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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Komunikasi sangatlah penting didalam kehidupan masyarakat, yang mana

artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan suatu kelompok, organisasi 

untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar 

pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam 

kelompok, organisasi seperti yang dikatakan oleh Mohyi (1999:111)  “bahwa 

komunikasi merupakan ibarat minyak pelumas yang dapat memberi kelancaran 

suatu aktivitas organisasi dalam mencapai suatu tujuan” dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi yang tidak berjalan secara baik maka usaha untuk mencapai suatu 

tujuan organisasi akan terhambat. Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan 

tentang komunikasi dan hal- hal yang berkaitan  dengan komunikasi sehingga 

sebagai calon pimpinan organisasi dapat menjadi pemimpin yang handal dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.  

      Proses komunikasi yang efektif sangat penting bagi dalam praktek kehidupan 

suatu perusahaan, kegiatan komunikasi sangat kompleks yaitu melibatkan semua 

elemen didalam perusahaan itu. Salah satunya adalah SDM, merupakan salah satu 

elemen penting dari sebuah perusahaan hal tersebut didukung oleh pernyataan 

Umar (2000:264) bahwa SDM merupakan salah satu aset perusahaan yang paling 

utama, dan perlu dibina secara baik,  karena SDM merupakan perencana, 

pelaksana dan pengendali bagi tujuan perusahaan, Akan tetapi didalam diri SDM 
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itu terdapat kepribadian yang masing individu berbeda, dan dengan kepribadian 

yang beragam menjadi sebuah kajian objek yang menarik. SDM sebagai 

karyawan seringkali diliputi oleh permasalahan yang menganggu aktivitasnya. 

Gangguan ini salah satunya bisa disebabkan karena individu tersebut mengalami 

kepuasan ataupun ketidakpuasan.  

     Kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan 

tersebut dapat membuat SDM yang ada memilki kepuasan kerja yang tinggi. 

Kepuasan kerja merupakan hal penting bagi karyawan, dimana dapat mendorong 

karyawan untuk berusaha untuk bekerja lebih baik. Kepuasan pekerjaan merujuk 

pada sikap atau reaksi emosional seseorang individu atau karyawan terhadap 

pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja mencerminkan perasan seseorang 

karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang 

tinggi akan memandang pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan. Menurut 

Mangkunegara (2005:117) Variabel-variabel yang dapat dijadikan indikasi 

menurunnya kepuasan karyawan adalah: 1.tingginya tingka absensi,2. Turnover,3. 

Tingkat pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang rendah akan 

melihat pekerjaan yang dikerjakan sebagai hal yang membosankan sehingga 

karyawan tersebut  bekerja dalam keadaan terpaksa dan ketidakpuasan kerja 

karyawan tersebut akan merugikan perusahaan menurut Davis dan 

Newstorn(1985:105) hal tersebut akan menyebabkan aktivitas perusahaan 

mengalami gangguan, terjadi kemangkiran, pencurian, demonstrasi dan dampak 

yang paling besar adalah perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar 
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      Dalam perusahaan, komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengadakan hubungan antara atasan dan bawahan. Komunikasi tersebut 

dapat terjadi secara horizontal (komunikasi antar orang-orang yang mempunyai 

kedudukan yang sama dan komunikasi vertikal ( komunikasi antara orang-orang 

yang mempunyai tingkat kedudukan yang berbeda). Komunikasi yang 

berlangsung tersebut harus mudah dimengerti dan disampaikan dengan lengkap 

dan tepat sasaran oleh atasan maupun bawahan, dengan menggunakan komunikasi 

tertulis, komunikasi lisan dan komunikasi non verbal. Faktor komunikasi juga 

merupakan peranan penting dalam menjaga tingkat kepuasan kerja karyawan 

menurut Handoko (1992;271) bahwa manajemen sering mempunyai masalah 

tidak efektifnya komunikasi. Pada dasarnya komunikasi yang efektif sangat 

penting bagi pada atasan dan bawahan. Terdapat dua alasan yang pertama, 

komunikasi merupakan proses yang mana fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, 

pengarahan dan pengawasan dapat tercapai. Kedua, komunikasi merupakan 

kegiatan untuk para atasan untuk mencurahkan sebagian waktu mereka .  

     Komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan sangat menentukan 

adanya suatu hubungan yang baik antara kedua belah pihak, bila komunikasi 

terjalin dengan baik maka tujuan perusahaan dapat tercapi dengan baik pula. 

Komunikasi dapat juga meningkatkan kepuasan kerja karyawan karena karyawan 

merasa diperhatikan oleh atasannya. Karena itu seorang atsan harus mampu 

membangun komunikasi dengan bawahannya agar terciptanya hubungan yang 

harmonis.Komunikasi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan, 

kerjasama, antusisme para karyawan Apabila karyawan merasa senang dan 
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nyaman maka pekerjaan yang dilakukan akan dari hasilnya.  Oleh karena itu 

seorang atasan hendaknya dapat berkomunikasi dengan karyawannya dengan baik 

mengingat komunikasi akan menimbulkan kepuasan. Kepuasan akan 

menghasilkan suatu yang positif sehingga karyawan akan lebih bersemangat 

dalam bekerja dan dengan komunikasi karyawan dapat menyampaikan ide atau 

gagasan kepada atasannya.  

     CV Solaris Service Sentosa merupakan perusahaan yang memiliki inti usaha 

yang bergerak dibidang advertising dan promotion dalam industri kreatif baik itu 

above the line maupun below the line yang mengunakan cakupan media audio, 

media cetak, media visual dan media audio visual, dengan jangkauan bisnis 

diseluruh indonesia yang berdiri sudah 2 tahun yaitu tahun 2014  dan mempunyai 

visi yaitu Sebagai konsultan media apa saja dan media dimana saja yang akan 

menjadi   sarana promosi, sesuai dengan target market suatu produk. Berdasarkan 

visi yang dimiliki oleh CV tersebut maka komunikasi merupakan komponen yang 

terpenting dalam proses bekerja karena berkaitan pemberian informasi melalui 

suatu media, akan tetapi kepuasan kerja karyawan dalam perusahaan juga sangat 

perlu diperhatikan, agar hubungan kerja antar karyawan dapat terjalin dengan baik 

dan tingkat kepuasan kerja pun tinggi sehingga dapat memberikan dampak yang 

terbaik pada CV.  

    Pada CV Solaris Service Sentosa, sering sekali pesanan yang datang dari client 

secara mendadak maka atasan sering kali memberikan perintah  secara lisan  

kepada bawahan melalui lewat telepon, sehingga karyawan seringkali mengalami 

masalah komunikasi seperti miss- communication akibat kesalahan persepsi dan 
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panangkapan informasi yang diberikan. Ketika kesalahan persepsi terjadi, tidak 

jarang masalah tersebut menimbulkan pertentangan antar kedua belah pihak yang 

mengakibatkan konflik antara karyawan dan atasan atau bahkan sampai kepihak 

ketiga(Client) Sehingga kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh atasan 

kepada karyawan, berdampak pada kesalahpahaman pekerjaan. Dan menjadi 

penyebab banyaknya pekerjaan yang tidak maksimal. Kesalahan komunikasi 

tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian. yaitu kerugian waktu. Akibat dari 

kesalahan komunikasi tersebut maka secara otomatis karyawan mengkonfirmasi 

lagi pesanana kepada para client sehingga hal tersebut membuat waktu karyawan 

menjadi terbuang sedangkan karyawan tersebut harus menyelesaikan tugas yang 

lainnya atau dapat dikatakan karyawan bekerja secara dua kali,  

     Kepuasan kerja karyawan CV Solaris Service Sentosa cukup tinggi, namun 

disaat tertentu karyawan marasa tidak puas bekerja didalamnya. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa alasan yaitu kesalahan akibat dari kesalahan informasi 

yang disampaikan atasan kepada karyawannya. Sehingga perlu adanya 

komunikasi yang lebih efektif, karena dapat dampak positif bagi CV dan juga 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan, keuntungan yang dapat diraih antara lain 

yaitu  pada CV,  client dan pesanan yang semakin bertambah dan juga meningkat, 

dengan pesanan yang semakin banyak maka dapat lebih mengembangkan CV dan 

pada karyawan yang merasa puas kerja di CV, karyawanpun akan merasa betah 

bekerja didalam CV Solaris Service Sentosa.  
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul :“Pengaruh Komunikasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan” 

(Studi Pada CV Solaris Service Sentosa) 

B. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang permasalahan yang telah di 

jelaskan diatas. Maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu  sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan?  

2. Manakah diantara indikator  komunikasi yang  berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan kerja karyawan? 

 C. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh komunikasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada CV Solaris Service Sentosa. 

2. Mengetahui dan menganalisa indikator Komunikasi yang  

berpengaruh dominan terhadap kepuasan  kerja karyawan pada CV 

Solaris service Sentosa.  

D. Kontribusi Penelitian 

      Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi 

yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun 

kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain : 

1. Kontribusi akademis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

pengetahuan atau informasi dan bahan masukan dan bahan studi 

perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan 

kajian yang sama yaitu tentang Pengaruh komunikasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

     2. Kontribusi Praktis  

             a. Bagi penulis sendiri,disamping sebagai bahan penyusunan skripsi juga 

bermanfaat langsung dalam memperluas pandangan serta pengetahuan 

tentang komunikasi dalam membentuk suatu harapan akan kepuasan 

kerja karyawan.  

         b.Bagi instansi yang bersangkutan hasil penelitian ini bisa di jadikan 

masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan untuk meningkatkan komunikasi antara 

atasan dan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan.  

c.Pada kalangan akademis di Universitas Muhammadiyah, di harapkan 

penelitian ini bisa menambah wawasan  dan  dapat di jadikan referensi 

penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Pembahasan  

        Penelitian  ini dibagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan. Garis   

besar pembahasan masing-masing bab sebagai berikut: 
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1) BAB I :  PENDAHULUAN   

memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika yang merupakan ringkasan 

dari masing-masing bab  

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang ingin di capai maka di 

dalam bab ini akan dikemukakan mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan dan teori-teori, khususnya yang berkaitan dengan 

judul dan keseluruhan masalah yang akan diteliti. Pengertian dari beberapa 

teori dirumuskan hipotesis yang akan dijadikan dasar pengujian 

pemecahan masalah. 

3) BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian berisi jenis penelitian,lokasi penelitian, konsep, 

variabel, definisi operasional dan skala pengukuran untuk menentukan 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan 

data agar dapat  diuji  melalui Uji Validitas dan Reliabilitas dengan 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

4) BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN   

memuat tentang deskripsi data, hasil-hasil dan temuan penelitian, 

pengujian hipotesis, serta analisa dan pembahasan. 

5) BAB V : PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 

serta saran-saran dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh dalam 
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penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan yang baik bagi 

perusahaan tentang pelaksanaan komunikasi terhadap kepuasaan kerja 

karyawan. 

 


