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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Setiap perusahaan atau organisasi selalu memiliki tujuan yang hendak 

dicapai, baik untuk mencari keuntungan usaha maupun meningkatkan 

eksistensinya. Dalam mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan atau organisasi 

tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia. Sumberdaya manusia merupakan 

salah satu unsur dalam organisasi yang mempunyai peranan penting, dimana 

maju mundurnya suatu organisasi tergantung  pada peran yang dijalankan oleh 

orang-orang yang ada di dalamnya. Penekanan perhatian pada faktor manusia 

dalam organisasi, bukan berarti bahwa faktor-faktor lain tidak memegang 

peranan penting, karena berbagai faktor yang diperlukan dalam organisasi saling 

menunjang dan melengkapi, atau dengan kata lain bersinergi satu sama lainnya. 

  Meningkatkan kinerja karyawan bukanlah merupakan pekerjaan yang 

mudah. Pihak manajemen organisasi seringkali mengalami kesulitan untuk 

mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja karyawan. Hal tersebut tentunya 

dapat dimaklumi karena banyaknya aspek-aspek yang menyebabkan penurunan 

kinerja karyawan. Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi semua masalah 

yang timbul sehingga menyebabkan kinerja karyawan tentunya juga terbatas, 

meskipun sebagian dari organisasi ada yang memanfaatkan lembaga penilaian 

kinerja untuk mengevaluasi serta memberikan pemecahan masalah yang dihadapi 

organisasi. Terlepas dari semua strategi yang diterapkan organisasi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

  Seringkali dalam perusahaan timbul beberapa permasalahan yang secara 

cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap konsentrasi karyawan dalam 

bekerja, seperti konflik dengan teman sekerja (ketidakharmonisan antar 

karyawan) yang berdampak pada rasa malas dan jenuh karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaann, sehingga kinerja karyawan menjadi rendah. 

  Menurut Gomes dalam Mangkunegara (2006) mengemukakan definisi 

kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas 

sering dihubungkan dengan produktivitas. 
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Menurut Mangkunegara (2006) dalam pelaksanaan kegiatan atau 

pekerjaan dalam suatu organisasi, faktor kinerja selalu menjadi prinsip dalam 

usaha mencapai tujuan organisasi. Kinerja yang baik tentu akan menguntungkan 

perusahaan, demikian juga sebaliknya, kinerja yang buruk pasti akan merugikan 

perusahaan sehingga kinerja merupakan sarana pengukuran tingkat keberhasilan 

seseorang atau organisasi dalam melakukan kegiatan guna mencapai apa yang 

menjadi tujuannya.  

Jadi kinerja karyawan sangat menentukan proses produksi, bila kinerja 

karyawan rendah akan berakibat pada menurunnya hasil produksi yang tentu saja 

tidak diinginkan perusahaan. 

PG. Kebon Agung Malang merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri gula. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PG. Kebon Agung 

Malang tidak terlepas dari peranan sumberdaya manusia. Karena manusia/tenaga 

kerja merupakan unsur penggerak berjalannya aktivitas perusahaan. Dalam 

rangka pengelolaan sumberdaya manusia, PG. Kebon Agung Malang tentunya 

sering menghadapi permasalahan, di antaranya adalah menurunnya kinerja 

karyawan yang dikhawatirkan berdampak pada terganggnya kontinuitas 

perusahaan.  

  Salah satu indikasi menurunnya kinerja karyawan PG. Kebon Agung 

Malang dapat dilihat realisasi produksi yang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir tidak mampu mencapai target yang ditetapkan perusahaan. Adapun data 

tersebut disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 1 

Target dan Realisasi Produksi PG. Kebon Agung 

Tahun 2008-2010 

Tahun 
Target 

(ton) 

Realisasi 

(ton) 

Selisih 

(%) 

2008 1000 879 13,77% 

2009 1000 851 17,51% 

2010 1000 830 20,48% 

Sumber : PG. Kebon Agung Malang, 2011 
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   Dari data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun tiga tahun terakhir 

PG. Kebon Agung Malang tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan 

perusahaan sejalan dengan realisasi produksi yang terus menurun, yaitu pada 

tahun 2008 terdapat selisih kurang 13,77% antara target dengan realisasi 

produksi, pada tahun 2009 terdapat selisih kurang sebesar 17,51%, dan pada 

tahun 2010 terdapat selisih kurang antara target dengan realisasi produk sebesar 

20,48%. Fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan belum tercapai, 

yang salah satu di antaranya karena kinerja karyawan belum optimal. 

  Untuk mengatasi hal tersebut tentunya diperlukan upaya-upaya untuk 

mencari alternative pemecahan masalah. Salah satu alternative sederhana yang 

diharapkan dapat memberikan solusi dalam mendorong penngkatan kinerja 

karyawan PG. Kebon Agung Malang adalah membangun komunikasi yang baik 

di antara karyawan. Hal tersebut sangat wajar karena dengan dibangunnya 

komunikasi interpersonal yang baik antara atasan dengan bawahan, maka akan 

menghindari disharmoni atau ketidakharmonisan  antara atasan dengan bawahan 

yang dapat mengganggu aktivitas kerja karyawan. 

  Haqq (2008) dalam penelitiannya tentang hubungan antara 

pengembangan karir dengan kinerja karyawan, dengan subjek penelitian adalah 

karyawan PT. Telkom Kandatel Malang, menemukan bahwa ada hubungan yang 

positif dan sangat signifikan antara pengembangan karir dengan kinerja 

karyawan, dengan korelasi (r)=0,875 dan peluang ralat (p)=0,000. artinya makin 

tinggi pengembangan karir, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh 

karyawan. Adapun sumbangan efektif pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan sebesar 76,6%, sedangkan sisanya sebesar 23,4% terdapat factor lain 

yang tidak diteliti. 

  Penelitian Utamingtyas (2009) tentang pengaruh iklim komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan PG. Modjopanggoong Tulungagung 

menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki hubungan yang 

positif dan sangat kuat dengan kinerja karyawan yang ditunjukkan dari nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,896. 

Selain itu Damayanti (2005) juga menemukan adanya hubungan yang 

positif dan sangat signifikan antara goal clarity dengan kinerja karyawan dengan 
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(r = 0,433 , p = 0,000). Adapun sumbangan efektifitas goal clarity terhadap 

kinerja karyawan sebesar 18,75 % dimana sisanya 81,25 % disebabkan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

  Menurut Kurniawati (2005) dalam penelitian yang berjudul kinerja dinas 

ketenagakerjaan kota Malang, diperoleh penyebab dari kinerja yang kurang 

optimal, yaitu: sikap kerja, tingkat pendidikan, hubungan antara tenaga kerja dan 

pimpinan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab. 

  Dari beberapa penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

pengembangan karir, goal clarity, iklim komunikasi organisasi, sikap kerja, 

tingkat pendidikan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan, ketepatan waktu, 

serta tanggung jawab dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

  Menurut Wibowa (2011), dasar untuk proses kinerja adalah perumusan 

tujuan, terdapatnya consensus dan kerja sama, sifatnya berkelanjutan, terjadi 

komunikasi dua arah, dn terdapat umpan balik. 

  Selain itu menurut T.R. Mitcell (dalam Haqq, 2008), ,menyatakan pula 

bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, 

inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. 

  Seberapa baik mengelola kinerja bawahan akan secara langsung 

mempengaruhi tidak hanya kinerja masing-masing pekerja secara individu dan 

unit kerjanya, tetapi juga kinerja seluruh organisasi. Apabila pekerja jelas 

memahami tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mendapat dukungan 

yang diperlukan untuk memberikan kontribusi pada organisasi secara efisien dan 

produktif, pemahaman akan tujuan, harga diri, dan motivasinya akan meningkat. 

Dengan demikian, manajemen kinerja memerlukan kerja sama, saling pengertian, 

dan komunikasi secara terbuka antara atasan dan bawahan. 

  Dari hasil studi Lazer dan Wikstrom (dalam Rivai dan Sagala, 2010) 

terhadap formulir penilaian kinerja 125 perusahaan yang ada di USA. Factor 

yang paling umum muncul di 61 perusahaan adalah pengetahuan tentang 

pekerjaannya, kepemimpinan, inisiatif, kualitas pekerjaan, kerja sama, 

pengambilan keputusan, kreativitas dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, 

intelegensi (kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, 

motivasi, dan organisasi. 
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   Salah satu aspek penting dalam organisasi yang terkait dengan kinerja 

karyawan adalah komunikasi interpersonal yang efektif antara atasan dengan 

bawahan. Komunikasi interpersonal atasan dengan bawahan berperan dalam 

melancarkan kegiatan-kegiatan organisasi dalam rangka pengambilan keputusan, 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Komunikasi interpersonal 

dipandang sebagai suatu kemampuan pemahaman antar individu dan dipandang 

sebagai alat penyesuaian personil dalam memahami situasi dan masalah yang 

sedang dihadapi (Muhammad, 2005). Dalam konteks ini komunikasi 

interpersonal memiliki peran yang sangat krusial untuk mewujudkan kerjasama 

antara individu dalam organisasi, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan 

karyawan lebh efektif dan efisien sesuai tujuan perusahaan. 

  Naufal (2007) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh efektifitas 

komunikasi atasan dengan bawahan terhadap loyalitas karyawan PT. Jababeka 

Infrastruktur Cikarang Bekasi, memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara efektifitas komunikasi atasan dengan bawahan teradap loyalitas 

karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F=8,065, P=0,006, yang berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat efektifitas komunikasi ataan dengan bawahan maka 

semakin tinggi pula loyalitas karyawan yang terjadi, begitu juga sebaliknya. 

  Rodiarsari (2008) dalam penelitian yang berjudul hubungan antara 

kemampuan komunikasi interpersonal dengan komitmen organisasi pada 

karyawan, diperoleh hasil bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi interpersonal dengan komitmen organisasi pada 

karyawan (r=0,499 dan p=0,000). Artinya karyawan PG. Kedawoeng yang 

memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang rendah akan diikuti dengan 

komitmen organisasi yang rendah juga. Kemampuan komunikasi interpersonal 

memberikan sumbangan efektif terhadap komitmen organisasi sebesar 24,9% 

sedangkan sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh variable lain. 

  Handarini (2005) dalam penelitian yang berjudul hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan motivasi kerja pada karyawan  PT. PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan di Pamekasan Madura, dipeoleh bahwa 

ada korelasi positif yang sangat signifikan antara komunikasi interpersonal 

dengan motivasi kerja pada karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 
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Jaringan di Pamekasan Madura. Hal ini dapat dilihat dari nilai r=0.434 dan 

p=0,000. dengan sumbangan efektif sebesar 18,8% teradap motivasi kerja. 

Sedangkan sisanya 8!,92% dipengaruhi factor lain. 

  Sofiana (2007) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan efektifitas 

komunikasi interpersonal dengan konflik kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Cirebon diperoleh bahwa efektifitas komunikasi 

interpersonal memberikan sumbangan efektif sebesar 0,54% terhadap konflik 

kerja. 

  Komunikasi interpersonal atasan kepada bawahan sangat berkaitan erat 

dengan pengejawantahan fungsi kepemimpinan dalam roda organisasi, yaitu 

sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih bagi bawahannya. 

Pemimpin yang memberdayakan dan mentransformasi para bawahannya akan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. 

  Komunikasi atasan dengan bawahan mempunyai fungsi pengarahan, 

perintah, indoktrinasi, inspirasi, dan evaluasi. Disamping perintah dan instruksi, 

komunikasi atasan dan bawahan juga berisi informasi mengenai tujuan 

organisasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan, peraturan, pembatasan, 

insentif, tunjangann, dan hak-hak karyawan. Dan akhirnya bawahan dapat 

menerima umpan balik tentang seberapa jauh mereka telah melaksanakan 

pekerjaan mereka dengan baik. 

  Pada PG. Kebon Agung Malang, komunikasi interpersonal atasan dengan 

bawahan dapat dilihat dari efektifitasnya atasan memberikan informasi kepada 

bawahan, sehingga bawahan dapat menginterpretasikan informasi yang 

disampaikan atasan. Sedangkan bawahan mengkomunikasikan perintah atasan 

dengan  cara melaksanakan perintah yang disampaikan atasan yang disertai 

tindakan berupa hasil pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan pesan atau 

perintah yang disampaikan atasan. 

  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi “Hubungan 

Komunikasi Interpersonal Atasan dengan Bawahan Terhadap Kinerja Karyawan 

PG. Kebon Agung Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu: Apakah ada hubunganya komunikasi interpersonal atasan 

dengan bawahan terhadap kinerja karyawan pada PG. Kebon Agung Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan komunikasi interpersonal atasan dengan bawahan terhadap kinerja 

karyawan PG. Kebon Agung Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan bahan 

pertimbangan serta tambahan informasi yang berarti bagi pengembangan 

ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam antisipasi serta pemecahan permasalahan 

dalam organisasi yang muncul sebagai konsekuensi adanya ketidaklancaran 

komunikasi antaran atasan dengan bawahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


