerja karyawan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari 

beberapa aspek sesuai peraturan pemerintah (DP3).Berdasarkan wawancara 

dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diperoleh informasi mengenai 

kinerja karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi seperti yang tertera pada Tabel 1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

Kinerja Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi Sesuai Peraturan Pemerintah (DP3) 

 
Indikator DP3 Kinerja Karyawan 

Kesetiaan  Karyawan selalu berkelakuan baik dan tidak mencoreng 

nama baik instansi dan negara. Karyawan lebih 

mementingkan kepentingan instansi dibandingkan 

kepentingan pribadi. Hal ini terlihat ketika karyawan diberi 

tugas ke luar kota atau diklat dan meninggalkan 

keluarganya untuk beberapa hari. 

Prestasi Kerja Karyawan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Karyawan memberi pelayanan kepada 

konsumen dengan baik, ramah dan memuaskan.  

Tanggung Jawab Karyawan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Proses 

pembuatan atau pengurusan kartu identitas seperti Kartu 

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta sesuai dengan 

waktu yang dianjurkan. 

Ketaatan Tidak ada karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin. 

Sebagian karyawan juga memenuhi standar hari kerja dinas. 

Meskipun ada tingkat kehadiran karyawan 0 hari dari 20 

hari kerja, hal itu dikarenakan karyawan mendapat tugas 

dinas di luar kota /dikirim diklat.  

Kejujuran Karyawan melaporkan hasil kerjanya sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

Kerjasama Karyawan mampu bekerjasama dengan karyawan lain 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan. Karyawan 

saling berkoordinasi dengan karyawan lainnya demi 

terselesaikannya tugas tersebut. 

Prakarsa Karyawan mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas 

yang diembannya tanpa menunggu perintah atasan.  

Kepemimpinan Karyawan mampu dan bijaksana dalam memimpin pegawai 

lain demi menyelesaikan tugas yang dibebankan.  

  Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 

 Berdasarkan wawancara dengan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian, diperoleh informasi mengenai kinerja karyawan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi seperti yang 

tertera pada Tabel 1.1 diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banyuwangi secara rutin melakukan penilaian kinerja 

karyawannya. Kinerja karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari beberapa aspek sesuai peraturan 

pemerintah (DP3). 

 Tingkat kehadiran karyawan menunjukkan bahwa selama lima bulan 

terakhir, mulai bulan Mei sampai September termasuk dalam golongan baik. 

Tingkat kehadiran bulan Mei sebesar 88,67%. Tingkat kehadiran bulan Juni 

sebesar 80,94%. Tingkat kehadiran bulan Juli sebesar 88,15%. Tingkat 

kehadiran bulan Agustus sebesar 92,2%. Sedangkan tingkat kehadiran bulan 

September sebesar 89,5%. 

 Menurut pendapat dari 15 masyarakat, kinerja karyawan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dinilai kurang 

begitu memuaskan. Hal ini dikarenakan pelayanan kepada konsumen yang 

meliputi pelayanan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu 

Tanda Penduduk sangat kurang memuaskan. Pelanggan beranggapan waktu 

peyelesaian pengurusan surat-surat kependudukan tersebut tidak tepat waktu 

atau terlalu lama dan tidak jarang penulisan keterangan seperti nama, alamat, 

jenis kelamin, dan tanggal lahir konsumen atau masyarakat. 

 Kinerja karyawan yang meliputi aspek-aspek di atas perlu adanya 

suatu komunikasi. Kinerja yang baik dikarenakan komunikasi yang dilakukan 

sudah efektif dan optimal. Dalam aktifitasnya, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mempekerjakan karyawan dalam 

jumlah banyak. Hal tersebut dikarenakan kompleksnya aktifitas yang harus 

dilakukan karyawan. Kondisi tersebut menjadikan peranan komunikasi antar 
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bagian yang ada sangat penting sehingga aktifitas yang harus dilakukan oleh 

karyawan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 Proses komunikasi yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cepat dan efektif, 

pengiriman pesan dilakukan secara serempak dan bersama-sama kepada orang 

yang dituju. Pengiriman pesan dilakukan menggunakan media elektronik 

(telepon, email, dan internet) dan non elektronik (surat atau memo) yang sesuai 

dengan komunikasi yang dilakukan sehingga isi dalam pesan yang 

disampaikan dapat segera dilakukan. Penyampaian informasi melalui e-mail, 

tidak semua karyawan mempunyai alamat e-mail. Hal ini akan menghambat 

proses komunikasi yang disebabkan karena karyawan tidak mungkin 

memberikan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan sehingga kinerja 

karyawan akan menurun. 

 Setiap bagian dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Banyuwangi memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan 

anggota-anggotanya atau biasa disebut dengan pengkodean. Pengkodean yang 

digunakan adalah simbol-simbol yang dimengerti oleh karyawan dan biasanya 

simbol ini digunakan dalam mereka bekerja. Simbol-simbol tersebut seperti 

isyarat tangan, kepala, ekspresi muka dan isyarat anggota tubuh lainnya. 

 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. Menciptakan kinerja karyawan yang tinggi diperlukan komunikasi 
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yang lancar dan efektif. 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. 

Tabel 1.2 

Hasil Pembuatan Akta Kelahiran Tahun 2011 

Bulan 
Total 

Pembuatan 

Hasil Pembuatan Akta Kelahiran 

Penyeleseian Akta Kelahiran 

Kesalahan % Sesuai biodata % 

Januari  1005 205 24,87 800 79,60 

Februari  1065 160 15,02 905 84,97 

Maret  1300 180 13,84 1120 86,15 

April 1005 275 27,36 730 72,63 

Mei  1060 154 14,52 906 85,47 

Juni 1062 259 24,38 803 75,61 

Juli  1095 370 33,88 725 66,21 

Agustus  1077 230 21,35 847 78,64 

September  1200 378 31,5 822 68,5 

Oktober  1106 284 25,67 822 74,32 

November  1058 158 14,93 900 85,06 

Desember  1095 189 17,26 906 82,73 

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi 

 

 Berdasarkan data hasil pembuatan Akta Kelahiran pada tabel 1.2 

diatas terjadi karena adanya kesalahan dalam proses komunikasi pada bagian 

pencatatan sipil yang dikarenakan kurang lengkapnya dan kurang jelasnya 

informasi yang diberikan karyawan kepada karyawan lain. Disini peran 

komunikasi yang efektif sangatlah penting agar kuantitas dan kualitas dalam 

menjalankan tugas yang diberikan lebih tepat, tanggung jawab, dan maksimal. 
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Karena sering terjadinya miskomunikasi di Dinas tersebut, maka pada bulan Juli 

Dinas mengalami tingkat kesalahan pembuatan Akta Kelahiran sebesar 33,8%. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan proses komunikasi antara 

atasan kepada karyawan, yang dalam penyampaian pesan yang diberikan atasan 

ke karyawan kurang jelas dan kurang dimengerti oleh karyawan, misalnya dalam 

penulisan nama dan tanggal lahir yang kurang ditael dan terinci sehingga 

mengakibatkan kualitas dan kuantitas dalam Dinas tersebut menurun. 

Tabel 1.3 

Hasil Pembuatan Kartu Keluarga Tahun 2011 

Bulan 
Total 

Pembuatan 

Hasil Pembuatan KK 

Penyeleseian KK 

Kesalahan % Sesuai biodata % 

Januari  963 201 20,87 762 79,12 

Februari  1060 220 20,75 840 79,24 

Maret  992 180 18,14 810 81,65 

April 1271 295 23,21 984 77,41 

Mei  1060 254 23,96 809 76,32 

Juni 1033 359 34,75 674 65,24 

Juli  842 303 35,98 839 99,64 

Agustus  973 130 13,36 843 86,63 

September  1108 308 27,79 800 72,20 

Oktober  1006 284 28,23 882 86,67 

November  1018 383 37,62 625 61,39 

Desember  1095 289 26,39 806 73,60 

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan data hasil pembuatan Kartu Keluarga pada tabel 1.3 

diatas terjadi karena adanya kesalahan dalam proses komunikasi pada bagian 

pencatatan sipil yang dikarenakan kurang lengkapnya dan kurang jelasnya 

informasi yang diberikan oleh karyawan kepada karyawan lain. Disini peran 

komunikasi yang efektif sangatlah penting agar kuantitas dan kualitas dalam 

menjalankan tugas yang diberikan lebih tepat, tanggung jawab, dan maksimal. 



10 
 

Karena sering terjadinya miskomunikasi di Dinas tersebut, maka pada bulan 

November Dinas mengalami tingkat kesalahan pembuatan Kartu Keluarga sebesar 

37,62%. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan proses komunikasi antara 

karyawan kepada karyawan lain, yang dalam penyampaian pesan yang diberikan 

karyawan kurang jelas dan kurang dimengerti oleh karyawan lain, misalnya dalam 

penulisan nama, nip, alamat, tanggal lahir yang kurang ditael dan terinci sehingga 

mengakibatkan kualitas dan kuantitas dalam Dinas tersebut menurun. 

Tabel 1.4 

Hasil Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2011 

Bulan 
Total 

Pembuatan 

Hasil Pembuatan KTP 

Penyeleseian KTP 

Kesalahan % Sesuai biodata % 

Januari  842 225 26,72 617 73,27 

Februari  809 282 34,85 527 65,14 

Maret  962 130 13,51 832 86,48 

April 1670 293 17,54 1377 82,45 

Mei  1460 274 18,76 1186 81,23 

Juni 1073 259 24,13 814 75.86 

Juli  944 303 32,09 641 67.90 

Agustus  871 130 14,92 741 85.07 

September  1408 302 21,44 1106 78.55 

Oktober  1036 204 19,69 832 80.30 

November  1518 224 14,75 1294 85.24 

Desember  1805 182 10,08 1623 89.91 

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan data hasil pembuatan Kartu Tanda Penduduk pada tabel 

1.4 diatas terjadi karena adanya kesalahan dalam proses komunikasi pada bagian 

pencatatan sipil yang dikarenakan kurang lengkapnya dan kurang jelasnya 

informasi yang diberikan oleh karyawan karyawan lain. Disini peran komunikasi 

yang efektif sangatlah penting agar kuantitas dan kualitas dalam menjalankan 
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tugas yang diberikan lebih tepat, tanggung jawab, dan maksimal. Karena sering 

terjadinya miskomunikasi di Dinas tersebut, maka pada bulan Februari Dinas 

mengalami tingkat kesalahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebesar 34,85%. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan proses komunikasi antara 

karyawan kepada karyawan lain, yang dalam penyampaian pesan yang diberikan 

karyawan kurang jelas dan kurang dimengerti oleh karyawan lain, misalnya dalam 

penulisan nama, alamat, tanggal lahir yang kurang ditael dan terinci sehingga 

mengakibatkan kualitas dan kuantitas dalam Dinas tersebut menurun. 

 Ketepatan waktu dan kepuasan pelanggan adalah suatu kemajuan bagi 

instansi, jika pelayanan kurang baik dan tidak tepat waktu akan membahayakan 

reputasi instansi. Disini peran komunikasi yang efektif sangatlah penting agar 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menjalankan tugas yang di berikan 

lebih tepat, tanggung jawab, dan maksimal. 

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin 

meneliti lebih jauh apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian pada bidang jasa 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dapat disusn sebagai berikut : 

 1. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi? 

 2. Bagaimana kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Banyuwangi? 

 3. Apakah proses komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangi? 

 

C. BATASAN MASALAH 

 Berdasarkan perumusan masalah, agar penelitian ini terfokus pada 

tujuan peneliti, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada arah 

komunikasi secara horisontal yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh 

karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Banyuwangikepada karyawan lain. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 1. Untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 

 2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 
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 3. Untuk mengetahui pengaruh proses komunikasi terhadap kinerja karyawan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

 1. Bagi Instansi 

  Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi yang berkaitan dengan 

komunikasi dan peningkatan kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. 

 2. Bagi pihak lain 

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan 

perbandingan peneliti yang akan datang yang mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 


