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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Nyi Mas Miranti Dewi Purnamasari, (2007), dengan judul 

Analisis Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan PT. BNI 46 Cabang Martapura. Adapun tujuan penelitian 

terdahulu adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh komunikasi dalam 

organisasi  secara simultan dan parsial terhadap prestasi kerja karyawan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi kerja 

karyawan, sedangkan variabel bebasnya adalah ketrampilan, sikap, 

pengetahuan dan media saluran komunikasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan PT. BNI 46 Cabang Martapura sebanyak 38 

karyawan. Untuk mencapai tujuan penelitian terdahulu tersebut, teknik analisis 

yang digunakan adalan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi dapat 

diketahui jika peubah Ketrampilan (X1), Sikap (X2), Pengetahuan (X3) dan 

Media Saluran Komunikasi (X4) secara bersama-sama (simultan) mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan peubah Prestasi Kerja Karyawan (Y).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing peubah variabel 

Ketrampilan (X1), Sikap (X2), Pengetahuan (X3) dan Media Saluran 

Komunikasi (X4) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peubah Prestasi Kerja Karyawan (Y). Peubah bebas yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Y) 
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adalah peubah Pengetahuan (X3) karena mempunyai nilai koefisien regresi 

terbesar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anang Mardianto (2005) dengan judul 

Analisis Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan dan Motivasi Terhadap 

Kinerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta. 

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel komunikasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, 

sedangkan variabel bebasnya adalah komunikasi dan motivasi. Populasi 

penelitian ini adalah semua pegawai di PT. Bank BPD Jateng cabang 

Surakarta yang telah lebih dari dua tahun menjadi pegawai tetap, sampel 

sebanyak 83 orang. Untuk mencapai tujuan penelitian terdahulu tersebut, 

teknik analisis yang digunakan adalah  analisis deskriptif dan analisis regresi 

berganda dengan uji F dan uji t. Hasil analisis menunjukkan apabila terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel komunikasi dan motivasi 

terhadap kinerja PT. Bank BPD Jateng cabang Surakarta, baik secara 

individual maupun secara simultan. 

Penelitian lain oleh Yunita Rakhmawati, (2011), Analisis Pengaruh 

Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Marketing           

PT. Asuransi Kredit Indonesia. Adapun tujuan penelitian terdahulu ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi pimpinan yang diukur 

melalui direction giving language, empathetic language dan meaning–

making language  terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikatnya adalah kinerja karyawan, sedang variabel 

bebasnya adalah komunikasi pimpinan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
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seluruh karyawan Bagian Marketing PT. Asuransi Kredit Indonesia 

sebanyak 50 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Untuk mencapai tujuan penelitian terdahulu tersebut, teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel komunikasi pimpinan yang diukur melalui 

tiga dimensi komunikasi yaitu direction giving language, empathetic 

language dan meaning–making language secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap kinerja karyawan. Bahwa variabel 

komunikasi pimpinan yang diukur melalui tiga dimensi komunikasi, yaitu 

direction giving language, empathetic language dan meaning–making 

language secara parsial mempunyai pengarih yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

 



13 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian 

sekarang 

Judul Perbedaan/Persamaan 
Penelitian 

terdahulu 

Penelitian 

sekarang 

1. Analisis Pengaruh 

Komunikasi Organisasi 

Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan      PT. BNI 

46 Cabang Martapura 

 

Variabel bebas 

 

 

 

 

Variabel terikat 

Lokasi penelitian 

 

 

Alat analisis 

 

Ketrampilan, 

sikap, 

pengetahuan 

dan media 

saluran 

komunikasi 

Prestasi kerja 

PT. BNI 46 

Cabang 

Martapura 

Regresi 

Berganda 

Komunikasi 

 

 

 

 

Prestasi kerja 

CV. Sunrise 

Sawojajar Malang 

Regresi sederhana 

dengan 

menggunakan uji F 

2. Analisis Pengaruh 

Komunikasi Atasan 

Bawahan dan Motivasi 

Terhadap Kinerja di 

PT. Bank 

Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah Cabang 

Surakarta 

Variabel bebas 

 

 

Variabel terikat 

 

Lokasi penelitian 

 

 

 

 

Alat analisis 

Komunikasi 

atasan bawahan 

dan motivasi 

Kinerja 

karyawan 

PT. Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa 

Tengah Cabang 

Surakarta 

Analisis 

deskriptif dan 

analisis regresi 

berganda 

dengan uji F 

dan uji t 

Komunikasi 

 

 

Prestasi kerja 

 

CV. Sunrise 

Sawojajar Malang 

 

 

Regresi sederhana 

dengan 

menggunakan uji F 

Analisis Pengaruh 

Komunikasi Pimpinan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian 

Marketing           PT. 

Asuransi Kredit Indonesia 

Variabel bebas 

 

Variabel terikat 

 

Lokasi penelitian 

 

 

Alat analisis 

Komunikasi 

pimpinan  

Kinerja 

karyawan 

PT. Asuransi 

Kredit 

Indonesia 

 

Regresi 

berganda 

 

Komunikasi 

 

Prestasi kerja 

 

CV. Sunrise 

Sawojajar Malang 

Regresi sederhana 

dengan 

menggunakan uji F 



14 

 

Manfaat penelitian terdahulu yaitu sebagai dasar pemikiran mengenai 

topik peneltian yang akan dilakukan yaitu mengenai pengaruh komunikasi 

terhadap prestasi kerja. Perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian 

terdahulu terletak pada variabel terikat, lokasi penelitian. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variabel bebas 

yaitu komunikasi. 

2. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi menempati posisi yang strategis di dalam organisasi. Hal 

ini karena tanpa adanya komunikasi maka organisasi tidak dapat bergerak 

dan melaksanakan aktivitasnya. Komunikasi sangat penting bagi suatu 

organisasi, karena melalui komunikasilah berbagai pihak secara langsung 

maupun tidak langsung dapat saling berhubungan secara efektif dan efisien. 

Terdapat beberapa  ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, 

diantaranya adalah menurut Thoha (2002:145) yang dimaksud dengan 

komunikasi adalah: ”Proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke               orang lain”. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2002:145) bahwa: “Komunikasi dapat diartikan sebagai 

proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada 

orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya 

sesuai dengan tujuan yang dimaksud.” 

Lebih lanjut Tohardi (2002:197) mengemukakan bahwasannya: 

Komunikasi diartikan sebagai proses penciptaan arti terhadap gagasan atau 

ide yang disampaikan. Pengertian ini memberikan pesan yang seimbang 
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antara pengirim pesan, pesan yang disampaikan, dan penerima pesan, yang 

merupakan 3 komponen utama dalam proses komunikasi. Pesan dapat 

disimpulkan dengan berbagai media, namun pesan itu hanya punya arti jika 

pengirim dan penerima pesan berusaha menciptakan arti tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada 

komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang 

dimaksud antara satu sama lainnya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan 

adanya komunikasi karena komunikasi timbul ketika seseorang ingin 

menyampaikan informasi kepada orang lain. 

2. Proses Komunikasi  

Komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk 

gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam hal ini 

penyampaian informasi kepada orang lain melalui beberapa proses. Proses 

komunikasi menurut Robbins (2002:147) adalah seperti pada gambar 2.1 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Robbins (2002:147) 

Sumber 

berita 

Penyandian Saluran 

komunikasi 

Pemecahan 

sandi 

Penerima 

berita 

Pesan Pesan Pesan Pesan 

Umpan balik 
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Sumber berita penyampaian pesan dengan menyandikan suatu 

pemikiran. Pesan produk berbentuk fisik dari sumber penyandian (source 

endecoding). Saluran adalah media perantara yang dilalui oleh pesan. Pesan 

tersebut diseleksi oleh sumber berita, yang harus menentukan apakah akan 

menggunakan saluran formal atau informal. Saluran formal dibentuk oleh 

organisasi dan menyalurkan pesan yang berhubungan dengan pekerjaan 

profesional anggotanya. Penerima berita adalah objek kepada siapa pesan 

tersebut diarahkan. Tetapi sebelum pesan dapat diterima, simbol didalamnya 

harus diubah kedalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. 

Langkah ini disebut dengan pemecahan sandi (decoding) dari sebuah pesan. 

Langkah yang terakhir dari proses komunikasi adalah umpan balik. Umpan 

balik diperlukan untuk memeriksa seberapa sukses pesan yang disampaikan. 

Proses tersebut menentukan apakah suatu pemahaman telah tercapai. 

Menurut Sigit (2003:152), bahwa: ”Secara umum proses komunikasi 

diawali dari seseorang (suatu pihak), yang dapat disebut sebagai sender 

(pengirim, komunikator), yang ingin menyampaikan gagasannya kepada 

orang lain (pihak lain) yang disebut receiver (penerima) atau audience”.  

Menurut Mangkunegara (2002:145-146), yang menyatakan bahwa 

terdapat tiga model proses komunikasi, yaitu model proses komunikasi 

menurut Keith Davis, Andrew E. Sikula, dan George S. Odiorne.  

a. Model Proses Komunikasi Menurut Keith Davis 

Keith Davis berpendapat bahwa “The communication process is the 

method by which a sender reaches a receiver with a massage. It requires 
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six steps wether the two parties talk, use hand signals, or employee some 

other means of communication”. Berdasarkan pendapat Keith Davis 

tersebut, proses komunikasi merupakan suatu metode di mana pengirim 

pesan (sender) dapat menyampaikan pesannya kepada penerima pesan 

(receiver). Hal ini memerlukan enam tahap, apakah mereka berbicara, 

menggunakan isyarat, atau melakukan beberapa tujuan lain dari 

komunikasi. 

b. Andrew E. Sikula 

Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa “The process of communication 

is best explained in term of a model featuring a sequence or series of 

steps”. (Proces komunikasi adalah sangat baik dijelaskan dalam bentuk 

suatu model yang menggambarkan serangkaian tahapannya). 

c. George S. Odiorne 

George S. Odiorne mengemukakan bahwa “Communication in cludes all 

behavior which result in an exchange of meaning. It includes everything 

you do which transmits intentions or ideas to another, ot by which he or 

she transmits ideas and intention to you”. (Komunikasi termasuk semua 

perilaku yang dihasilkan dari saling bertukar pengertian. Hal tersebut 

termasuk segala sesuatu yang dilakukan dalam menyampaikan maksud 

atau ide-ide kepada orang lain). 

Komunikasi bukanlah hal yang statis, tetapi berubah-ubah sehingga 

terlihat adanya proses dalam komunikasi. Proses komunikasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Proses Komunikasi 

 

Keterangan: 

1. Encoding adalah memformulasikan pesan yang akan disampaikan dalam 

bentuk kode yang dapat ditafsirkan oleh penerima pesan (komunikan). 

2. Decoding adalah penafsiran dari penerima pesan. 

Sedangkan berdasarkan pendapat yang lainnya dikemukakan oleh 

Djatmiko (2003, 57-58) bahwa elemen-elemen serta proses-proses yang 

terlibat dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pengirim (Sender) atau sumber yang memulai komunikasi. Dalam 

suatu organisasi, pengirim adalah mengkomunikasikannya kepada satu 

atau lebih orang lain. Misalnya seorang pemimpin berkomunikasi 

dengan para bawahannya bukan saja dalam rangka memberikan 

perintah, instruksi dan bimbingan serta pembinaan, akan tetapi juga 
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dalam rangka memberikan suasana kerja yang intim dan serasi dengan 

perilaku organisasional yang dijiwai oleh semangat kerja sama. 

b. Pengkodean (Encoding). Pengirim mengkodekan informasi yang akan 

disampaikan dengan cara menterjemahkan ke dalam serangkaian 

simbol atau isyarat. Pengkodean ini penting karena informasi hanya 

dapat ditransfer dari satu orang kepada orang lain melalui gambar atau 

simbol. Karena komunikasi adalah objek pengkodean, pengirim 

berusaha menetapkan mutualitas dari suatu pengertian bersama 

dengan penerima dengan memilih simbol-simbol. Biasanya dalam 

bentuk kata-kata atau isyarat yang diyakini oleh pengirim akan 

diinterpretasikan oleh penerima dengan maksud yang sama. 

c. Pesan (Massage). Pesan adalah bentuk fisik yang digunakan oleh 

pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala 

bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indra 

penerima. 

d. Saluran (Channel) atau kanal. Kanal ialah media yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang 

disampaikan dengan kata-kata, atau kertas untuk pesan yang 

disampaikan dalam bentuk tulisan. Kanal harus disesuaikan dengan 

bentuk pesannya supaya komunikasi dapat dilakukan lebih efisien dan 

efektif. 

e. Penafsiras Kode (Decoding). Penafsiran kode adalah proses dimana 

penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan-nya menjadi 
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informasi yang berarti baginya. Penafsiran kode dipengaruhi oleh       

a) Pengalaman masa lalu si penerima, b) interpretasi pribadi terhadap 

simbol atau isyarat yang digunakan, c) harapan (orang cenderung 

mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan), serta d) kesamaan 

pengertian arti dengan pengirim.  

f. Penerima (Receiver). Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan 

dari pengirim. 

g. Gangguan (Noise). Gangguan adalah semua faktor yang mengganggu, 

membingungkan atau mengacaukan proses komunikasi. 

h. Umpan balik (Feedback). Feedback adalah kebalikan dari proses 

komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari 

pengirim. Karena saat ini penerima menjadi pengirim feedback dan 

pengirim berfungsi sebaliknya, maka feedback tersebut mengalir 

melalui urutan melalui langkah yang sama dengan sebelumnya, hanya 

arahnya yang berlainan. 

Berdasar pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya 

proses komunikasi adalah sangat baik jika dijelaskan dalam bentuk suatu 

model yang menggambarkan serangkaian tahapannya. Dalam model proses 

komunikasi dapat diketahui  proses komunikasi terdiri dari beberapa tahap 

yaitu: sumber atau pengiriman berita, mengubah berita ke dalam berbagai 

bentuk simbol-simbol, pemilihan komunikator terhadap media atau saluran 

distribusi, penerimaan berita oleh pihak penerima, pengartian atau 

penterjemahan kembali berita (decoding) dan yang terakhir adalah umpan 
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balik atau dapat juga dijelaskan bahwa sebelum komunikasi dapat terjadi, 

perlu diungkapkan suatu maksud sebagai pesan untuk disampaikan. Maksud 

itu bergerak antara suatu sumber (pengirim) dan penerima. Pesan itu 

dikodekan (diubah ke dalam bentuk simbolik) dan diteruskan oleh sesuatu 

medium (saluran) kepada penerima, yang menguraikan kode 

(mendekodekan) pesan yang diawali oleh pengirim. Hasilnya adalah suatu 

pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. 

3. Pentingnya Komunikasi dalam Organisasi 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu 

proses pengiriman dan penerimaan pesan/berita diantara pihak-pihak yang 

saling berhubungan sehingga diperoleh pemahaman tentang apa yang 

dimaksud satu sama lain atau dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah 

proses pentransferan dan pemahaman makna diantara anggota-anggotanya. 

Mengingat organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama 

guna mencapai suatu tujuan tertentu maka komunikasi menjadi suatu hal 

yang penting guna kelancaran aktivitas dalam organisasi. Pentingnya 

komunikasi dalam organisasi dikemukakan oleh Hariandja (2002:296) 

bahwa: Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja. 

Hal ini mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai 

dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya konflik antar 

pegawai, dan sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling 

pengertian, kerja sama dan juga kepuasan kerja. 
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Pentingnya komunikasi juga dikemukakan oleh Suprihanto, Harsiwi 

dan Hadi (2003:81) bahwa:  

Dalam kehidupan berorganisasi komunikasi memegang peranan 

sentral bagi kelancaran organisasi. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi 

komunikasi dalam organisasi atau kelompok, yaitu pengendalian, 

memotivasi, mengekspresikan perasaan dan informasi. Tanpa 

komunikasi perusahaan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. 

Sedangkan pendapat yang lainnya diungkapkan oleh Tohardi (2002:353) 

bahwa pentingnya komunikasi, karena komunikasi adalah memberikan 

keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap 

penerima, memberikan dukungan psikologis kepada penerima, atau 

mempengaruhi perilaku penerima. Komunikasi mempunyai sejumlah 

tujuan, meliputi:  

a. Membagi informasi 

b. Memperhatikan gagasan 

c. Mengirim/menyampaikan dan tukar-menukar pandangan 

d. Mengirim/menyampaikan perasaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam 

kehidupan organisasi, komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting 

karena komunikasi dapat meningkatkan saling pengertian antara karyawan 

(bawahan) dan atasan. Dalam arti bahwa komunikasi merupakan suatu 

proses yang vital dalam organisasi, karena komunikasi diperlukan bagi 
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efektivitas kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, 

manajemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya.   

4. Jenis-jenis Komunikasi dalam Organisasi 

Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat 

diperoleh dengan mempelajari macam-macam komunikasi dalam organisasi. 

Gitosudarmo dan Sudita (2000:211-213) mengemukakan bahwa: ”Aliran 

komunikasi formal dalam organisasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu 

komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, horisontal dan 

diagonal”. Berikut akan diberikan penjelasan mengenai aliran komunikasi 

seperti yang dikemukakan di atas yaitu : 

a) Komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 

Komunikasi dari atas ke bawah merupakan aliran komunikasi dari 

tingkat atas ke tingkat bawah melalui hirarki organisasi. Bentuk dari 

aliran komunikasi dari atas ke bawah seperti prosedur organisasi, 

instruksi tentang bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap 

prestasi bawahan, penjelasan tentang tujuan organisasi dan lain 

sebaginya. Salah satu kelemahan komunikasi dari atas ke bawah adalah 

ketidakakuratan informasi yang melewati beberapa tingkatan. Pesan yang 

disampiakan dengan suatu bahasa yang tepat untuk suatu tingkat, tetapi 

tidak tepat untuk tingkat yang paling bawah yang menjadi sasaran dari 

informasi tersebut. 
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b) Komunikasi dari bawah ke atas  

Komunikasi dari bawah ke atas dirancang untuk menyediakan 

umpan balik tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Bawahan 

diharapkan memberikan informasi tentang prestasinya dan praktek serta 

kebijakan organisasi. Komunikasi dari bawah ke atas dapat berbentuk 

laporan tertulis maupun lisan, kotak saran, pertemuan kelompok dan lain 

sebagainya.  

Permasalahan utama yang terjadi dalam komunikasi dari bawah ke 

atas adalah bias dan penyaringan atas informasi yang disampaikan oleh 

bawahan. Komunikasi dari bawah ke atas digunakan untuk memonitor 

prestasi organisasi. 

c) Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi kepada 

orang-orang yang memiliki hirarki yang sama dalam suatu organisasi. 

Misalnya komunikasi yang terjadi antara manajer bagian pemasaran 

dengan manajer bagian produksi, atau antara karyawan bagian produksi 

dengan karyawan bagian keuangan. 

d) Komunikasi diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan aliran komunikasi dari orang-

orang yang memiliki hirarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan 

wewenang secara langsung. Misalnya komunikasi antara manajer 

pemasaran dengan kepala subbagian pengendalian mutu. 
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Sedangkan menurut Handoko (1999:280-282) bahwa macam-macam 

komunikasi dalam organisasi adalah: ”Vertikal, lateral dan diagonal”. 

Adapun penjelasan mengenai macam-macam komunikasi dalam organisasi 

seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

a) Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah 

sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah (downward communication) 

dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui 

tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia 

paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah untuk memberi 

pengarahan, informasi, instruksi, nasehat/saran dan penilaian kepada 

bawahan serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi 

tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. 

Fungsi utama komunikasi ke atas (upward communication) adalah 

untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa 

yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencakup 

laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan dan permintaan untuk 

diberikan keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data atau informasi 

umpan balik bagi manajemen atas. 

b) Komunikasi Lateral 

Komunikasi lateral atau horizontal meliputi hal-hal berikut ini: 

(1) komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. 
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(2) komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen 

pada tingkatan organisasi yang sama. 

Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif, dan 

merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga 

komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan 

penanganan masalah. Komunikasi lateral, selain membantu koordinasi 

kegiatan-kegiatan lateral, juga menghindarkan prosedur pemecahan 

masalah yang lambat. 

c) Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong 

secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering 

terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. 

Hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat 

berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal 

yang berbeda-beda pula. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa 

macam komunikasi yang terjadi dalam organisasi yaitu komunikasi dari atas 

ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horisontal dan 

komunikasi diagonal. Melalui komunikasi, maka berbagai pihak dalam 

suatu perusahaan atau organisasi baik yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dapat berhubungan secara efektif dan efisien guna mencapai 

prestasi kerja karyawan yang optimal. 
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5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran proses 

komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan agar 

berjalan dengan efektif. Namun pada dasarnya ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi komunikasi, yaitu sender (komunikator) dan receiver 

(komunikan). Seperti yang dikemukakan Mangkunegara (2002:148-150) 

bahwa: ”Ada dua tinjauan faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu 

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

pihak receiver atau komunikan”. Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi komunikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Faktor dari pihak sender atau komunikator, yaitu ketrampilan, sikap, 

pengetahuan sender, media saluran yang digunakan. 

a) Ketrampilan sender 

Sender atau pengirim pesan merupakan pihak yang memiliki 

ide, pesan atau informasi untuk dikomunikasikan kepada pihak lain 

(penerima pesan). Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, 

pesan perlu menguasai cara-cara penyampaian pesan baik secara 

tertulis maupun lisan. Ide-ide dari pengirim pesan terlebih dahulu 

harus diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dapat dimengerti 

oleh calon penerima pesan. Ketrampilan sender mengungkapkan ide 

dan pesan kepada receiver menunjukkan kemampuan sender dalam 

berkomunikasi. Misalnya seseorang mungkin pandai mengungkapkan 

idenya lewat tulisan, sebaliknya dia akan kesulitan mengemukakan 
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secara lisan. Maka dari itu ketrampilan yang dimiliki sender untuk 

mengungkapkan idenya kepada penerima pesan akan mempengaruhi 

kelancaran proses komunikasi. 

b) Sikap sender 

Sikap sender sangat berpengaruh pada receiver. Pengaruh sikap 

sender ini akan semakin nyata jika komunikasi dilakukan secara 

langsung melaui tatap muka. 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 meyakinkan receiver terhadap pesan yang diberikan 

kepadanya. 

c) Pengetahuan sender 

Pengetahuan merupakan akumulasi dari proses pendidikan 

seseorang baik formal maupun non formal yang memberikan 

kontribusi bagi seseorang dalam beraktivitas termasuk dalam 

melakukan komunikasi. Pengetahuan yang dimiliki sender akan 

mempengaruhi kemampuannya untuk menyampaikan ide, pesan, dan 

informasi kepada reciver atau dengan kata lain akan mempengaruhi 

kemampuanya untuk melakukan komunikasi. Sender yang mempunyai 

pengetahuan luas dan menguasai materi yang disampaikan akan dapat 

menginformasikannya kepada receiver sejelas mungkin. Dengan 
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demikian, receiver akan lebih mudah mengerti pesan yang 

disampaikan oleh sender. 

d) 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. Komunikasi lisan dalam organisasi mungkin 

dilakukan melalui berbagai media seperti telepon, walkie talkie atau 

mungkin bertatap muka langsung. Namun satu hal yang perlu 

diperhatikan oleh sender adalah penentuan media saluran yang tepat 

atau sesuai dengan pesan yang ingin dikirim. 

2) Faktor dari pihak receiver, yaitu keterampilan receiver, sikap receiver, 

pengetahuan receiver, dan media saluran komunikasi. 

a) Keterampilan receiver 

Penerima pesan (receiver) merupakan pihak yang menerima ide, 

pesan atau simbol-simbol komunikasi lalu menterjemahkan dan 

memahaminya. Receiver akan melakukan proses penafsiran 

(penerjemahan) atas ide, pesan dan informasi yang diterimanya. 

Ketrampilan receiver dalam mendengar dan membaca pesan sangat 

penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat dimengerti 

dengan baik, jika receiver mempunyai keterampilan mendengar dan 

membaca. Dengan kata lain ketrampilan receiver merupakan cara 

yang dimiliki oleh receiver untuk memahami pesan yang diterimanya. 
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Dengan ketrampilan memahami pesan yang dimiliki tersebut maka 

receiver akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami dan 

menterjemahkan informasi yang dimaksud sehingga akan 

memperlancar proses komunikasi. 

b) 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 harus bersikap positif terhadap sender, 

sekalipun pendidikan sender lebih rendah dibandingkan dengannya. 

c) Pengetahuan receiver 

Pengetahuan receiver sangat berpengaruh pula dalam 

komunikasi. Pengetahuan yang dimiliki receiver menunjukkan 

intelejensi, daya pikir, penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan 

yang dimiliki seseorang. Receiver yang mempunyai pengetahuan yang 

luas akan lebih mudah dalam menginterpretasikan ide atau pesan yang 

diterimanya dari sender. Jika pengetahuan receiver kurang luas sangat 

memungkinkan pesan yang diterimanya menjadi kurang jelas atau 

kurang dapat dimengerti oleh receiver. 

d) Media saluran komunikasi 

Media saluran komunikasi yang digunakan sangat berpengaruh 

dalam penerimaan ide atau pesan. Pada dasarnya, orang-orang 
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menerima pesan, ide, berita atau informasi melalui kelima panca 

indera yang dimiliki. Media saluran komunikasi berupa alat indera 

yang ada pada receiver sangat menentukan apakah pesan dapat 

diterima atau tidak untuknya. Jika alat indera receiver terganggu maka 

pesan yang diberikan oleh sender dapat menjadi kurang jelas bagi 

receiver. Sehingga dapat mengakibatkan komunikasi menjadi kurang 

jelas atau bahkan gagal. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi komunikasi, dimana pada dasarnya keberhasilan komunikasi 

tergantung pada kedua belah pihak sebagai pelaku dalam proses komunikasi 

yaitu pada sender dan receiver. Ketrampilan, sikap, pengetahuan dan media 

saluran komunikasi yang digunakan baik oleh sender maupun receiver akan 

sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya komunikasi yang terjadi dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi. 

6. Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja karyawan sangat diharapkan oleh suatu perusahaan 

dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Untuk lebih jelasnya akan diberikan 

penjelasan beberapa pendapat mengenai definisi prestasi kerja. Menurut 

Hasibuan (2008:94) bahwa: ”Prestasi sebagai suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu”. 
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Menurut Hariandja (2005:195) yang dimaksud dengan prestasi kerja 

adalah: ”Hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang 

ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi”.  

Pendapat lain mengenai pengertian prestasi kerja dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2002:67) bahwa pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah: 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor 

penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan 

penerimaan atas penjelasan delegasi tugas serta peran dan tingkat motivasi 

seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas, semakin besarlah 

prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 

Berdasarkan definisi prestasi kerja yang telah dikemukakan di atas, 

dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh karyawan sebagai hasil dari 

kemampuan dan usaha. Sedangkan kemampuan itu sendiri, dapat tercapai 

bila seseorang mempunyai pengetahuan tentang pekerjaan, ketrampilan 

merencanakan, ketrampilan mengorganisasi, serta kemampuan dalam 

berhubungan antar pribadi, dan kelompok. Dapat juga dikatakan bahwa 

prestasi kerja menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output 

dalam hal ini berkaitan dengan hasil akhir.  
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Tidak mudah untuk membimbing karyawan agar mempunyai prestasi 

kerja yang tinggi. Hal ini karena banyaknya faktor yang mempengaruhi 

prsetasi kerja karyawan baik dari dalam diri karyawan maupun dari luar diri 

karyawan. 

Menurut Arep dan Tanjung (2003:51) menyatakan bahwa sumber 

yang mempengaruhi seorang karyawan untuk berprestasi baik di perusahaan 

swasta, instansi pemerintah dan BUMN terdiri  atas : 

1) Faktor Kebutuhan Manusia. Mencakup: kebutuhan dasar (ekonomis), 

kebutuhan rasa aman (psikologis) dan kebutuhan sosial. 

2) Faktor Kompensasi. Mencakup : Upah, gaji, imbalan/balas jasa, 

kebijakan manajemen dan aturan administrasi pengupahan 

3) Pengakuan pihak manajemen terhadap karyawan 

4) Faktor komunikasi. Mencakup : Hubungan antara manusia, baik 

hubungan atasan-bawahan, hubungan sesama atasan dan hubungan 

sesama bawahan 

5) Faktor kepemimpinan. Mencakup : Gaya kepemimpinan dan 

supervisi. 

6) Faktor pelatihan. Mencakup : Pelatihan dan pengembangan serta 

kebijakan manajemen dalam mengembangkan karyawan. 

Menurut Dharma (2001:9-11), kinerja (prestasi kerja) dipengaruhi 

oleh empat faktor yaitu : 
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1) Pegawai, berkenaan dengan kemampuan dan kemauan dalam  

melaksanakan pekerjaan. 

2)  Pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan 

sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan. 

3)  Mekanisme kerja, mencakup sistem, prosedur pendelegasian dan 

pengendalian serta struktur organisasi. 

4)  Lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, 

iklim organisasi dan komunikasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Untuk itu 

perusahaan harus memperhatikannya dengan baik dan benar sehingga akan 

terwujud prestasi kerja yang optimal. 

8.  Pengertian Tim Kerja 

Tim ialah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan 

berkomitmen untuk mecapai tujuan bersama secara efektif dan efisien 

(Hunsaker, 2001). Kerja tim  yaitu merupakan kerja berkelompok dengan 

keterampilan yang saling melengkapi dan memenuhi untuk mencapai tujuan 

bersama 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manfaat tim kerja yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kerja tim dapat bermanfaat 

2. Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama 

3. Dapat menimbulkan semangat kebersamaan 
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4. Lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sendiri 

5. Kinerja organisasi lebih meningkat 

Adapun proses pembentukan tim yaitu sebagai berikut: 

1. Forming: kesadaran akan komitmen bermasa untuk membentuk tim dan 

pemerimaan menjadi anggota tim 

2. Stoming: muncul badai berupa konflik tentang klarifikasi dan kepemilikan 

3. Norming: ada usaha untuk bekerja sama berupa keterlibatan dan dukungan 

membuat dan memathi norma-norma baru 

4. Performing: meningkatkan produktivitas kerja berupa target pencapaian 

kinerja dan rasa bangga. 

5. Adjourning: meningkatkan produktivitas kerja berupa target pencapaian 

kinerja dan rasa bangga. 

Selajutnya karakteristik kerja tim efektif, yaitu sebagai berikut: 

1. Misi tim jelas 

2. Suasana informal 

3. Banyak diskusi 

4. Banyak mendengar (pendengar yang aktif) 

5. Kepercayaan dan keterbukaan 

6. Menerima perbedaan pendapat 

7. Kritis terhadap isu-isu tim 

8. Jelas dalam penilaian 

9. Menggabungkan nilai dan norma 

10. Komitmen 
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(Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education) 

9.  Pengaruh Komunikasi terhadap Prestasi Kerja Tim 

Dalam kehidupan organisasi, para anggota organisasi tidak dapat, dan 

memang tidak mungkin hidup terisolasi, baik dari rekan sekerjanya maupun 

lingkungannya. Tujuan yang hendak dicapai, strategi yang hendak 

dijalankan, keputusan yang harus dilaksanakan, rencana yang harus 

direalisasikan, program kerja yang harus diselenggarakan, kegiatan individu 

maupun antar satuan kerja. Dengan perkataan lain, para anggota mutlak 

perlu berkomunikasi satu sama lain. 

Komunikasi diartikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi 

dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis maupun menggunakan 

alat komunikasi. Maka dari itu dalam suatu organisasi yang digerakkan oleh 

sumber daya manusia, mutlak memerlukan komunikasi untuk kelancaran 

organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Komunikasi menempati posisi yang strategis di dalam organisasi. Hal ini 

disebabkan setiap orang yang berada di dalam organisasi tidak dapat 

menghindarkan diri dari komunikasi jika mengharapkan keinginan atau 

kebutuhannya dapat dipenuhi oleh pihak lain. 

Komunikasi dalam organisasi juga digunakan untuk menangkap sikap, 

tanggapan dan berbagai bentuk aspirasi bawahan oleh atasan guna 

mengembangkan berbagai pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkah laku 

bawahan. Jalur-jalur komunikasi yang terbuka kadang-kadang sengaja 

diciptakan untuk memperlancar arus informasi ke atas maupun ke bawah. 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education
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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/ prestasi jika sedang berada di bawah 

standar. 

9. Kerangka Berpikir 

Dalam organisasi, komunikasi merupakan kekuatan pokok dalam 

membentuk organisasi. Sangat bermanfaat mengembangkan komunikasi 

sebagai suatu dinamika yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. 

Komunikasi merupakan kekuatan utama dalam membentuk organisasi. 

Baginya komunikasi membuat dinamis suatu sistem kerja sama dalam 

organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi orang-

orang yang ada didalamnya. Adapun kerangka pikir yang digunakan seperti 

pada gambar 2.3 sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Berpikir 

Pengaruh Komunikasi Terhadap Prestasi Kerja Tim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tergantung pada komunikasi yang 

terjadi pada perusahaan. Komunikasi pada perusahaan terdiri dari unsur-

unsur yang meliputi kemampuan komunikator, pesan atau informasi, media, 

komunikasi dan umpan balik, dimana dengan unsur-unsur komunikasi 

tersebut akan memberikan pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan yang 

diukur berdasarkan kuantitas event yang dihasilkan, kualitas event, dan 

ketepatan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan event, artinya jika 

Komunikasi 
a. Komunikator 

- Kemampuan merubah 

sikap 

- Kemampuan 

menyampaikan 

opini/pendapat 

- Kemampuan merubah 

perilaku 

b. Pesan atau informasi 

- Kejelasan pesan atau 

informasi secara lisan 

maupun tulisan 

c. Media 

- Media yang digunakan 

untuk menyampaikan 

informasi  

d. Komunikan 

- Kemampuan penerima 

informasi atau 

komunikan 

e. Umpan balik 

- Kesesuaian umpan balik 

dengan informasi 

Prestasi kerja tim 

1. Kuantitas/jumlah event 

yang dilaksanakan 

2. Kualitas event yang 

dilaksanakan 

3. Ketepatan waktu yang 

digunakan untuk 

menyelesaikan event 
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komunikasi dilakukan secara efektif, maka akan berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja karyawan. 

8. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari 

suatu penelitian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian.  Hipotesisnya adalah: Diduga komunikasi berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada CV. Sunrise Sawojajar 

Malang. 
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