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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan. 

Manusia sebagai makhluk sosial acapkali melakukan kegiatan 

berkomunikasi. Berkomunikasi disini yaitu menjalin sebuah hubungan 

dengan sesama melalui komunikasi untuk berinteraksi dan bertukar 

informasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, 

informasi, pikiran dan ide dari satu orang kepada orang lain. Dalam 

kehidupan organisasi, komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting 

karena komunikasi dapat meningkatkan saling pengertian antara karyawan 

dan atasan, meningkatkan kinerja. 

Komunikasi diperlukan agar karyawan mengetahui kewajiban dan 

tanggung jawabnya, hal ini berarti karyawan mengetahui posisinya dalam 

organisasi. Jadi mekanisme komunikasi dapat membuat keterpaduan 

perilaku setiap karyawan dalam kelompoknya, agar mencapai satu tujuan. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang terjadi 

tujuan perusahaan tercapai. 

Faktor komunikasi amat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

karena karyawan merasa tanggap atau menerima informasi secara jelas dan 
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baik yang berhubungan dengan pekerjaannya, maka akan berdampak pada 

prestasi yang akan membawa kemajuan bagi perusahaan. Cara 

penyampaian komunikasi yang kurang baik antara atasan dengan bawahan 

atau sebaliknya dan antara sesama karyawan yang sama tingkatannya 

dapat menghambat kerja karyawan. 

Peran komunikasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan 

sangatlah penting karena komunikasi yang baik dan benar agar 

meningkatkan kinerja karyawan, serta meningkatkan produktivitas 

perusahaan. Komunikasi pada dasarnya memiliki peranan penting tidak 

hanya bagi perusahaan, tetapi juga di lembaga–lembaga lain khususnya 

dalam hal ini departemen kesehatan. Komuniksi yang terjalin dengan baik 

akan tercipta suatu kondisi yang mendukung proses aktivitas operasional 

perusahaan sehinga pencapaian produktivitas kerja karyawan dapat secara 

maksimal. Kondisi komunikasi akan memberikan suatu gambaran seara 

menyeluruh terkait dengan kondisi yang terjadi diperusahaan sehingga 

seluruh aktivitas para karyawan juga ditentukan oleh komunikasi yang 

terdapat diperusahaan. 

Kebutuhan akan kesehatan dalam dewasa ini sangat penting karena 

faktor kesehatan sangat berpengaruh terhadap kerja seseorang. Karena 

adanya faktor seperti ini maka diperlukannya sarana fasilitas kesehatan 

seperti puskesmas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan Klinik–Klinik 

kesehatan milik swasta. Fasilitas seperti ini sangat diperlukan di berbagai 
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tempat termasuk di daerah pedesaan sehingga semua masyarakat bisa 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini kebutuhan akan pelayanan 

kesehatan sangat meningkat terutama di Kabupaten Trenggalek, 

khususnya di daerah Margomulyo yang pertama hanya ada satu pelayanan 

kesehatan yaitu puskesmas. Oleh karena itu jasa Klinik Nur Medika 

dibuka untuk memenuhi pelayanan kesehatan di daerah Margomulyo. 

Pelayanan di Klinik Nur Medika sangat bergantung pada para karyawan 

yang bekerja di Klinik tersebut. Keterampilan dan profesionalisme 

karyawaan sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan memuaskan konsumen. Salah satu department di Klinik Nur Medika 

adalah department operasional dimana semua operasional klinik 

tergantung pada karyawan. 

Namun dalam perkembangannya suatu organisasi Klinik terkadang 

tidak selalu berada dalam kondisi normal, permasalahan bisa datang kapan 

saja. Terlebih permasalahan yang menyangkut dengan komunikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang 

perawat di Klinik Nur Medika, telah memberikan keterangan bahwa 

permasalahan yang dihadapi oleh Klinik Nur Medika berkaitan dengan 

komunikasi adalah aktivitas komunikasi antar dokter dengan perawat yang 

tidak efektif seperti perawat salah mengidentifikasi nama obat yang 

dikatakan oleh dokter secara lisan, kesalahan komunikasi lisan saat konsul 

dengan dokter via telepon. Perawat terkadang salah membaca resep dokter 
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karena tulisan dokter yang buruk, akan mengakibatkan kesalahan 

pemberian obat. (Hasil wawancara kepada Saudari Khusnul, pada bulan 

Mei 2013). 

Interaksi antara perawat dengan pasien yang mengacu pada 

hubungan antara perawat dan seseorang yang menderita sakit ketika 

melakukan komunikasi interaktif kepada pasien untuk menghilangkan rasa 

takut dan canggung. Karena hal tersebut akan berpengaruh ketika 

memberikan penjelasan pelayanan yang ada pada Klinik setelah 

mendengarkan keluhan pasien. Perawat harus tanggap terhadap kondisi 

pasien setelah mengerti keluhan yang diderita oleh pasien. Dengan begitu 

perawat mengetahui kondisi pasien dan memudahkan perawat untuk 

melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Permasalahan komunikasi tersebut akan mempengaruhi kinerja 

karyawan yang mengakibatkan rendahnya kinerja karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien. Kinerja karyawan dapat dilihat dari 

kualitas pelayanan, disiplin kerja dan tanggung jawab. Untuk kualitas 

pelayanan, pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar dan ramah untuk 

membantu pekerjaan dalam melakukan tugasnya. Karena dengan kualitas 

pelayan yang baik akan menimbulkan rasa aman pada pasien. Selain itu, 

kedisiplinan kerja karyawan dalam melakukan tugas dan masuk kerja 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tanggung jawab terhadap 

pekerjaan dan hasil kerja, sarana dan prasaran yang digunakan selama 

bertugas. 
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Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kebanyakan Klinik 

(termasuk didalamnya buruknya pelayanan) diindikasikan sebagai bentuk 

rendahnya kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pasien 

dan rendahnya kinerja karyawan tersebut dapat diindikasikan kurangnya 

disiplin karyawan terhadap pekerjaannya. Ketidaksiplinan karyawan serta 

perilaku karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan harus 

ditindaklanjuti, yaitu dengan pemberikan peringatan secara lisan. Adapun 

permasalahan  yang terkadang terjadi adalah tidak tanggap terhadap 

kondisi pasien sehingga terjadi kesalahan hasil pemeriksaan dan kesalahan 

pemberian obat pada pasien. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan 

perhatian dari pihak Klinik agar kesalahan sama dapat dikurangi hingga 

tidak akan mengganggu pemberian layanan yang bermutu kepada 

masyarakat. 

Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

mengakibatkan jumlah pasien mengalami penurunan, dimana penurunan 

tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pasien Klinik Nur Medika Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2013 

Triwulan Jumlah Peningkatan/Penurunan 

I 1.490 - 

II 2.012 35,03% 

III 1.934 (3,88%) 

IV 1.780 (7,96%) 

Sumber: Klinik Nur Medika Kabupaten Trenggalek 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pasien 

menunjukkan adanya penurunan, kondisi ini dapat dijadikan tolak ukur 

atas pencapaian kinerja para karyawan. Penurunan kinerja karyawan perlu 

dilakukan evaluasi terkait dengan komunikasi dianggap perlu dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, karena apabila komunikasi yang terjalin 

diantara pimpinan dan karyawan maupun sesama karyawan harmonis 

maka akan menciptakan suatu iklim yang menyenangkan sehingga 

karyawan dapat nyaman dalam bekerja. Apabila karyawan sudah merasa 

nyaman dengan pekerjaannya maka kinerja karyawan dapat dicapai dan 

perputaran karyawan yang tinggi dapat dihindari yang pada akhirnya 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan alasan logis tersebut diatas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Komunikasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Klinik Nur Medika Kabupaten 

Trenggalek”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan  pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi karyawan pada Klinik Nur Medika? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Klinik Nur Medika? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada Klinik Nur Medika? 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai pada penelitian di Klinik Nur Medika, maka penulis 

membatasi pemasalahan dengan meneliti komunikasi (menurut teori 

Djoko Purwanto) dan kinerja karyawan (menurut teori Anwar Prabu), 

dengan obyek penelitian yaitu karyawan yang secara langsung 

memberikan pelayanan kepada pasien. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi karyawan padaKlinik Nur Medika. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Klinik Nur Medika. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada Klinik Nur Medika. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

mengenai hal–hal dan kebijakan–kebijakan yang berkaitan dengan 

komunikasi dan kinerja karyawan Klinik Nur Medika. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,wawasan 

bagi pihak yang membacanya dan digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian yang mengkaji permasalahan yang hampir sama. 

 


