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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Hampir setiap organisasi bisnis menyatakan bahwa “manusia adalah aset terpenting 

bagi perusahaan”. Secara eksplisit hal itu menghargai para sumberdaya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan, namun dalam kenyataannya seringkali bertentangan. Misalnya, 

sumberdaya manusia hanya dipandang sebagai unsur produksi yang tidak ada bedanya 

dengan unsur lainnya, hal ini tentunya kurang manusiawi. Di sisi lain, masih banyak 

terdapat perusahaan yang menerapkan sistem upah, iklim kerja dan kepemimpinan yang 

kurang kondusif. Namun, terlepas dari hal – hal tersebut, secara umum manusia dan 

potensinya merupakan elemen utama dari keberhasilan suatu bisnis. Tinggal bagaimana 

sumberdaya manusia berupa tingkat etos kerja, pendidikan, ketrampilan, pengetahuan, 

emosi, kejujuran, kesehatan, pengalaman, dan kepemimpinan dapat dioptimalisasikan. 

Salah satu hal yang perlu di jaga untuk kestabilan kerja di perusahaan adalah 

motivasi kerja karyawan. Motivasi ini menjadi hal yang begitu penting karena tanpa 

adanya motivasi yang tinggi maka tidak akan tercipta kegairahan kerja dan semangat kerja 

yang tinggi. 

Locke (Jewell, 1998:36) berpendapat bahwa motivasi kerja adalah orang bisa 

menentukan bagi dirinya sendiri untuk tujuan yang lebih tinggi (atau menerima tujuan 

yang ditetapkan oleh orang lain) akan mengeluarkan usaha yang lebih dan berprestasi yang 

lebih baik. Hai ini tentunya akan menguntungkan perusahaan ketika memiliki karyawan 

dengan kemauan dan dorongan kuat untuk bekerja, maka tujuan perusahaan pun akan lebih 

cepat tercapai. 
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Hal ini didukung juga oleh Hasibuan (2002:295) yang mengatakan hubungan antara 

motivasi kerja dengan prestasi kerja bukanlah hal yang sederhana, memang pada umumnya 

terdapat korelasi positif antara keduanya. Terlepas dari faktor – faktor apa yang dijadikan 

sebagai alat ukur motivasi kerja tersebut, tetap penting untuk mengusahakan agar terdapat 

korelasi positif antara motivasi dan prestasi kerja karyawan. Melalui pernyataan di atas 

memberikan pengertian bahwa menjadikan motivasi kerja untuk memacu prestasi kerja 

yang lebih baik adalah hal yang penting meskipun disadari hal itu tidaklah mudah. 

Penelitian oleh Amelia (2011:86) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan Tetap Unit Sarana Produksi Pakan Ternak pada Koperasi “SAE” 

Pujon” berdasarkan uji statistic maupun kondisi empiric pada perusahaan diketahui bahwa 

motivasi merupakan faktor yang menentukan prestasi kerja karyawan, dimana hasil 

multiple R (korelasi berganda) sebesar 884 dan mempunyai pengaruh dengan koefisien 

determinasi 0,781 yang artinya kontribusi pengaruhnya sebesar 78,1% sedangkan sisanya 

21,9% dipengaruhi faktor – faktor lain. Selanjutnya  setelah dilanjutkan dengan uji t, 

variabel motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

Tidak hanya berpengaruh terhadap prestasi,tetapi motivasi juga berpengaruh 

terhadap poduktivitas kerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hariyanto (2006:76) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada Perusahaan Tenun Pelangi Lawang (Kajian Teori 

Motivasi Herzberg) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 101 karyawan 

perusahaan Tenun Pelangi Lawang didapatkan hasil perhitungan r
2
 parsial yang 

menunjukkan bahwa variabel motivasi intrinsic mempunyai pengaruh yang lebih kuat yaitu 

57% terhadap produktivitas karyawannya. 

Penelitian lainnya oleh Abdilah (2008:76) dengan judul “Pengaruh Motivasi 

terhadap Semangat Kerja Karyawan pada CV. Yuwana Karya Surabaya” dimana hasil 
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penelitian menunjukkann nilai koefisien regresi positif dapat diartikan variabel 

independent mempunyai pengaruh yang positif terhadap semangat kerja, artinya apabila 

motivasi yang terdiri dari kebutuhan keberadaan, kebutuhan berhubungan, dan kebutuhan 

pertumbuhan ditingkatkan maka semangat kerja akan meningkat sebesar peningkatan 

semangat kerja begitu juga sebaliknya. Nilai adjust R Square determinan sebesar 0,702 , 

artinya variabel bebas (kebutuhan keberadaan, kebutuhan berhubungan, dan kebutuhan 

pertumbuhan) mampu menjelaskan variabel terikat (semangat kerja) sebesar 70,2% dan 

29,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  

Penelitian oleh Krisdianto (2005:66) dengan judul “Hubungan Motivasi Kerja 

dengan Pendapatan Karyawan pada Bagian Produksi di PG. Padjarakan Probolinggo”  

dengan hasil penelitiannya diperoleh bahwa motivasi kerja karyawan bagian produksi PG. 

Padjarakan dikatakan cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari sebanyak 22 karyawan atau 56,4% 

sudah termotivasi tinggi. Hal ini dikarenakan karyawan selain memiliki produktivitas yang 

tinggi, mereka juga mendapatkan kebutuhan – kebutuhan materiil maupun non materiil 

yang belum terpenuhi, serta karyawan juga ingin mendapatkan kenaikan gaji dan 

pemberian upah insentif (bonus) sehingga untuk mendapatkannya mereka terdorong untuk 

bekerja keras. 

Dari beberapa penelitian di atas kita bisa melihat bahwa banyak sekali pengaruh 

yang diberikan oleh motivasi kerja terhadap berlangsungnya kinerja sebuah perusahaan. 

Motivasi ini akan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, produktivitas kerja 

karyawan, semangat kerja, dan pendapatan karyawan juga. Dimana dengan meningkatnya 

beberapa hal tersebut diharapkan akan meningkat pula penghasilan perusahaan dan lebih 

cepatnya tujuan perusahaan tercapai. 

. Hal ini didukung oleh Strauss dan Sayle (Handoko, 2001:196) dimana hubungan 

antara prestasi kerja dengan motivasi kerja penting diperhatikan. Karena karyawan dengan 
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motivasi kerja yang rendah tidak akan memperoleh kematangan psikologis dan akhirnya 

akan menjadi frustasi, sering melamun, semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan, 

emosi yang tidak stabil, sering absen, tetapi karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi 

akan bisa berprestasi dengan lebih baik. 

Ada beberapa hal juga yang bisa mempengaruhi motivasi kerja pada karyawan. 

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2008:76) dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada CV. Mavindo Kalimantan Tengah” 

dimana hasil pengujian skala pada 63 karyawan, didapatkan hasil analisis regresi linier 

berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 0,838 yang sudah 

mendekati 1, dengan demikian berarti bahwa variasi perubahan faktor motivasi dapat 

dijelaskan sekitar 83,8% oleh perubahan kompensasi financial dan non financial, 

sedangkan sisanya sekitar 16,2% dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

Gunaksari (2010:78) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Iklim 

Komunikasi Organisasi terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Study pada Karyawan 

Yayasan Cinta Anak Bangsa Jakarta)” menemukan bahwa dengan uji korelasi regresi 

menunjukkan adanya pengaruh antara iklim komunikasi dengan motivasi kerja karyawan. 

Besarnya pengaruh ini diuji dengan rumus uji determinasi, dari hasil perhitungan diperoleh 

bahwa variabel iklim komunikasi organisasi mempengaruhi motivasi kerja karyawan 

sebesar 0,289 atau 28,9% dengan tingkat kesalahan sebesar 3,399 sedangkan sisanya 

sebesar 71,1% dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian ini. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yuliyanti (2009:99) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Sikap Karyawan pada Komunikasi Kepemimpinan terhadap 

Motivasi Kerja (pada PT. KAI Stasiun Malang Kota Baru)” diperoleh hasil yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut, dari 75 responden besarnya pengaruh sikap karyawan pada 
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komunikasi kepemimpinan kepala stasiun PT. KAI Stasiun Malang Kota Baru terhadap 

motivasi kerja karyawannya dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi r2 sebesar 0,497. 

Yang artinya bahwa 49,7% motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh sikap karyawan pada 

komunikasi kepemimpinan sedangkan sisanya 50,3% motivasi kerja karyawan dipengaruhi 

factor – factor lain diluar penelitian ini. 

Motivasi kerja dari penelitian – penelitian di atas ternyata bisa dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Antara lain kompensasi, iklim komunikasi, dan komunikasi kepemimpinan. 

Ini didukung oleh Hasibuan (2002:203) dimana seorang pemimpin yang partisipasi akan 

lebih bisa meningkatkan motivasi kerja karyawannya daripada pemimpin yang otoriter 

karena dalam kepemimpinan yang partisipasi karyawan ikut aktif dalam memberikan 

pendapatnya untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan. Adapun hubungannya dengan 

besar kecilnya organisasi, bahwa semakin besar organisasi motivasi bisa saja semakin 

menurun karena peran karyawan dalam organisasi akan semakin kecil dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan. Pada organisasi kecil motivasi kerja karyawan akan semakin besar 

karena peranan karyawan akan semakin besar dalam mewujudkan tujuan. 

Selain beberapa hal di atas salah satu hal penting yang bisa mempengaruhi motivasi 

adalah komunikasi interpersonal. Seperti pendapat Mulyana (2000:136) bahwa dengan 

komunikasi interpersonal di dalam perusahaan akan membuat karyawan termotivasi untuk 

mencari informasi mengenai pekerjaannya. Dengan komunikasi juga karyawan dapat peka 

terhadap motivasi karyawan lainnya sehingga terciptalah kesediannya berbagai informasi 

yang terbuka dan cukup tentang pekerjaannya. 

Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handarini (2005:50) pada 

penelitiannya yang berjudul “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal dengan Motivasi 

Kerja pada Karyawan PT.PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan di Pamekasan – 

Madura”. Dari hasil analisis data 80 orang karyawan diperoleh ada hubungan yang sangat 
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signifikan antara komunikasi interpersonal dengan motivasi kerja pada karyawan PT. PLN 

Area Pelayanan dan Jaringan di Pamekasan – Madura (r=0,434 , p=0,000) yang artinya 

apabila karyawan memiliki komunikasi interpersonal yang efektif maka motivasi kerja 

karyawan juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila komunikasi interpersonal karyawan 

tidak efektif maka motivasi karyawan akan rendah. Koefisisen determinannya adalah 

sebesar 0,188 yang artinya komunikasi interpersonal menyumbang sebesar 18,8% terhadap 

motivasi kerja, sedangkan 81,92% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Seperti yang dikemukakan oleh Davis & Newstrom (1985:151) bahwa dengan 

komunikasi interpersonal yang efektif dapat mendorong timbulnya prestasi yang lebih baik 

dan kepuasan kerja. Orang – orang memahami pekerjaan mereka lebih baik dan merasa 

lebih puas dalam pekerjaan itu.  

Melalui penelitian Suryani (2009:84) yang berjudul “Pengaruh Komunikasi 

Interpersonal terhadap Gairah Kerja Karyawan (Study pada karyawan PO. Gunung Harta 

Malang)”. Dimana pada penelitian 65 karyawan diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara komunikasi interpersonal terhadap gairah kerja karyawan PO. Gunung 

Harta, seperti yang ditunjukkan dengan besarnya pengaruh komunikasi interpersonal 

terhadap gairah kerja sebesar 64,6%. Hasil ini memberikan makna bahwa dorongan untuk 

bekerja dengan penuh gairah, karena dipicu oleh adanya pengaruh dari seringnya karyawan 

melakukan komunikasi dengan rekan kerjanya. 

Adapun penelitian Arif H. (2003:67) yang berjudul “Pengaruh Komunikasi 

Interpersonal terhadap Tingkat Disiplin Kerja Karyawan (Study pada Bagian Produksi 

PT.Polowijo Gosari Group-Gresik)”, yang dalam penelitian ini besar prosentase 

sumbangan data variabel X terhadap Y dapat dilihat melalui koefisien determinasinya (R2) 

antara dua variabel tersebut sebesar 81,40% dan sisanya sebanyak 18,60% disebabkan oleh 

faktor – faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi variabel komunikasi 
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interpersonal memberikan sumbangan sebesar 81,40% terhadap tingkat disiplin kerja 

karyawan. 

Tanpa adanya komunikasi yang efektif, seorang karyawan akan kesulitan dalam 

memecahkan masalah yang timbul dalam situasi kerja. Dengan kata lain, seorang 

karyawan akan dapat menyelesakan atau memecahkan masalah yang timbul sehingga 

pekerjaannya juga dapat terselesaikan dengan baik yang secara otomatis dapat 

meningkatkan pekerjaannya. 

Menurut Thoha (2003:229) tanpa komunikasi yang efektif kegiatan usaha tidak 

akan dapat berjalan dengan lancer, perencanaan, instruksi – instruksi, petunjuk – petunjuk, 

sasaran – sasaran yang ingin dicapai tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Kondisi ini 

pada akhirnya menjadi factor – factor penghambat bagi tercapainya tujuan perusahaan. 

Dengan demikian maka perusahaan sangat perlu memperhatikan bagaimana 

pelaksanaan komunikasi interpersonal yang terjadi agar keberadaannya benar – benar 

dimanfaatkan sebagai salah satu alat dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah di programkan oleh suatu perusahaan. 

Adapun penelitian ini akan dilakukan di PLTA Selorejo Ngantang – Malang, 

dimana perusahaan ini bergerak di bidang pengadaan listrik untuk daerah Malang dan 

sekitarnya. Dari segi fasilitas, PLTA Selorejo yang bergerak di bawah PT. PJB ini sudah 

cukup baik dalam memberikan fasilitas, kompensasi baik finansial maupun non finansial. 

Akan tetapi dari survey awal yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa permasalahan yang 

timbul akibat dari turunnya motivasi kerja. Permasalahan yang terjadi diantara lain adalah 

banyaknya tingkat absensi karyawan di setiap minggu. Karyawan dating tidak tepat waktu. 

Dan beberapa kali terjadi keterlambatan dalam menyerahkan hasil laporan perusahaan 

kepada pihak pusat. Jika dilihat dari fenomena yang ada, terdapat komunikasi interpersonal 

yang terhambat yang pada akhirnya menurunkan motivasi kerja pada karyawan PLTA 
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Selorejo ini. Konflik yang biasa terjadi seperti kurangnya kerjasama karyawan dalam 

pemberian informasi misalnya kerusakan salah satu instalasi atau alat, ketika salah satu 

karyawan tidak memberitahu adanya kerusakan kepada karyawan lain atau yang berhak 

menangani kerusakan tersebut, maka akan mempengaruhi komunikasi serta motivasi kerja 

karyawan. Hal inilah yang perlu ditindak lanjuti oleh manajemen perusahaan terkait 

dengan masalah komunikasi interpersonal. 

Hal ini juga diperkuat oleh data observasi dimana tidak adanya komunikasi 

interpersonal antar sesama karyawan. Disaat bekerja dalam satu shift yang mengharuskan 

mereka saling berkomunikasi dalam mengarahkan atau menunjukkan alat – alat yang 

kapan harus dimatikan dan kapan harus dinyalakan, mereka justru melalaikan tugas 

mereka. Sehingga ini juga mempengaruhi motivasi kerja karyawan yang pada akhirnya 

mengakibatkan menurunya semangat dan gairah kerja karyawan. Hal ini terlihat dari 

karyawan yang bekerja tidak sungguh – sungguh dan suka membuang – buang waktu 

dalam bekerja 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan antara Persepsi terhadap Efektivitas Komunikasi Interpersonal dengan 

Motivasi Kerja Karyawan PLTA Selorejo Ngantang – Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut : Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap efektivitas komunikasi 

interpersonal dengan motivasi kerja pada karyawan PLTA Selorejo Ngantang-Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap efektivitas komunikasi 

interpersonal dengan motivasi kerja pada karyawan PLTA Selorejo Ngantang-Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis bagi 

beberapa pihak di antaranya: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bahan bacaan 

atau referensi yang berkaitan dengan komunikasi organisasi terutama mengenai hubungan 

komunikasi interpersonal dengan motivasi kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan motivasi kerja karyawan. Dengan demikian dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak HRD perusahaan untuk memperbaiki 

komunikasi interpersonal di lingkungan perusahaan agar dapat meningkatkan motivasi 

kerja karyawan, sehingga tujuan perusahaan lebih cepat tercapai. 

 

  

 

 

 

 

 


