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BAB II 

TINJUAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Hariyanti (2007) “Pengaruh Komunikasi dan 

Motivasi Kerja Terhadap  Kinerja Perawat dengan Komitmen Organisasi 

sebagai Variabel Moderating pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Umum Daerah Karanganyar. Tujuan Untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi dan motivasi kerja terhadap kinerja perawat dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderating.. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa komunikasi, motivasi dan komitmen menunjukkan bahwa variable 

komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat, 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mmemoderasi pengaruh 

motivasi terhadap kinerja perawat, artinya komitmen organisasi bertindak 

sebagai variabel independen daripada moderasi jika dikaikan dengan 

motivasi atau dengan kata lain komitmen organisasi kurang memperkuat 

hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat. 

Selanjutnya hasil penelitian Yasminah (2002) “Analisis Pengaruh 

Kepimpinan, Komunikasi, Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

pada RS Islam Puwokerto. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

analisis pengaruh  kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan, 

komunikasi, lingkungan kerja berpengaruh positif maka semakin baik pula 
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kinerja karyaawan dan variabel kepemimpinan merupakan variabel yang 

paling besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, artinya keberadaan 

kepemimpinan lebih menentukan kinerja karyawan disbanding dengan 

komunikasi dan lingkungan kerja. Adapun secara sistematis hasil 

penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Hariyanti (2007) “Pengaruh 

Komunikasi dan Motivasi 

Kerja Terhadap  Kinerja 

Perawat dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Variabel 

Moderating pada Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit 

Umum Daerah Karanganyar” 

 Untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi dan motivasi 

kerja terhadap kinerja 

perawat dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel 

moderating.. 

 Alat analisis jalur (Path 

Analysis) dengan SPSS. 

 Komunikasi, motivasi dan komitmen 

menunjukkan bahwa variable komunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja perawat, menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi tidak 

mmemoderasi pengaruh motivasi 

terhadap kinerja perawat, artinya 

komitmen organisasi bertindak sebagai 

variabel independen daripada moderasi 

jika dikaikan dengan motivasi atau 

dengan kata lain komitmen organisasi 

kurang memperkuat hubungan antara 

motivasi dengan kinerja perawat. 

2 Yasminah (2002) “Analisis 

Pengaruh Kepimpinan, 

Komunikasi, Lingkungan 

kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada RS Islam 

Puwokerto” 

 Untuk mengetahui analisis 

pengaruh  kepemimpinan, 

komunikasi, lingkungan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 Alat penguji statistic yaitu 

regresi berganda dengan 

menggunakan uji t dan uji 

F. 

 Kepemimpinan, komunikasi, lingkungan 

kerja berpengaruh positif maka semakin 

baik pula kinerja karyaawan dan variabel 

kepemimpinan merupakan variabel yang 

paling besar pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan, artinya keberadaan 

kepemimpinan lebih menentukan kinerja 

karyawan disbanding dengan komunikasi 

dan lingkungan kerja. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

lokasi penelitian dan objek penelitian. Adapun persamaannya yaitu sama-

sama melakukan kajian mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian sekarang merupakan pengembangan dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan dengan topik penelitian yang sama. 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Komunikasi 

Menurut Hovland, Janis, dan Kelley (dalam Rakhmat, 2005) 

mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang 

individu (komunikator) untuk menyampaikan stimulus (biasanya dalam 

bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku 

orang-orang lain (komunikan). 

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 

http://rimalrimaru.com/perilaku-konsumen/
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organisasi. Jadi mekanisme komunikasi dapat membuat keterpaduan 

perilaku setiap karyawan dalam kelompoknya, agar mencapai satu tujuan. 

Cara penyampaian komunikasi yang kurang baik antara atasan dengan 

bawahan atau sebaliknya dan antara sesama karyawan yang sama 

tingkatannya dapat menghambat kerja karyawan. Dengan begitu kinerja 

karyawan tidak tercapai sehingga menghambat pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2. Unsur-Unsur Komunikasi 

Telah dijelaskan diatas bahwa komunikasi merupakan kegiatan 

penyampaikan informasi oleh komunikator kepada komunikan. Dengan 

mempelajari definisi tersebut, dapat menguraikan lagi beberapa unsur 

komunikasi yaitu : 

a. Komunikator 

Komunikator adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menyampaikan informasi (pesan) kepada komunikan. 

b. Informasi 

Informasi adalah sesuatu yang disampaikan kepada komunikan. 

c. Komunikan 

Komunikan adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menerima informasi (pesan) dari komunikator. 

d. Media 

Media adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan 

informasi (pesan) dari komunikator kepada komunikan. Media yang 
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digunakan disebut juga channel (saluran), misalnya telepon, surat, 

Koran, radio, dll. 

e. Umpan balik atau efek 

Umpan balik atau efek adalah tanggapan atau respon reaksi dari 

komunikan ketika menerima informasi dari komunikator. 

3. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi 

Komunikasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

dalam aktivitas suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Ada beberapa fungsi dari komunikasi yang ada dalam organisasi, yaitu : 

a. Sebagai penyampai/menyampaikan informasi (fungsi informatif) 

Fungsi informatif yaitu menyampaikan berbagai informasi 

(seperti peraturan-peraturan kerja, kebijakan pimpinan, tanggapan, 

sosialisasi tujuan) baik yang dibutuhkan oleh para manajer maupun 

karyawan. 

b. Sebagai pengendali atau pengatur aktivitas organisasi (fungsi regulasi) 

Fungsi regulasi yaitu komunikasi sebagai pengendali dan 

pengaturan berbagai aktivitas yang ada dalam organisasi, misalnya 

berupa instruksi (perintah), laporan pertanggung jawaban. 

c. Untuk mempengaruhi antar pihak dalam interaksi (fungsi persuasif) 

Fungsi persuasif yaitu komunikasi berfungsi untuk 

mempengaruhi dan menyakinkan antara yang satu dengan yang lainnya, 

agar mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak (orang) yang 
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mempengaruhi. Misalnya agar mengikuti perintahnya, menerima 

ide/gagasannya, keselarasan/kesamaan dalam berfikir. 

d. Sebagai pemersatu atau pengintegrasi antar bagian (fungsi integratif) 

Fungsi integratif yaitu komunikasi berfungsi untuk menyatukan 

arah setiap bagian maupun setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga 

organisasi sebagai sebuah sistem berjalan secara utuh dan terpadu 

dalam mencapai tujuan. 

4. Proses Komunikasi 

Proses Komunikasi Menurut Sikula (2005) mengemukakan bahwa 

proses komunikasi adalah sangat baik dijelaskan dalam bentuk suatu 

model yang menggambarkan serangkaian tahapannya. Untuk lebih 

jelasnya, model proses komunikasi menurut Sikula dapat diperhatikan 

pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Model Proses Komunikasi Menurut Andrew E. Sikula 

 

 

 

 

 

Feedback loops 

Sumber : Sikula ( 2005) 

 

Keterangan : 

a. Source, merupakan tahap pertama di mana ide atau informasi diubah 

menjadi pesan dalam bentuk simbol. 

Source Encoding Source Reception Transmission Medium Decoding 
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b. Encoding merupakan tahap pemrosesan pesan dalam bentuk tulisan, 

oral, pikiran, fisik, atau bentuk lainnya. 

c. Transmission, merupakan tahap pengiriman pesan dengan cara tertulis, 

isyarat, tape, berbicara, melalui saluran komunikasi. 

d. Medium, merupakan media saluran dari pesan yang dikirimka atau 

saluran pesan berjalan melalui medium. 

e. Reception, merupakan tahap di mana pesan diinterprestasikan, baik 

secara langsung maupun tak langsung melalui proses pikiran. 

f. Decoding, merupakan tahap di mana pesan dapat diterima dan 

dimengerti. 

g. Action, merupakan tindakan nyata terhadap pesan yang diterima. 

h. Feedback loops, merupakan pengintegrasian seluruh tahap proses dari 

system komunikasi. 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi 

Ada dua tinjauan faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu 

faktor dari pihak sender atau disebut pula komunikator, dan faktor dari 

pihak receiver atau komunikan. 

a. Faktor dari pihak sender atau komunikator, yaitu ketrampilan, sikap, 

pengetahuan sender, media saluran yang digunakan. 

1) Keterampilan Sender 

Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, pesan perlu 

menguasai cara-cara penyampaian pikiran baik secara tertulis 

maupun lisan. 
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2) Sikap Sender 

Sikap sender sangat berpengaruh pada receiver. Sender 

yang bersikap angkuh terhadap receiver dapat mengakibatkan 

informasi atau pesan yang diberikan menjadi ditolak oleh receiver. 

Begitu pula sikap sender yang ragu-ragu dapat mengakibatkan 

receiver menjadi tidak percaya terhadap informasi atau pesan yang 

disampaikan. Maka dari itu, sender harus mampu bersikap 

menyakinkan receiver terhadap pesan yang diberikan kepadanya. 

3) Pengtahuan Sender 

Sender yang mempunyai pengetahuan luas dan menguasai 

materi yang disampaikan akan dapat menginformasikannya kepada 

receiver sejelas mungkin. Dengan demikian, receiver akan lebih 

mudah mengerti pesan yang disampaikan oleh sender. 

4) Media Saluran yang Digunakan oleh Sender 

Media atau saluran komunikasi sangat membantu dalam 

penyampaian ide, informasi atau pesan kepada receiver. Sender 

perlu menggunakan media saluran komunikasi yang sesuai dan 

menarik perhatian receiver. 

b. Faktor dari pihak receiver, yaitu ketrampilan receiver, sikap receiver, 

pegetahuan receiver, dan media saluran komunikasi. 

1) Keterampilan Receiver 

Ketrampilan receiver dalam mendengar dan membaca 

pesan sangat penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat 
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dimengerti dengan baik, jika receiver mempunyai keterampilan 

mendengar dan membaca.  

2) Sikap Receiver 

Sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi 

efektif tidaknya komunikasi. Misalnya, receiver bersikap apriori, 

meremehkan, berprasangka buruk terhadap sender, maka 

komunikasi menjadi tidak efektif, dan pesan menjadi tidak berarti 

bagi receiver. Maka dari itu receiver haruslah bersikap positif 

terhadap sender, sekalipun pendidikan sender lebih rendah 

dibandingkan dengannya. 

3) Pengetahuan Receiver 

Pengetahuan receiver sangat berpengaruh pula dalam 

komunikasi. Reeiver yang mempunyai pengetahuan yang luas akan 

lebih mudah dalam menginterpretasikan ide atau pesan yang 

diterimanya dari sender. Jika pengetahuan receiver kurang uas 

sangat memungkinkan pesan yang diterimanya menjadi kurang 

jelas atau kurang dapat dimengerti oleh receiver. 

4) Media Saluran Komunkasi 

Media saluran komunikasi yang digunakan sangat 

berpengaruh dalam penerimaan ide atau pesan. Media saluran 

komunikasi berupa alat indera yang ada pada receiver sangat 

menentukan apakah pesan dapat diterima atau tidak untuknya. Jika 
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alat indera receiver terganggu maka pesan yang diberikan oleh 

sender dapat menjadi kurang jelas bagi receiver. 

6. Syarat-Syarat Komunikasi Agar Efektif 

Agar komunikasi yang dilakukan dapat efektif dan efisien, maka 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : 

a. Komunikasi harus dilandasi oleh rasa saling percaya/adanya 

pengertian. 

b. Komunikasi yang dilaksanakan harus memenuhi syarat : jelas, tegas, 

lengkap, singkat, tepat waktu. 

c. Dalam melaksanakan komunikasi perlu memperhatikan situasi dan 

kondisi. 

d. Apabila dianggap perlu, maka melaksanakan komunikasi dapat 

menggunakan persuasi (memasukkan faktor sugerti, sehingga apa yang 

diinginkan dalam merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan dari 

bawahan dapat mencapai sasaran). 

7. Hambatan-hambatan Komunikasi 

Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, 

dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut: 

a. Hambatan Teknis 

Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan 

dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan 

pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan 

komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di 
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bidang teknologi komunikasi dan sistim informasi, sehingga saluran 

komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih 

efisien.  

b. Hambatan Semantik 

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses 

penyampaian pengertian atau idea secara efektif. Definisi semantik 

adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu 

pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun 

baiknya transmisi. Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, 

seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan 

mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap 

kata-kata yangdigunakannya. 

c. Hambatan Manusiawi 

Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang 

dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik 

komunikator maupun komunikan. 

Hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti 

perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan 

mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi (Cruden dan 

Sherman, 1999). Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam 

organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim 

kerja serta tata nilai yang dianut. 
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Dan juga ada beberapa hambatan lainnya yang efektif dalam 

komunikasi yaitu : 

a. Mendengar 

Biasanya kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Banyak 

hal atau informasi yang ada di sekeliling kita, namun tidak semua yang 

kita dengar dan tanggapi. Informasi yang menarik bagi kita, itulah 

yang ingin kita dengar. 

b. Menilai sumber 

Kita cenderung menilai siapa yang memberikan informasi. Jika 

ada anak kecil yang memberikan informasi tentang suatu hal, kita 

cenderung mengabaikannya. 

c. Persepsi yang berbeda 

Komunikasi tidak akan berjalan efektif, jika persepsi pengirim 

pesan tidak sama dengan penerima pesan. Perbedaan ini bahkan bisa 

menimbulkan pertengkaran, diantara pengirim dan penerima pesan. 

d. Kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda 

Kita sering mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan 

pemahaman kita. Seseorang menyebut akan datang sebentar lagi, 

mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang menanggapinya. 

Sebentar lagi bisa berarti satu menit, lima menit, setengah jam atau 

satu jam kemudian. 
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e. Sinyal nonverbal yang tidak konsisten 

Gerak-gerik kita ketika berkomunikasi tidak melihat kepada 

lawan bicara, tetap dengan aktivitas kita pada saat ada yang 

berkomunikasi dengan kita, mampengaruhi porses komunikasi yang 

berlangsung. 

f. Pengaruh emosi 

Pada keadaan marah, seseorang akan kesulitan untuk menerima 

informasi. apapun berita atau informasi yang diberikan, tidak akan 

diterima dan ditanggapinya. 

g. Gangguan 

Gangguan ini bisa berupa suara yang bising pada saat kita 

berkomunikasi, jarak yang jauh, dan lain sebagainya. 

Hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak 

efektif yaitu adalah : 

a) Status Effect 

Adanya perbedaaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap 

manusia.Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus 

tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan 

tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau 

pendapatnya. 

b) Semantic Problems 

Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan 

komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
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kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi seorang komunikator 

harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini, sebab kesalahan 

pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah 

pengertian (misunderstanding) atau penafsiran (misinterpretation) yang 

pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). 

Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti 

contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi 

keledai dan lain-lain. 

c) Perceptual distorsion 

Perceptual distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara 

pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir 

serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam 

komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang 

antara satu dengan yang lainnya. 

d) Cultural Differences 

Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan 

kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi 

terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada 

beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh 

: kata “jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang 

suku jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup. 
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e) Physical Distractions 

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap 

proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya : suara riuh orang-orang 

atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. 

f) Poor choice of communication channels 

Poor choice of communication channels adalah gangguan yang 

disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan 

komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya sambungan 

telephone yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, 

gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada 

surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan 

jelas. 

g) No Feed back 

Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan 

kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver 

maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh 

: Seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para 

karyawan, dalam penerapan gagasan tersebut para karyawan tidak 

memberikan tanggapan atau respon dengan kata lain tidak peduli dengan 

gagasan seorang manajer. 

Cara mengatasi hambatan komunikasi yaitu membuat suatu pesan 

secara berhati-hati, tentukan maksud dan tujuan komunikasi serta 

komunikan yang akan dituju. Meminimalkan gangguan dalam proses 
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komunikasi, komunikator harus berusahadapat membuat komunikan lebih 

mudah memusatkan perhatian pada pesan yang disampaikan sehingga 

penyampaian pesan dapat berlangsung tanpa gangguan yang berarti. 

Mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. 

Cara dan waktu penyampaian dalam komunikasi harus direncanakan 

dengan baik agar mengahasilkan umpan balik dari komunikan sesuai 

harapan. 

8. Saluran Komunikasi 

Ada dua arah saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi arah 

ke atas yang merupakan komunikasi bawahan kepada atasan, dan saluran 

komunikasi arah ke bawah yang digunakan oleh atasan kepada 

bawahannya. Dua arah saluran komunikasi tersebut dikemukakan oleh 

bawahannya. Dua arah saluran komunikasi tersebut dikemukakan oleh 

Flippo (dalam Mangkunegara, 2009) sebagai berikut : 

a) Saluran Komunikasi Pegawai Bawahan terhadap Atasan, yaitu: 

1. Kotak secara tatap muka. 

2. Pertemuan kelompok pengawasan. 

3. Pertemuan dengan pemimpin (top management) secara periodik. 

4. Program "Speak up"dimana pegawai diberikan nomor telepon 

untuk memanggil. 

5. Kotak keseluruhan tanpa nama. 

6. Pertemuan pegawai dengan pemegang saham setiap tahun. 

7. Menggunakan prosedur pengaduan. 
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8. Kuesioner mengenai moral. 

9. Wawancara. 

10. Kebijakan secara terbuka. 

11. Perserikatan buruh atau PBSI. 

12. The grapevine. 

13. Ombudsmen and ombudswomen. 

14. Program penyuluhan pegawai.  

b) Saluran Komunikasi yang Digunakan Atasan kepada Bawahan, yaitu: 

1. Perintah berantai. 

2. Bulletin dinding dan poster. 

3. Majalah perusahaan. 

4. Surat kepada pegawai. 

5. Buku pedoman pegawai. 

6. Rak informasi. 

7. Sistem pengeras suara. 

8. Pay inserts. 

9. The grapevine. 

10. Laporan tahunan. 

11. Pertemuan kelompok. 

12. Perserikatan buruh atau PBSI. 

9. Keuntungan Adanya Komunikasi Yang Baik 

Komunikasi yang baik sangatlah penting untuk mencapai sesuatu 

yang diinginkan dengan kata lain adanya komunikasi yang baik sangat 
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menguntungkan terutama bagi seorang komunikator agar apa yang 

diinginkannya dapat dilakukan oleh komunikan. Keuntungan dengan 

adanya komunikasi yang baik : 

a. Kelancaran tugas dapat lebih terjamin. 

b. Pengeluaran (biaya) dapat ditekan (efisien). 

c. Dapat meningkatkan pastisipasi karyawan. 

d. Memudahkan dalam mengadakan pengawasan. 

10. Komunikasi Organisasi 

Kegiatan komunikasi dalam organisasi yang dihubungkan dengan 

pertukaran informasi adalah sebagai berikut (Djoko Purwanto, 2005): 

a. Interaksi Perawat dengan Pasien 

Interaksi antara perawat dan pasien mangacu pada hubungan 

antara perawat dan seseorang yang menderita sakit ketika melakukan 

komunikasi pada pasien.  

b. Memberikan Penjelasan Pelayanan 

Keterbukaan perawat ketika memberikan penjelasan pelayanan 

yang ada pada Klinik setelah mendengarkan keluhan pada pasien yang 

datang. 

c. Tanggap terhadap kondisi Pasien 

Perawat harus tanggap terhadap kondisi pasien setelah mengerti 

keluhan yang dideritanya. Dengan begitu perawat mengetahui kondisi 

pasien dan memudahkan perawat untuk melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. 
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11. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja 

perorangan maupun kelompokan (Ilyas, 2002). Kinerja organisasi 

merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah 

individu dalam organisasi. Pengertian kinerja dalam kamus besar bahasa 

Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan 

kemampuan kerja. Kinerja adalah pengalihbahasaan dari kata bahasa 

Inggris performance Bernardin dan Russel dalam Ruky (2001) 

memberikan definisi tentang performance sebagai hasil atau apa yang 

keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi mereka pada 

organisasi. Seiring dengan ini, Dharma (2005) berpendapat bahwa kinerja 

adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk/jasa yang dihasilkan atau 

diberikan oleh seorang atau sekelompok orang. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suprihanto (2000) yang 

mengemukakan bahwa hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai ukuran misalnya standar, 

target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Sedangkan As’ad (2003) memberikan pengertian 

kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku 

untuk pekerjaan yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil karya atau kerja yang 

diperoleh karyawan dalam usaha dalam pencapaian tujuan atau 
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pemenuhan tugas tertentu berdasarkan ukuran yang berlaku dan dalam 

waktu yang telah ditetapkan organisasi. 

12. Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dan indikatornya 

adalah sebagai berikut : 

a. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar dan ramah untuk 

membantu pekerjaan dalam melakukan tugasnya. Karena dengan 

kualitas pelayanan yang baik akan menimbulkan rasa aman pada 

pasien. 

b. Disiplin Kerja 

Kedisiplinan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan tugas masing-masing. 

c. Tanggung Jawab 

Kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, saran dan prasarana 

yang digunakan serta perilaku kerjanya selama bertugas. 

13. Manfaat Penilaian Kinerja 

Memperhatikan tentang pengertian kinerja sebagaimana yang 

dikemukakan diatas maka banyak manfaat yang dapat dipetik dari 

penilaian kinerja antara lain : 

a. Perbaikan prestasi kerja 
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b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

c. Keputusan-keputusan penempatan 

d. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan 

e. Perencanaan dan pengembangan karier 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing 

g. Ketidak akuratan informasional 

h. Kesalahan-kesalahan design pekerjaan 

i. Kesempatan kerja yang adil 

j. Tantangan-tantangan kerja eksternal 

14. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang 

ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi 

dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian 

tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana 

kinerja karyawan. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas 

karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk 

mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian 

terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal penting. Karena 

melalui penilaian kinerja, hasilnya dapat dijadikan sebagai umpan balik 
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untuk perbaikan kinerja karyawan dan sebagai bahan lagi pimpinan untuk 

menaikkan jenjang karier karyawan yang berprestasi. 

Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat memilih dan 

menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu 

secara objektif. Untuk mengetahui tinggi-rendahnya kinerja seseorang, 

perlu dilakukan penilaian kinerja. Menurut Handoko (2001) penilaian 

berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, 

keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat 

untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan kariernya. 

Menurut Wahyudi (2002) penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang 

dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan 

seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. 

Indikator Penilaian Kerja Menurut Dessler (2009) : 

a. Kualitas kerja adalah akuransi, ketelitian,dan bisa diterima atas 

pekerjaan yang dilakukan. 

b. Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan 

dalam periode waktutertentu. 

c. Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi 

praktis/teknis yang digunakanpada pekerjaan 

d. Bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan 

atas penyelesaiandan tindak lanjut tugas 
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e. Kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati 

periode istirahat/makanyang ditentukan dan catatan kehadiran secara 

keseluruhan. 

f. Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau 

tanpapengawasan. 

15. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Prawirosentono (2000) kinerja seorang pegawai akan 

baik, jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk 

bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak dan mempunyai harapan 

masa depan. Secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu, yaitu variabel individu, 

variabel organisasi, dan variabel psikologis. 

Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan 

ketrampulan, latar belakang pribadi dan demografis. Menurut Gibson 

(2008), variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan 

variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung. 

Kelompok varibel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel ini menurut Gibson (2008) 

banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat social, pengalaman kerja 

sebelumnya dan variabel demografis. Kelompok variabel organisasi 

menurut Gibson (2008) terdiri dari variabel sumber daya, kepemimpinan, 

imbalan, struktur dan desain pekerjaan.  
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Menurut Lower dan Porter (2007) dalam Wijaya (2002), faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah : 

a. Faktor motivasi 

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar 

diri manusia untuk menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah 

lakunya dalam bekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, akan 

semakin kuat dorongan yang timbul untuk bekerja lebih giat sehingga 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

b. Faktor kepuasan kerja 

Kepuasan keja merupakan keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan karyawan yang berhubungan 

dengan pekerjaannya.Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka 

semakin senang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya. 

c. Faktor kondisi fisik pekerjaan 

Kondisi kerja yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya 

prestasi kerja karyawan. Lingkungan kerja yang secara fisik merupakan 

bagian dari kondisi kerja hendaknya tertata dengan baik sehingga tidak 

menyebabkan adanya perasaan was-was karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. Apabila karyawan merasa terganggu dalam melaksanakan 

tugasnya, maka kinerja akan rendah. Sebaiknya, jika karyawan merasa 

tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugas, maka kinerjanya akan 

meningkat. 
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d. Faktor Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. 

Seperti yang telah ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk 

sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan orang 

lain. Dalam hubungan ini manusia memerlukan untuk berkomunikasi 

dengan manusia yang lain.   

16. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan : 

a. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan 

pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 

b. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila pegawai 

menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh 

organisasi. 

c. Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidal melakukan kesalahan terhadap 

pekerjaan merupakan tuntutan bagi setiap pegawai (Mangkunegara 

2001). 

Tetapi selain diatas pengukuran kinerja secara umum juga 

diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar yaitu meliputi 

kesetian, kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, 

prakarsa, kecakapan atau kreativitas dan tanggung jawab. (Hasibuan 2002) 

17. Hubungan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan 

Suasana kerja yang kondusif dan komunikasi efektif yang terjadi 

antara atasan dan bawahan maupun sesama karyawan sangat dibutuhkan 
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oleh setiap karyawan, karena pada dasarnya karyawan sebagai sumber 

daya manusia memerlukan sesuatu yang dapat memacu keinginan mereka 

untuk dapat bekerja dengan giat sehingga dapat lebih meningkatkan 

kreativitas dan semangat kerja sesuai dengan batas kemampuan masing-

masing. Wursanto (2004) menyatakan komunikasi dalam organisasi 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Menimbulkan rasa kesetiakawanan dalam loyalitas antara pegawai. 

b. Meningkatkan kegairahan kerja para pegawai. 

c. Meningkatkan moral dan disiplin para pegawai. 

d. Semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang 

menjadi tugasnya sehingga akan berlangsung pengendalian operasional 

yang efisien. 

e. Semua pegawai dapat mengetahui kebijaksanaan, peraturan-peraturan, 

ketentuan-ketentuan, yang telah ditetapkan pimpinan organisasi. 

f. Semua informasi, keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh para 

pegawai dapat dengan cepat dan tepat diperoleh. 

g. Meningkatkan rasa tanggung jawab semua pegawai. 

h. Menimbulkan kerja sama (team work) di antara para pegawai. 

i. Meningkatkan semangat korp atau esprit de corp di kalangan para 

pegawai. 

Kondisi tersebut ditekankan oleh Davis Newstrom (1996:23) 

menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat 

mempengaruhi motivasi, kinerja dan kepuasan kerja. Dengan adanya 
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sistem komunikasi yang tepat maka dengan sendirinya elemen-elemen 

yang terdapat diperusahaan dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kinerja para karyawan. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan diatas, maka dapat 

disusun kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Komunikasi dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji untuk mengetahui 

pengaruh komunikasi sebagai variabel bebas (X) terhadap kinerja 

karyawan (Y) yang mengacu pada jurnal Hariyanti dan Intan Primawestri 

dimana pengaruh komunikasi dan motivasi kinerja terhadap kinerja 

perawat dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi 

Kasus pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum) 

D. Hipotesis 

Di duga ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap 

kinerja karyawan pada Klinik Nur Medika. 

Komunikasi (X) : 

1. Interaksi Perawat dengan Pasien 

2. Memberikan Penjelasan Pelayanan 

3. Tanggap terhadap kondisi Pasien 

Kinerja (Y) : 

1. Kualitas Pelayanan 

2. Disiplin Kerja 

3. Tanggung Jawab 


