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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dari perusahaan dan 

mempunyai peranan penting dalam operasional perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan dalam suatu proses 

kerja, maka yang dibutuhkan adalah karyawan. Kelancaran proses kerja 

bergantung pada skill yang dimiliki oleh karyawan. Hasil kerja karyawan  

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Perusahaan bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur dan 

memanfaatkan kinerja karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif . 

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional 

agar terwujud  keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan 

kemampuan perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama 

perusahaan agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Perkembangan 

usaha dan organisasi perusahaan sangatlah  bergantung pada produktivitas 

tenaga kerja yang ada di perusahaan.  

Di dalam perusahaan dapat dilihat adanya masalah-masalah kecil yang 

membuat para karyawan kurang memiliki etika berdisiplin dalam bekerja. 

Tidak bisa dipungkiri ini terjadi karena kurangnya perhatian dan pengarahan 
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dari pimpinan. Sedangkan karyawan merupakan aset penting dalam 

perusahaan. Kinerja mereka yang menentukan berhasil tidaknya perusahaan 

untuk mencapai tujuan. Masalah-masalah tersebut timbul karena kurangnya 

komunikasi.  

Dengan adanya komunikasi yang baik, maka semuanya akan berjalan 

lancar dan berhasil. Kurangnya komunikasi dalam suatu organisasi, maka 

akan mengakibatkan ketidaklancaran. Proses dan pola komunikasi merupakan 

sarana yang diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan 

karyawan ke tujuan dan sasaran perusahaan. Dengan berkomunikasi, besar 

kecilnya masalah masih dapat diatasi demi keharmonisan antara pimpinan dan 

karyawan. Dengan demikian komunikasi dalam setiap organisasi memiliki 

peranan sentral. 

Selain karyawan yang merupakan aset penting perusahaan, 

komunikasi juga merupakan aset yang tidak kalah penting dan sangat 

memerlukan kesadaran serta perhatian dari masing-masing individu tidak 

terkecuali seorang pimpinan khususnya komunikasi interpersonal. Karena, 

komunikasi interpersonal memiliki peran sebagai perantara pembagian tugas 

dan semua orang terlibat di dalamnya. Komunikasi interpersonal merupakan 

salah satu faktor yang menjadi pemecah dalam setiap permasalahan. 

Komunikasi ini melibatkan dua orang atau lebih (antara pimpinan dan 

karyawan) untuk saling berinteraksi secara bertatap muka. Jika dalam sebuah 

perusahaan tidak terjadi komunikasi interpersonal, maka tidak akan terjadi 
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kerja sama. Semua pekerjaan tidak terkoordinasi dan terbengkalai. Oleh 

karena itu, komunikasi interpersonal harus dimiliki oleh setiap perusahaan.  

Dari penjelasan diatas, PT EDDY SENTOSA JAYA KARYA 

memiliki daya tarik untuk diteliti oleh penulis. Merupakan perusahaan  swasta 

yang bergerak di bidang jasa transportir dan para karyawannya memiliki basic 

sebagai teknisi. Berdasarkan observasi awal di PT EDDY SENTOSA JAYA 

KARYA yang menjadi salah satu ketertarikan saya untuk diteliti yaitu, kurang 

sadarnya pimpinan tentang pentingnya komunikasi interpersonal dengan para 

karyawannya. Dengan frekuensi pertemuan yang sangat minim, maka 

komunikasi interpersonalnya harus berjalan secara seimbang. Kurangnya 

komunikasi dan intensitas pertemuan antara pimpinan dan karyawan 

berdampak pada kurang disiplinnya karyawan serta penyimpangan waktu saat 

jam bekerja dan pulang kerja. Karyawan yang melakukan penyimpangan 

tersebut berdampak pada pekerjaan yang kadang ditunda atau tidak 

diselesaikan tepat waktu. Perusahaan harus memperhatikan sumber daya 

manusia yaitu sesuai dengan apa saja yang diharapkan untuk mampu sejalan 

dengan tuntutan kegiatan organisasi. Selain itu komunikasi merupakan faktor 

penting untuk menjalankan aktivitas kerja para karyawan. Tentunya 

dibutuhkan komunikasi interpersonal yang efektif antara pimpinan dan 

karyawan. 

Atas dasar inilah, peneliti ingin menganalisis proses komunikasi 

interpersonal di perusahaan tersebut. Walaupun komunikasi interpersonal 
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pimpinan sudah berjalan kepada beberapa pihak, tetapi dengan adanya 

penelitian ini akan lebih mengetahui apakah komunikasi interpersonalnya 

sudah baik atau tidak dan berpengaruh terhadap peningkatan disiplin kerja 

karyawan. Suatu perusahaan seringkali menghasilkan kualitas kerja yang 

berbeda-beda dari setiap individu. Seorang pimpinan yang sering 

berkomunikasi dan memperhatikan karyawannya, maka dengan sendirinya 

para karyawan akan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja serta dapat 

mendorong seseorang bekerja lebih baik lagi. Perusahaan besar yang hanya 

memiliki sedikit karyawan, pastinya membutuhkan komunikasi interpersonal 

yang tepat agar para karyawannya mampu untuk meningkatkan kedisiplinan 

dalam bekerja. Mengingat pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif 

akan berdampak positif pada peningkatan disiplin kerja seperti yang 

diharapkan oleh setiap perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan terhadap 

peningkatan disiplin kerja karyawan? 

2. Jika ada, seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan 

terhadap peningkatan disiplin kerja karyawan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Ada atau tidaknya pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan terhadap 

peningkatan disiplin kerja karyawan. 

2. Besarnya pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan terhadap 

peningkatan disiplin kerja karyawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya analisis pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan 

terhadap peningkatan disiplin kerja karyawan, diharapkan hasil karya 

ilmiah ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan literatur. Selanjutnya, 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penulisan karya 

ilmiah yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik bagi 

perusahaan dalam bentuk hasil karya ilmiah untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi serta sebagai bahan evaluasi agar pimpinan dan 

para karyawan lebih meningkatkan  komunikasi dan kedisiplinan dalam 

bekerja. 


