
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis yang memiliki pesaing. 

Sebuah perusahaan harus mampu bersaing agar mampu mempertahankan 

perusahaannya.  Untuk menghadapi persaingan, perlu mengelola sumber daya 

yang dimiliki perusahaan dengan baik terutama sumber daya manusia. 

Karyawan sebagai sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan 

memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan perusahaan.  Upaya pencapaian 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan sangat bergantung pada berperannya 

pimpinan. 

Pimpinan memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan menjamin 

kelancaran tugas karyawan. Pimpinan harus mampu memberikan pembinaan, 

dorongan dan arahan  untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan. 

Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan. Adanya keterkaitan atasan 

dan bawahan tersebut diharapkan dapat melahirkan suatu situasi yang harmonis. 

Dengan demikian dapat menciptakan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

Sering dijumpai pimpinan perusahaan yang tidak mampu untuk 

mengarahkan karyawan agar bekerja maksimal. Hal ini disebabkan karena 
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hubungan antara atasan dan bawahan belum dapat dikondisikan dengan baik. 

Untuk membentuk suatu kerja sama yang baik jelas perlu adanya komunikasi 

antara unsur-unsur dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik akan 

menimbulkan saling pengertian dan kenyamanan dalam bekerja. Namun 

pentingnya peran komunikasi dalam organisasi sering diabaikan. Hal semacam ini 

yang sering terjadi didalam pengembangan organisasi modern. Sehingga sering 

terjadinya missunderstanding (kesalahan persepsi) dalam komunikasi dua arah 

antara atasan dan bawahan dalam organisasi. 

Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, 

yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi komunikan, sehingga bertindak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam hal ini, sebagai 

komunikan adalah karyawan sedangkan komunikator adalah pimpinan. 

Komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan mengubah, 

memodifikasi atau membentuk respon (sikap atau perilaku) dari penerima (R. 

Bostrom, 1995:5). Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif adalah 

perubahan perilaku, keyakinan dan sikap yang lebih mantap seolah-olah 

perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru atas 

kehendak komunikan sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih PT. Kawan Setia Pramesti cabang 

Lumajang yang memproduksi Blockboard. Sebagai perusahaan yang menghasil 

produk untuk tujuan ekspor, maka kualitas produk dan ketepatan produksi 

menjadi faktor utama yang harus diperhatikan agar dapat diterima di negara atau 

perusahaan yang dituju. Hal tersebut dapat terpenuhi jika karyawan memiliki 
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keinginan atau dorongan yang tinggi untuk bekerja secara maksimal dan sesuai 

dengan harapan perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan teknik komunikasi persuasif 

pimpinan yang tepat, sehingga karyawan dapat bekerja lebih baik sesuai dengan 

harapan perusahaan. 

Peneliti telah melakukan prasurvey sebelum melakukan penelitian. Dari 

hasil prasurvey dengan melakukan wawancara singkat dengan Bapak Haryono 

selaku pimpinan PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang diperoleh informasi 

bahwa adanya komunikasi persuasif dapat mempererat hubungan antara pimpinan 

dan karyawan. Menurut Bapak Haryono, komunikasi itu penting dan harus terus 

terjalin antara pimpinan dengan karyawan agar tercipta kedekatan psikologis 

antara karyawan dengan pimpinan dan perusahaan.  

Dalam hubungan kerja khususnya komunikasi atasan bawahan menjadi hal 

yang penting karena bisa mengetahui kemauan setiap individu yang ada dalam 

perusahaan. Dengan kepentingan tersebut maka perlu adanya penelaahan tentang 

komunikasi dihubungkan kinerja. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba membuktikan pengaruh 

komunikasi dalam sebuah perusahaan. Salah satu penelitian tersebut adalah 

“Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi 

Dengan Komitmen Organisasi Dan Tekanan Pekerjaan Sebagai Variabel 

Intervening” yang disusun oleh Lili Wahyuni dari Universitas Diponegoro. Dalam 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

kinerja. Namun penelitian ini tidak memfokuskan pada komunikasi persuasif. 
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Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terfokus pada 

komunikasi persuasif. 

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Teknik Komunikasi Pesuasif Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan” PT. Kawan 

Setia Pramesti cabang Lumajang cabang Lumajang karena dalam sebuah 

perusahaan, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi yang efektif antara 

pimpinan dan bawahan mampu membuat karyawan berkerja dengan kesadaran 

dan perasaan gembiran. Suasana seperti ini yang diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalaahan penelitian antara lain: 

1. Adakah pengaruh antara teknik komunikasi persuasif pimpinan terhadap 

kinerja karyawan ? 

2. Berapa besar pengaruh teknik komunikasi persuasif pimpinan terhadap 

kinerja karyawan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara teknik komunikasi 

persuasif pimpinan terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh teknik komunikasi persuasif 

pimpinan terhadap kinerja karyawan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis 

dan manfaat praktis, yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran dan menjadi referensi mengenai pengaruh antara teknik komunikasi 

persuasif pimpinan dan kinerja karyawan dan juga diharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai teknik komunikasi persuasif dan 

kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pertimbangan 

bagi perusahaan dalam menggunakan teknik komunikasi persuasif pimpinan yang 

baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Teknik Komunikasi Persuasif 

E.1.1 Definisi Komunikasi Persuasif 

Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang paling mendasar, 

penting, dan kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat 

terhindar dari kegiatan komunikasi. Seluruh kehidupan manusia akan dipengaruhi 

oleh komunikasi baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam ilmu 

komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang 

bersifat mempengaruhi komunikan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh komunikator.  

Persuasi telah menjadi salah satu alternatif yang banyak dipergunakan 

dalam komunikasi. Penelitian ini menggunakan teori Instrumental Theory Of 

Persuasion dari Hovland, Janis, dan Kelly. Asumsi dasar dari teori ini adalah 

“Persuasive Communication is the process by which an individual ( the 

Commnunicator) transmitt Stimuli (usualy verbal) to modivy the behavior of other 

individual (the audience)”, (Hovland, Jannis and Kellys:1953). Komunikasi 

persuasif adalah suatu proses dimana seorang individu (komunikator) 

menstransmisikan stimulus (biasanya verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

atau komunikan. 

Berdasarkan teori di atas menunjukkan bahwa seorang komunikator 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi komunikan melalui stimuli (pesan 

yang biasanya verbal) sehingga terjadi perubahan pada diri komunikan. Dalam 
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model ini, perubahan yang dimaksud perubahan sikap, perilaku, opini atau 

pendapat. 

Siring perkembangan ilmu komunikasi memunculkan pendapat pendapat 

senada tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah perilaku 

komunikasi yang bertujuan mengubah, memodifikasi atau membentuk respon 

(sikap atau perilaku) dari penerima (R. Bostrom, 1995: 5). 

Persuasi merupakan salah satu metode komunikasi, yang dalam 

pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara tertentu, sehingga menyebabkan 

orang bersedia melakukan sesuatu dengan senang hati, suka rela dan tanpa merasa 

dipaksa oleh siapapun. Kesediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai akibat 

adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan. Pendapat senada 

menyebutkan persuasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, 

yang dilakukan secara halus, luwes dan mengandung sifat-sifat manusiawi 

(Effendy, 1998 : 27). Akibat dari kegiatan persuasi adalah kesadaran, kerelaan 

disertai perasaan senang. Hal ini mengandung makna bahwa komunikasi persuasif 

itu merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk membujuk orang lain untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari pembujuk dan dengan senang 

hati tanpa merasa dipaksa. 

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa persuasif merupakan proses komunikasi untuk mengubah sikap dan 

tingkah laku seseorang dengan menggunakan pesan secara verbal maupun 

nonverbal, yang dilakukan cara membujuk. Dalam kegiatan persuasi tersebut, 
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seseorang atau kelompok orang yang dibujuk diharapkan sikapnya berubah secara 

suka rela dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterimanya.  

 

E.1.2 Komponen dalam Komunikasi Persuasif  

Persuasif sebagai salah satu teknik komunikasi memiliki komponen yang 

tidak jauh berbeda dengan komunikasi yang menggunakan teknik lain, seperti 

teknik informatif, coersive, instruktif, dan human relations. Hanya yang menjadi 

perbedaan adalah karena teknik persuasif lebih bertujuan pada terjadinya 

perubahan pada komunikan baik secara kognitif, afektif, maupun konatif maka 

seluruh komponennya harus mendukung tujuan tersebut. Komponen yang terlibat 

dalam persuasi adalah: 

1. Komunikator 

Efektivitas dan keberhasilan proses komunikasi persuasif tidak bisa 

terlepas dari kemampuan komunikator. Kemampuan menyampaikan pesan yang 

dapat meyakinkan komunikan tentang kebenaran dan pentingnya pesan yang ia 

sampaikan. Karena itu, peran dan pengaruh komunikator sangat besar dalam 

menentukan keberhasilan komunikasi persuasif.  

Dalam proses komunikasi, pesan yang diterima komunikan bukan hanya 

ditentukan oleh isi pesan (content) saja, melainkan oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah komunikator. Komunikator pada hakikatnya tidak hanya 

mengkomunikasikan sebuah pesan, tetapi dirinya sendiri adalah pesan itu sendiri. 
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Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator dalam 

menyampaikan pesan. Aritoteles menyebutnya sebagai ethos yang merupakan 

seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator, yaitu 

kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan (Rakhmat, 2007: 256).  

a.  Kredibilitas Komunikator 

Kedibilitas menurut Aristoteles, bisa diperoleh jika seorang komunikator 

memiliki ethos, pathos dan logos. Ethos adalah kekuatan yang dimiliki pembicara 

dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Pathos 

dalah kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam mengendalikan emosi 

pendengarnya, sedangkan logos adalah kekuatan yang dimiliki komunikator 

melalui argumentasinya (Canggara, 1998: 96). Sedangkan menurut Hovlan dan 

Weiss ethos ini adalah kredibilitas yang terdiri dari dua unsur yaitu keahlian 

(expertise) dan dapat dipercaya (trustworthiness) (Rakhmat, 2007 : 256). 

Kredibilitas adalah bagaimana seorang komunikator dinilai dan dipercaya 

oleh individu sebagai komunikan. Jika kredibilitas komunikator rendah maka ada 

kecenderungan komunikan akan mengabaikan pesan yang disampaikan 

komunikator, hal ini akan menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif 

(Soemirat, 2000 : 42:43). 

 

 

b. Daya Tarik Komunikator  



 

 

10 

 

Seorang komunikator dituntut untuk memiliki daya tarik, baik secara fisik 

maupun psikologis. Daya tarik fisik dari seorang komunikator juga turut berperan 

pada proses persuasi, demikian juga daya tarik psikologis. Seorang komunikator 

yang mempunyai daya tarik fisik secara sosial lebih mendapat perhatian, lebih 

dihargai dan diterima.  

Pada umumnya orang lebih tertarik kepada orang lain yang berpandangan 

sama dengan dirinya. Prinsip adanya kesamaan ini menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan komunikasi. Seorang komunikator yang mempunyai 

kesamaan dengan komunikan akan lebih mungkin memberikan daya tarik dari 

pada komunikator yang saling berbeda dalam banyak hal dengan komunikan. 

Disamping itu, kita juga lebih menyenangi komunikator yang berpenampilan 

menarik cantik atau tampan. Komunikator dengan penampilan menarik atau 

dalam kata lain memiliki atraksi fisik dan kesamaan cenderung dapat menjadi 

komunikator yang efektif (Rakhmat, 2007 : 261) 

c. Kekuasaan Komunikator  

Di samping kredibilitas dan daya tarik, kekuasaan termasuk salah satu 

komponen karakteristik komunikator yang mempengaruhi perubahan sikap 

komunikan. Kelman mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan 

menimbulkan ketundukan (Rakhmat, 2007 : 264-265).  

 

2. Pesan 
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Pesan adalah hal-hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima, 

yang bertujuan agar komunikan melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan 

tersebut. Sama halnya dengan sumber atau komunikator, pesan juga sangat 

berpengaruh terhadap persuasif tidaknya komunikasi yang dilakukan. Pesan-pesan 

yang disampaikan oleh komunikator harus sederhana dan mudah dimengerti. 

Artinya, komunikator harus menyesuaikan isi pesan yang disampaikan dengan 

khalayak sasarannya/masyarakat. Informasi yang diberikan harus disesuaikan 

dengan kebudayaan dan kepercayaan komunikan.  

Dalam komunikasi persuasif, pesan yang disampaikan berisi tentang 

bujukan atau ajakan yang akan mempengaruhi karyawan. pesan juga akan 

disampaikan dengan cara yang halus tanpa adanya paksaan atau bentakan. Karena 

hal ini merupakan salah satu ciri dari komunikasi persuasif yang membedakan 

dengan teknik komunikasi yang lain. 

3. Saluran 

Saluran adalah media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Supaya komunikasi bisa 

persuasif, maka media atau saluran yang digunakan harus tepat. Saluran atau 

media harus mempertimbangkan karakteristik komunikan, baik budaya, bahasa, 

kebiasaan, maupun tingkat pendidikan, dan lain-lain. Mengenali siapa yang ingin 

dijangkau dapat membantu dalam mengembangkan pesan yang sesuai.  

 

 

4. Komunikan 
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Komunikan, dalam hal ini adalah karyawan sebagai sasaran atau yang 

akan menerima pesan-pesan persuasif. Dalam komunikasi persuasif komunikan 

adalah sejumlah orang yang pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah. 

Beberapa hal yang menentukan komunikan dalam merespons pesan-pesan 

persuasif antara lain keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

komunikan. Dengan memahami keyakinan komunikan maka komunikator akan 

lebih mudah mendapat peluang untuk direspons positif. Demikian juga dengan 

pemahaman atas sikap komunikan maka akan lebih mudah bagaimana dan kapan 

komunikator menyampaikan pesan persuasifnya. Nilai merupakan cerminan 

seseorang sehingga unsur ini pun harus diperhatikan oleh seorang komunikator. 

Selain itu faktor kebutuhan yang dimiliki oleh komunikan juga akan memberikan 

konstribusi positif bagi komunikator. 

 

E.1.3 Efek komunikasi  

Efek (effect) adalah perubahan yang terjadi pada diri komunikan sebagai 

akibat dari diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Sastropoetro, 

mengatakan bahwa perubahan yang terjadi bisa berupa berubahnya sikap, 

pendapat, pandangan, dan tingkah laku (Soemirat, 2000 : 239). 

Efek yang ingin dicapai adalah adanya perubahan baik secara kognitif, 

afektif maupun konatif pada komunikan. Efek kognitif berkenaan dengan 

pengetahuan dan pemahaman komunikan. Efek afektif yang berhubungan dengan 
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emosi dan kondisi psikologis komunikan, sedangkan efek konatif berhubungan 

dengan sikap dan perilaku yang timbul sebagai akibat dari penerimaan pesan. 

 

E.1.4 Hambatan Komunikasi Persuasif 

Effendi (2003:46) mengklasifikasikan hambatan komnunikasi menjadi dua 

yaitu hambatan mekanik dan sematik. Hambatan mekanik adalah hambatan 

berupa suara – suara kegaduhan yang membuat komunikasi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Sedangkan hambatan sematik menyangkut isi pesan yang 

disampaikan berupa pemakaian kata – kata, istilah yang menimbulkan salah 

paham dan salah pengertian. 

Selanjutnya menurut Aubrey Fisher, kegagalan atau hambatan komunikasi 

tidak harus bersifat total yang berarti berhentinya seluruh proses komunikasi.  

Pada prinsipnya hambatan komunikasi dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu 

(http://4letha.blogspot.com/2008/11/komunikasi-persuasif.html) :  

1. Faktor mekanistis yaitu hambatan komunikasi persuasif secara mekanistis 

disebabkan oleh arus pesan pada saluran komunikasi yang terbatas, terganggu, 

tercemar atau bahkan dalam kondisi yang rusak. 

2. Hambatan psikologis yaitu hambatan ini bersifat internal dan indikasinya 

adalah adanya distorsi makna dari pesan yang disampaikan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh bias kultur, konflik peran, konflik dalam sistem sosial dan lain – 

lain. 

http://4letha.blogspot.com/2008/11/komunikasi-persuasif.html
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E.1.5 Formula AIDDA 

Mangkunegara (2007:102) mengemukakan bahwa teknik komunikasi 

persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan 

dengan cara mempengaruhi pegawai yang dirumuskan dalam formula “AIDDA”. 

Formula AIDDA dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Menurut Effendy 

dalam bukunya Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (2003:305), AIDDA adalah 

akronim dari kata-kata Attention (perhatian), Interest (minat), Desire (hasrat), 

Descicion (keputusan), Action (tindakan/kegiatan). 

Konsep AIDDA ini adalah proses psikologis dari diri khalayak. 

Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan action, maka pertama-

tama mereka harus dibangkitkan perhatiannya (attention) sebagai awal suksesnya 

komunikasi. Apabila perhatian komunikasi telah terbangkitkan, hendaknya disusul 

dengan upaya menumbuhkan minat (interest), yang merupakan derajat yang lebih 

tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik 

tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, bagi 

komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan datangnya 

keputusan (decision), yakni keputusan untuk melakukan tindakan (action) 

sebagaimana diharapkan komunikator (Effendy, 2003:305). 

Berdasarkan formula AIDDA maka komunikasi persuasif didahului 

dengan upaya membangkitkan perhatian (attention). Dalam hal ini, pimpinan  

harus mampu menumbuhkan perhatian karyawan tentang pentingnya tujuan dari 
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suatu pekerjaan. Apabila  perhatian komunikan telah terbangkitkan, maka akan 

menumbuhkan minat (interest).   

Minat, yaitu suatu keinginan yang kuat ataupun kecenderungan hati yang 

sangat tinggi terhadap sesuatu, yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari 

perhatian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah minat untuk melakukan suatu 

pekerjaan.  

Setelah munculnya minat maka hasrat menjadi kuat untuk mengambil 

keputusan. Keputusan, yaitu segala putusan yang telah ditetapkan, sesudah 

dipertimbangkan ataupun dipikirkan, dan merupakan sikap terakhir ataupun 

langkah yang harus dijalankan. Yang pada akhirnya keputusan tersebut 

dilanjutkan dengan mengambil suatu tindakan (action).  

Tindakan, yaitu perbuatan atau sesuatu yang dilaksanakan untuk 

mengatasi/memenuhi sesuatu. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan kerja 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan Mangkunegara 

(2007:102). 

 

E.2 Kinerja Karyawan 

E.2.1 Definisi Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja (job performance atau actual performance)  adalah prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.  Mangkunegara 

(2007:67) memberikan pengertian bahwa “kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 
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kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Prestasi kerja karyawan sangat diharapkan oleh perusahaan dalam 

merealisasikan tujuan-tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

“Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan Mathis dan Jackson (2002:78). Menurut pendapat ini, kinerja 

merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa untuk 

mendorong tercapainya sasaran yang diinginkan.  

Rivai (2004:309) mencoba mempertegas tentang pengertian prestasi kerja, 

yaitu “merupakan hasil kerja yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur”.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa  

baik kuantitas maupun kualitas untuk mendorong tercapainya sasaran yang 

diinginkan. 

 

E.2.2 Pengukuran Kinerja Karyawan 

Untuk mengetahui tingkat kinerja perlu diketahui faktor-faktor yang dapat 

diukur dari apa  yang dihasilkan. Dharma (2000:149) mengemukakan bahwa: 

banyak  cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan 

dan sebagainya hampir seluruh cara pengukuran prestasi mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut: 
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1. Kuantitas jumlah yang harus diselesaikan 

2. Kualitas atau mutu yang dihasilkan (baik tidaknya) 

3. Ketentuan waktu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan 

(ketepatan waktu) 

Menurut pendapat di atas, dalam melakukan pengukuran kinerja 

hendaknya dipertimbangkan masalah kualitas hasil kerja, kuantitas (jumlahnya), 

serta ketentuan waktunya. Jika kualitas, kuantitas dan waktu kerja dapat terpenuhi 

atau sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan berarti karyawan memiliki 

kinerja yang baik. Sebaliknya, jika karyawan belum dapat memenuhi ketiga 

standar tersebut dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut belum memiliki kinerja 

yang baik. 

Mathis dan Jackson (2002:80) juga mengemukakan bahwa kinerja dapat 

diukur melalui: 

1. Kuantitas output 

2. Kualitas output 

3. Jangka waktu output 

4. Kehadiran di tempat kerja 

5. Sikap kooperatif 

Kelima pengukuran kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kuantitas output 
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Dalam hal ini kuantitas kerja dapat dilihat dari output yang dihasilkan 

karyawan, dengan mempertimbangkan tugas-tugas reguler, tetapi juga berapa 

cepat ia menyelesaikan tugas ekstra atau mendesak. 

2. Kualitas output 

Dalam hal ini kualitas kerja dapat dilihat dari ketepatan, ketrampilan, 

ketelitian dan kerapian. Jika karyawan dapat bekerja dengan tepat dan teliti berarti 

ia tidak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga hasil kinerjanya bagus. Selain 

itu, jika ia dapat bekerja dengan terampil berarti hasilnya juga rapi yang 

mencerminkan kinerja yang bagus. 

3. Jangka waktu out put 

Kinerja karyawan juga dapat dilihat dari jangka waktu ia menghasilkan 

output kerja. Semakin singkat waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan (tentunya dengan hasil yang tepat), maka kinerja karyawan tersebut 

bagus. 

4. Kehadiran di tempat kerja 

Tingkat kehadiran karyawan di tempat kerja  juga menjadi ukuran bagi 

kinerja karyawan. Semakin tinggi tingkat kehadirannya, berarti karyawan tidak 

pernah absen (tidak hadir), dengan demikian jika karyawan selalu hadir di tempat 

kerja berarti ia akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Selain itu, kehadiran di 

tempat kerja juga dapat direfleksikan  dari tingkat keterlambatan karyawan di 
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tempat kerja. Maksudnya, jika ia sering terlambat berarti ia memiliki kinerja yang 

buruk. 

5. Sikap kooperatif 

Sikap kooperatif dilihat dari kemampuan karyawan,  dapat menyikapi 

perubahan yang terjadi, seperti perubahan pekerjaan, teman sekerja dalam satu tim 

kerja. 

Kinerja karyawan yang baik  dapat memberikan gambaran bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

serta memiliki karyawan yang potensial untuk lebih maju dan berkembang. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat tanya. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2010:64). 

Ho : tidak ada pengaruh signifikan teknik komunikasi persuasif pimpinan 

terhadap kinerja karyawan  

Hi : ada pengaruh signifikan teknik komunikasi persuasif pimpinan terhadap 

kinerja karyawan 
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G. Definisi Konseptual dan Operasional 

G.1 Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel – variabel yang dikehendak diukur, diteliti dan digali 

datanya. (Hamidi, 2007:25) 

 

G.1.1 Komunikasi Persuasif 

Komunikasi persuasif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

komunikasi dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, 

sikap, dan perilaku komunikan tanpa adanya ancaman ataupun paksaan sehingga 

bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 

 

G.1.2 Pimpinan 

Dalam penelitian ini, pimpinan diartikan sebagai orang yang memiliki 

kedudukan atau jabatan tertinggi dalam perusahaan (PT. Kawan Setia Pramesti 

cabang Lumajang). 
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G.1.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah kemampuan karyawan untuk menghasilkan 

produk barang atau jasa baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan jangka 

waktu yang ditargetkan untuk mendorong tercapainya sasaran atau tujuan 

perusahaan. 

 

G.2 Definisi Operasional 

Menurut Hamidi (2007: 142), definisi operasional adalah petunjuk 

bagaimana sebuah variabel di ukur. 

 

G.2.1 Variabel X : Teknik Komunikasi Persuasif Pimpinan 

Yang dimaksud dengan teknik komunikasi persuasif pimpinan dalam 

penelitian ini adalah cara berkomunikasi yang dilakukan pimpinan dengan tujuan 

untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku karyawan 

tanpa adanya ancaman ataupun paksaan sehingga bertindak sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pimpinan. Dari definisi yang dirumuskan peneliti maka 

dapat dirumuskan indikator  untuk pengukuran teknik komunikasi persuasif 

pimpinan (variabel X) adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi dapat mengubah atau mempengaruhi kepercayaan karyawan 

2. Komunikasi dapat mengubah atau mempengaruhi sikap karyawan 
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3. Komunikasi dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku karyawan 

4. Komunikasi tanpa paksaan 

 

G.2.2 Variabel Y : Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah kemampuan karyawan untuk menghasilkan 

produk barang atau jasa baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan jangka 

waktu yang ditargetkan untuk mendorong tercapainya sasaran atau tujuan 

perusahaan. Dari definisi yang dirumuskan peneliti maka dapat dirumuskan 

indikator  untuk pengukuran kinerja karyawan (variabel Y) adalah sebagai 

berikut: 

1. Kuantitas output yaitu  jumlah produk barang atau jasa yang 

dihasilkan/diproduksi  karyawan 

2. Kualitas output yaitu  ketepatan, ketrampilan, ketelitian dan kerapian 

produk barang atau jasa yang dihasilkan karyawan 

3. Jangka waktu output yaitu  ketepatan dalam menyelesiakan pekerja 

 

H. METODE PENELITIAN 

H.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena 

data penelitian ini berupa angka-angka serta mengutamakan perhitungan atau uji 
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statistik, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari masing-

masing variabel (Sugiyono, 2010). 

 

H.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

adalah  penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu varibal dengan 

varibal lain. Hubungannya bisa simetris, kausal, atau interaktif. Dalam penelitian 

ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan kausal.  

Hubungan kausal adalah hubungan yang  bersifat sebab-akibat yaitu 

variabel independen mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Dalam 

penelitian ini, variabel yang akan dianalisa pengaruhnya adalah teknik komunikasi 

persuasif pimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Kawan Setia Pramesti cabang 

Lumajang. 

Penelitian ini menggunakan  dasar penelitian survey,  sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kerlinger dalam Riduwan (2007:65) bahwa penelitian survey 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan antara 

teknik komunikasi persuasif pimpinan dengan kinerja karyawan.  
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H.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan 

dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di PT. Kawan Setia 

Pramesti cabang Lumajang yang bertempat di Kampung Baru RT.2/RW.6 Kel. 

Purworejo, Kec. Senduro, Lumajang.  PT. Kawan Setia Pramesti cabang 

Lumajang merupakan anak perusahaan PT. Kawan Setia Pramesti Surabaya. 

Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang memiliki potensi untuk 

diteliti.  

2. Untuk menghasilkan penelitian yang akurat dibutuhkan data-data yang 

lengkap dan benar oleh karena itu dibutuhkan dukungan positif dari pihak 

perusahaan. Hal ini yang diperoleh peneliti pada saat melakukan 

prasurvey. 

3. Batas waktu studi, dan daya dukung teknis lainnya, sehingga 

memungkinkan untuk mengoperasikan penelitian sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 
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H.4 Populasi dan Sampel 

H.4.1 Populasi 

Menurut Kuncoro (2003:103) pengertian populasi adalah “Kelompok 

elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi, atau kejadian 

dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian”. Dari 

pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang sebanyak 95 orang dengan 

perincian seperti disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Jumlah Karywan PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang 

 

No. Bagian Jumlah 

1. Manajer 3  orang 

2. Staf Akuntansi 2  orang 

3. Staf Administrasi 2  orang 

4. Kasir 1  orang 

5. Personalia 1  orang 

6. Perijinan 1  orang 

7. Keamanan 4  orang 

8. Staf Gudang 3  orang 

9. Staf Produksi 69  orang 

10. Mekanik 3  orang 

11. Pengiriman 4  orang 

12. Petugas kebersihan kantor 2  orang 

Total 95  orang 

Sumber: PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang 
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Populasi dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Karyawan tetap PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang 

2. Berusia 20-40 tahun dengan pendidikan SMP, SMA dan S1 

3. Karyawan yang bertanggung jawab langsung pada produksi blockboard 

4. Karyawan yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap produksi 

blockboard 

 

H.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebgian atau wakil dari pupulasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

total sampling yaitu penetapan jumlah sampel dari seluruh anggota populasi. Hal 

ini didasarkan pada pendapat, Arikunto (2006:134) menyatakan apabila 

sumbernya/subyek kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

Jika didasarkan pada pendapat diatas maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95 orang. Jumlah sampel yang digunakan adalah sejumlah 

populasi. Hal ini dikarenakan jumlah populasi kurang dari seratus maka 

menggunakan teknik total sampling seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  
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H.5 Jenis Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu : 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket 

atau angket pada karyawan PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang. 

2. Data Sekunder 

Adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 

media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, juga merupakan data 

pendukung yang diperoleh perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan yang 

telah tersusun dalam arsip, struktur organisasi dan data pendukung lainnya yang 

terdapat di PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang. 

 

H.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket adalah cara memperoleh data dengan menyebarkan seperangkat 

 daftar  pertanyaan  yang diajukan kepada responden.  Angket dalam penelitian ini 

diberikan kepada seluruh karyawan PT. Kawan Setia Pramesti cabang Lumajang. 

Pekerjaan yang dilakukan karyawan terbilang membutuhkan konsentrasi tinggi 
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karena berhubungan dengan perangkat mesin besar oleh sebab itu, penyebaran 

angket dilakukan pada pagi hari atau pada jam istirahat.  

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2010:135) skala likert adalah digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negative. 

Tanggapan atau jawaban-jawaban responden atas item-item  yang diajukan 

dalam bentuk pertanyaan. Jika dipandang dari bentuknya terdapat empat jenis 

angket antara lain pilihan ganda, isian, check list dan rating scale. Untuk 

penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk angket pilihan ganda dengan lima 

pilihan jawaban. Pilihan jawaban berjumlah ganjil dimaksudkan agar dapat 

menampung jawaban netral. Dari lima pilihan jawaban akan diberikan point, 

dengan point tertinggi lima (5) akan diletakkan pada pilihan “A”, point empat (4) 

pada pilihan “B”, point tiga (3) pada “C”, point dua (2) pada “D” dan point 

terendah satu (1) pada pilihan jawaban “E”. 

2. Dokumentasi 

Memperoleh data dengan jalan melihat dan mencatat dokumen – dokumen 

yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang keadaan perusahaan. 
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H.7 Teknik Analisis Data 

H.7.1 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan uji F yang fungsinya untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh variabel bebas X (Teknik Komunikasi Persuasif 

Pimpinan) dengan variabel terikat Y (Kinerja Karyawan), uji tersebut dilakukan 

dengan rumus: 

     R
2
/k 

Fhitung = 

          (1-R
2
)(n-k-1) 

 

R
2
 : Koefisien determinasi 

k : Banyaknya variable yang diamati 

n : Jumlah pengamatan 

Sumber : Sugiyono, 2010:235 

 

H.7.2 Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh antara 

variabel bebas X (Teknik Komunikasi Persuasif Pimpinan) dengan variabel terikat 

Y (Kinerja Karyawan) menggunakan rumus (Sugiyono, 2010:231): 

Det = r
2 

x 100 
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H.7.3 Analisis Regresi Sederhana 

 Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari 

pengaruh antara variabel X (Teknik Komunikasi Persuasif Pimpinan) dengan 

variabel Y (Kinerja Karyawan) dengan menggunakan rumus: 

Ŷ = a +  bx 

Keterangan : 

Ŷ: Variabel Dependen (variabel terikat) 

x : Variabel Independen (variabel bebas) 

a : Konstanta  

b : Koefisien Regresi 

 

Untuk memperoleh a dan b digunakan rumus: 

a    =   y̅ - bx̅  

   Σxy
 

b      = 

  Σx
2 

Sumber: Sugiyono, 2010:188 
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H.8 Uji Instrumen 

H.8.1 Uji Validitas 

Pengujian instrumen dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

angket (Gozali, 2001:39). Pengujian validitas dilakukan dengan cara 

membandingkan indeks product moment (r hitung) dengan nilai kritisnya yang 

mana r hitung dapat dicapai dengan rumus : 

                          n∑xy – (∑x)(∑y) 

 r     =  

         √ {n∑x
2
 – (∑x

2
) } {n∑y

2
 – (∑y

2
) } 

Dimana: 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

x = skor item 

y = total skor item 

Sumber: Arikunto, 2006:170 

Setelah nilai r (disebut dengan r hitung) diperoleh maka selanjutnya 

membandingkan antara probabilitas r dengan alpha yang ditetapkan (0,05). Bila 

probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan 
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sebaliknya dinyatakan tidak valid. Pengujian item masing-masing variabel pada 

penelitian ini menggunakan program SPSS for windows versi 16. 

 

H.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket (apakah konsisten 

(sama) jika diulang pada waktu yang berbeda)  yang merupakan indikator dari 

variabel (Gozali, 2001:132). Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan untuk diuji, digunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2006:196) sebagai berikut: 

          k            ∑σn
2
 

rn =             1-  

        k – 1          σ1
2
              

 

 

Dimana: 

 

          ∑x
2
 - ∑x

2
 

                     N 

σ =   

                n 

Keterangan: 

rn    : reliabilitas instrument 

k      : banyaknya butir pertanyaan/soal 

∑σn
2   

: jumlah varians butir 

σ1
2    

: varians total 

Suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60  


