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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Emperik

1. Penelitian Terdahulu

a. Dewi Kurniawati (2007)

Penelitian yang dilakukan oleh  Dewi (2007) yang berjudul Pengaruh

komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang mengambil Survei pada 

karyawan KPRI universitas brawijaya malang .penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui varibel komunikasi yang terdiri dari variabel 

komunikasi vertkal  (푥 ) komunikasi horizontal (푥 )  ini diukur  untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan (Y) secara 

simultan ataupun parsial. jenis penelitian yang digunakan yaitu Explanatory 

research dengan metode survei. Teknik pengumpulan sampel menggunakan 

Accidental sampling  dengan sampel sebanyak 33 orang responden. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda dan analisis parsial. 

Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama antara variabel komunikasi terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan 

berdasarkan analisis 푓  sebesar 2.30 dan 퐹  menunjukan nilai sebesar 

11.872. Hal tersebut berarti 퐹  lebih besar dari 푓  sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti variabel bebas mempunyai signifikan secara 

simultan terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan.  
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b. Aisyah(2004)  

       Skripsi yang berjudul “ Pengaruh komunikasi organisasi terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi yang mengambil survei perusahaan sepatu 

ariskon mojokerto Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel komunikasi yang secara simultan dan parsial 

terhadap tingkat prestasi kerja karyawan. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research dengan metode survei. Pengambilan sampel dengan 

Accidental Sampling dengan sampel sebanyak 40 orang. Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis linear berganda.Berdasarkan hasil uji 

secara bersama-sama dapat ditunjukan bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

variabel komunikasi vertikal (X1) dan komunikasi horizontal (X2) yang 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat yang 

berupa tingkat prestasi kerja karyawan  (Y) ini dibuktikan dengan nilai 푓   

sebesar 13.194 lebih besar dari 푓  3,07 yang mana bahwa variabel bebas 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.  

2.Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu   

                Penelitian yang di lakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang 

bersifat mengulang dari penelitian terdahulu. Terdapat persamaan penelitian – 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan yang mendasar yaitu 

sama-sama membahas tentang variabel-variabel komunikasi  yaitu komunikasi 

vertikal dan komunikasi horizontal. Adapun perbedaan yang ada pada 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 
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a. Lokasi yang diambil pada dua penelitian terdahulu oleh dewi 

kurniawan(2007), Aisyah (2007) berlokasi yang berbeda, pada oleh dewi 

kurniawan(2007) berlokasi pada KPRI universitas brawijaya malang, pada 

penelitian Aisyah (2007) perusahaan sepatu ariskon mojokerto sedangkan 

pada penelitian ini lokasi yang di gunakan sebagai tempat penelitian 

adalah pada CV Solaris Service Sentosa.  

b. Variabel dependen (terikat) pada salah satu penelitian terdahulu yaitu 

Aisyah(2004) yaitu prestasi kerja karyawan dan pada peneltian ini variabel 

dependen yaitu kepuasan kerj karyawan.  

 

Tabel 1. Pemetaan penelitian terdahulu 

No Judul skripsi  Nama peneliti Variabel Hasil penelitian 
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Komunikasi 
vertikal, 
komunikasi 
horizontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil peneltian menunjukan 

bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari variabel 

komunikasi vertikal (X1), 

komunikasi horizontal (X2) 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

yang berupa kepuasan kerja 

karyawan (Y) serta dapat 

diketahui bahwa komunikasi 

vertikal merupakan variabel 

dominan yang mem 

pengaruhi tingkat kepuasan 

kerja karyawan(Y) 
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2  Pengaruh komunikasi 

organisasi terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian 

produksi pada perusahaan 

sepatu ariskon mojokerto  

Aisyah(2004) Komunikasi 
vertikal, 
komunikasi 
horizontal  

Hasil penelitian menujukkan 

bahwa secara bersama-sama 

atau simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu prestasi 

kerja karyawan.  

Sumber: Data yang diolah peneliti,2016 
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B. Kajian Teori  

1. Komunikasi  

a. Pengertian Komunikasi  

   Komunikasi (Wiryanto,2004:5) mengandung  makna bersama-sama “Coomon” 

istilah komunikasi atau “Communication” berasal dari bahasa latin yaitu 

“communicatio” yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya 

yaitu” Communis ” , yang bermakna umum atau bersama-sama. Komunikasi 

merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari 

adanya komunikasi manusia dapat menyampaikan pemikirannya dan 

berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara konsep komunikasi menurut  

Handoko (2003:272) mengatakan bahwa” Komunikasi adalah proses 

pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke 

orang lain.  

      Pendapat lainnya yaitu menurut Keith Davis sebagaimana dikutip oleh 

Mangkunegara (2005:145)  adalah “ Communication is the transfer of 

informasion and understanding from one person to another person” yang artinya 

bahwa komunikasi merupakan pemindahan informasi dan pemahaman dari 

seseorang kepada orang lain. Sedangkan Menurut Komarudin (2001:76) 

mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian, informasi, 

peraturan atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami 

pesan yang diterima. Komunikasi juga diungkapkan oleh Charles R. Dan Steven 

H. Chaffe (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Wiryanto (2004:3)  bahwa:  “ 

Communication science seek the production processing and effect of symbol and 
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signal system by developing  testable theories containing lawful       

generalization, that explain phenomena associated with production processing 

and effect”. Yang mana artinya ilmu komunikasi yaitu digunakan untuk 

memahami mengenai produksi, pemprosesan dan efek dari simbol serta sinyal, 

dengan mengembangkan pengujian teori-teori menurut hukum generalisasi 

untuk menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemprosesan 

dan efeknya.  

         Pentingnya komunikasi juga tidak dapat dipungkiri bagi suatu organisasi 

maupun perusahaan  komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial 

dan berperan dalam interaksi yang terjadi antara atasan dan bawahan didalam 

perusahaan, hal ini juga jelaskan oleh Handoko (2001:193) Komunikasi yang 

efektif adalah sangat penting bagi pimpinan didalam suatu perusahaan yaitu 

komunikasi adalah proses dimana fungsi-fungsi manajemen seperti 

merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta komunikasi adalah kegiatan 

dimana manager mencurahkan sebagaian besar dari waktunya. Berdasarkan 

pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

merupakan alat utama yang digunakan dalam rangka melakukan suatu interaksi 

yaitui dengan proses penyampaian informasi, pesan, dan gagasan dari seseorang 

kepada orang lain atau dapat disebut komunikator kepada komunikan agar dapat 

terciptanya pemahaman antara kedua belah pihak. Sama halnya didalam suatu 

perusahaan dengan adanya komunikasi baik antara atasan ataupun bawahan 

maupun antar sesama karyawan akan menciptakan hubungan kerja yang baik.  
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b. Unsur-unsur komunikasi  

    Dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas untuk 

penyampaian suatu informasi verbal maupun non verbal oleh komunikator ke 

komunikan. Keberhasilan suatu komunikasi ditentukanoleh unsur-unsur kelima 

unsur komunikasi itu ialah menurut Wursanto (2003:34):  

1) Pengirim berita atau komunikator 

Komunikator harus bersedia untuk mrngrmukakan pemikirannya secara 

jelas kepada pihak penerima berita sehingga dapat dengan mudah ataupun 

cepan dimengerti.  

2) Berita atau pesan yang disampaikan  

Suatu berita yang disampaikan bisa berwujud berbagai bentuk yaitu: 

bentuk saran, usul, perintah, instruksi, bentuk pengumuman serta edaran, 

inti dari semua isi pesan yang disamppaikan oleh pengirim haruslah jelas 

sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penerima pesan.  

3) Komunikan atau penerima berita  

Dapat dijelaskan bahwa komunikan merupakan penerima berita atau pesan 

oleh karena itu penerima berita harus memahami berita yang telah diterima 

kemudian memberikan tanggapan aatau umpan balik terhadap berita yang 

telah diterima.  

4) Prosedur pengiriman berita  

Prosedur pengiriman berita menyangkut sarana yang dipakai dalam 

mengirim berita. Sedangkan sarana yang diperlukan dalam proses 
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komunikasi tergantung sifat berita yang akan disampaikan. Terdapat t3 

macam bentuk, yaitu:  

a) Berita yang bersifat audible yaitu berita yang dapat didengar baik 

secara langsung ataupun tidak langsung contonya melalui sarana 

telepon, radio maupun dengan menggunakan tanda-tanda seperti 

sirene, lonceng dan sebagainya. 

b) Berita yang bersifat visual atay dapat dilihat yang berbentuk tertulis  

yaitu: surat, pengumuman, majalah dan gambar- gambar, poster serta 

tanda- tanda lain seperti sinar lampu, bendera dan sebagainya.  

c) berita bersifat audio-visual  yaitu yang dapat didengar dan dapat 

dilihat baik melalui televisi, film, pameran dan lain-lain.  

5) Reaksi atau tanggapan  

Reaksi yang diberikan oleh pihak penerima berita berupa tanggapan ( 

umpan balik) ataupun efek dengan adanya tanggapan yang diberikan 

oleh penerima berita, sehingga pihak pengirim berita dapat mengetahui 

bahwa berita yang diterima dapat dimengerti dan dengan adanya 

tanggapan atau feedback dari pihak penerima pesan. Maka akan terjadi 

komunikasi dua arah( Two ways traffic atau Two ways communication). 

      Sedangkan menurut  Gitosudarmo(1997:199) terdapat delapan 

unsur pokok  dalam proses komunikasi, antara lain yaitu: 

a) Pengirim adalah orang yang memiliki informasi dan kehendak 

untuk menyampaikannya kepada orang lain. 
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b) Encoding (penyadian) adalah proses mengubah informasi kedalam 

isyarat atau simbol tertentu untuk ditramisikan. Proses penyadian 

ini dilakukan oleh pengirim.  

c) Message(pesan) adalah informasi yang hendak disampaikan 

pengirim kepada penerima.  

d) Channel (saluran) adalah alat dimana pesan berpindah dari 

pengirim ke penerima.  

e) Receiver (penerima) adalah orang yang menerima informasi dari 

pengirim. Penerima melakukan proses penafsiran atas informasi 

yang diterima dari pengirim. 

f) Decoding (penafsiran) adalah proses menerjemahkan pesan dari  

pengirim.  

g) Feedback (umpan balik) adalah tanggapan penerima atas  

informasi yang disampaikan pengirim.  

h) Noise(gangguan) adalah setiap faktor yang menggangu 

penyampaian atau penerimaan pesan dari pengirim kepada 

penerima. Gangguan dapat terjadi pada setiap elemen dari 

komunikasi.  

c. Proses Komunikasi 

   Proses merupakan serangkaian perbuatan manusia dan kejadian-kejadian 

sebagai akibat perbuatan, dalam komunikasi terdapat tahapan-tahapan untuk 

menyampaikan gagasan, ide ataupun informasi oleh komunikator kepada 

komunikan, akan tetapi penyampaian tersebut membutuhkan beberapa proses 
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sehingga komunikasi yang dilakukan agar dapat berhasil. Menurut 

Effendy(2004:11) menegaskan bahwa pada dasarnya proses komunikasi terjadi 

atas dua tahap yaitu:  

1) Proses komunikasi secara primer  

     Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau 

simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah pesan verbal (bahasa) dan pesan non verbal (isyarat, 

gambar,warna) yang secara langsung   mampu menerjemahkan pikiran atau 

perasaan komunikator kepada komunikan. 

2) Proses komunikasi secara  sekunder  

       Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama, 

misalnya majalah, telepon, surat kabar, radio maupun televisi. Proses 

komunikasi yang sederhana adalah sebagai berikut:  

 

   

          

              Gambar 1.Model Komunikasi Sederhana 

              Sumber: T.H. Handoko (2003:273) 

     Berdasarkan model ini dapat dijabarkan bahwa terdapat 3 unsur 

komunikasi yaitu komunikator sebagai sumber berita, berita sebagai produk 

Pengirim  Berita  Penerima  
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berbentuk fisik dan juga penerima atau komunikan, Bila salah satu unsur 

tersebut tidak ada maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai 

contoh bila seseorang ingin mengirimkan suatu berita ataupun pesan tetapi 

tidak ada yang menerima maka komunikasi tersebut tidak akan terjadi atau 

tidak adanya umpan balik . 

          Adapun model proses komunikasi menurut Setiadi (2003:242) 

menyatakan terdapat lima elemen dasar dalam proses komunikasi seperti 

pada gambar 2 berikut ini  

  Mengirim               Pesan                                                Pesan                  

menerima  

                   

                                                                                                                                     

  

                                                                                   

                    Menerima                                          Gangguan                                    
Mengirim 

 
                 Umpan Balik 

 
      Gambar 2. Lima elemen dasar dalam proses komunikasi 

         Sumber: Setiadi (2003:242)   

 Keterangan :  

a) Pengiriman atau sumber pesan merupakan mengawali komunikasi 

didalam sebuah perusahaan ataupun organisasi pengiriman dapat 

berupa seseorangan dengan informasi, kebutuhan, keinginan serta 

Pengirim  
Sumber  

Penyandian Saluran             Pengartian                     Penerima 
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tujuan untuk berkomunikasi kepada satu ataupun beberapa orang 

lainnya. 

b) Penerima merupakan orang yang menerima pesan dari 

komunikator dan pesan tersebut disesuaikan dengan latar belakang 

komunikan. 

c) Penyadian terjadi ketika komunikator meneterjemahkan informasi 

untuk dikirim menjadi serangkaian simbol. 

d) Pengertian yaitu proses dimana komunikan menginterprestasikan 

pesan dan menerjemahkannya kedalam informasi yang mempunyai 

makna. 

e) Gangguan merupakan gangguan yang tak terduga yang terjadi 

dalam proses komunikasi yang dapat berdampak kesalahpahaman 

informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. 

      Berdasarkan model proses komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

proses komunikasi terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, media, 

saluran, gangguan serta umpan balik (feedback) dari komunikan kepada 

komunikator.  Yang dimaksud dengan pengirim dalam hal ini adalah sumber 

darimana pesan tersebut berasal, pengirim atau komunikatoor dapat berupa 

orang sebagai individu, kelompok ataupun berupa badan organisasi, pesan 

yang dikirim berupa informasi yang hendak disampaikan kepda penerima 

atau komunikan, ialah orang yang menerima pesan yang dapat berupa 

individu, kelompok ataupun organisasi  
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d. Fungsi dan Tujuan komunikasi 

         Komunikasi mempunyai fungsi dan tujuan, empat fungsi utama dalam 

sebuah kelompok maupun organisasi hal tersebut dijelaskan oleh 

Robbins(2005:299) yaitu :  

1) Kendali (control,pengawasan)  

Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku setiap anggota 

dengan beberapa cara hal ini bisa melalui tata tertib, peraturan, akan tetapi 

setiap organisasi mumpunyai wewenang dan panduan formal yang harus 

dipatahi oleh setiap karyawannya.  

2) Motivasi  

komunikasi juga membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan 

kepada karyawan apa yang harus di mereka lakukan, serta seberapa baik 

pekerjaan yang telah mereka kerjakan, dan apa yang harus dilakukan serta 

mendorong efektivitas kinerja kerja karyawan.  

3) Pengungkapan emosi  

Komunikasi juga memiliki peranan pada  dalam mengungkapkan 

perasaan-perasaan kepada orang lain baik itu senang, gembira ataupun 

kecewa. 

4) Informasi  

Komunikasi juga memberikan informasi yang diperlukan oleh setiap 

individu ataupun kelompok kerja dalam pengambilan keputusan dengan 
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meneruskan data guna serta menilai pilihan alternatif dalam pengembalian 

keputusan  

Komunikasi tidak hanya memiliki fungsi saja tetapi juga memilki tujuan 

yaitu  

     Menurut Parrek (1996:96) tidak hanya fungsi saja yang ada dalam 

komunikasi, tetapi juga memiliki tujuan yaitu:  

a) Memberikan informasi, mengirimkan informasi dari suatu sumber 

kepada orang-orang atau kelompok yang berkomunikasi.  

b) Umpan balik (feddback), komunikasi umpan balik membantu usaha 

langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan serta 

memberikan motivasi kepada orang-orang ataupun karyawan untuk 

mengembangkan rencana-renacana yang saling berbeda. 

c) Pengaruh atau mempengaruhi orang. 

d) Sarana pemecahan persoalan.  

e) Pengendalian, yaitu komunikasi membantu terlaksannya 

pengendalian.  

f) Pengambilan keputusan, dan pertukaran pendapat tentang berbagai hal. 

g) Komunikasi juga mempermudah perubahan, efektivitas suatu 

perubahan yang diadakan dalam suatu organisasi. 

h) Pembentukan kelompok, komunikasi juga membantu pembentukan 

suatu hubungan.  

          Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa komunikasi 

tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dasar manusia. Dengan 
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berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya baik kehidupan sehari-hari ditempat bekerja, dalam masyarakat 

atau dimana saja. Tidak ada manusisa yang tidak akan terlibat dalam 

komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat 

dipungkiri bagitu juga halnya bagi suatu organisasi atau perusahaan. 

Fungsi dan tujuan komunikasi pada organisasi ataupun perusahan adalah 

sebagai sarana membangkitkan motivasi karyawan agar lebih giat untuk 

bekerja, karyawan juga dapat mnyampaikan keluhan yang berhubungan 

dengan pekerjaaan secara langsung kepada atasan,serta dengan adanya 

komunikasi karyawan didalam perusahaan ataupun anggota organisasi 

dapat lebih mudah mudah menunujukan rasa puas ataupun ketidakpuasan 

kepada anggota lainnya, komunikasi juga sebagai pertimbangan 

pengambilan keputusan atau pun kebijakanya yang akan diambil.  

e. Hambatan-hambatan komunikasi 

    Komunikasi sering  tidak berjalan lancar, karena adanya hambatan-hambatan 

dari luar pada saat pelaksanaan komunikasi. Hambatan-hambata komunikasi 

yang efektif disebabkan dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, 

menurut Ludlow dan Panton (1992:10) terdapat 7 hambatan yang menyebabkan 

komunikasi tersebut tidak berhasil, yaitu:  

1) Pengaruh status sosial (Status Effect) 

        Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. 

Misalanya didalam suatu perusahaan karyawan yang status sosial yang lebih 
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rendah harus patuh dengan perintah dari atasan yang mana status sosialnya 

lebih tinggi.  

2)  Gangguan semantik ( Semantic Problem)   

     Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan pengirim pesan 

sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaaannya kepada penerima 

pesan. Demi kelancaran komunikasi, seseorang pengirim harus benar-benar 

memperhatikan gangguan semantik, sebab kesalahan pengucapan atau 

kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian 

(misunderstanding) atau penafsiran (misinterpretation) yang pada 

gillirannya bisa menimbulkan kesalahan komunikasi (miscommunicatin). 

3) Perbedaan cara pandang (Perceptual Distorsion)  

        Perceptual Distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandang 

yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara 

menngerti orang lain yang sempit terhadap orang lain. Sehingga 

komunikasi yang terjadi adanya perbedaan perpepsi dan wawasan atau 

cara pandang antara satu dengan lainnya.  

4) Perbedaan kebudayaan(Cultural Differences)  

     Hambatan yang terjadi karena disesbabkan adanya perbedaan 

kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi 

ataupun perusahaan terdapat berberapa suku, ras dan bahasa yang 

berbeda. Sehingga akan ada beberapa kata yang memilki arti yang 

berbeda. Sehingga akan ada  beberapa kata yang memilki arti yang 

berbeda tiap suku.  
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5) Gangguan lingkungan fisik (Physical Distractions) 

     Hambatan ini dikarenakan  oleh gangguan lingkungan fisik terhadap 

proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya suatu hujan atau petir, 

suara orang-orang atau kebisingan.  

6) Kurangnya sarana komunikasi (Poor Choice of Communication 

Channels)  

    Hambatan yang disebebkan karena adanya gangguan yang terjadi 

pada media yang dipergunakan dengan kelancaran komunikasi. Contoh 

yang kehidaupan sehari-hari yaitu telivisi yang buram atau telopon yang 

putus-putus sehingga informasi yang diterima tidak jelas.  

7) Tidak ada renspon atan umpan balik (No Feedback) 

     Hambatan ini terjadi jika komunikator mengirimkan pesan kepada 

komunikan Tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari komunikan 

sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang 

sia-sia.Contohnya seorang guru sedang menjelaskan isi dari mata 

pelajaran dan guru tersebut memberikan kesempatan kepada muridnya 

untuk bertanya tentang pelajaran yang dijelaskan, akan tetapi para 

murid tidak ada satupun yang bertanya atau tidak memberikan respon 

atau tanggapan.  

f. Klasifikasi Komunikasi  

       Komunikasi yang efektif tentu saja memilki beberapa alat untuk 

menyampaikan suatu pesan serta bagaiman menempatkan kata yang 

membentuk arti sehingga komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 
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macam tergantung segi peninjauannya. Ada beberapa kriteria yang dapat 

dipergunakan untuk mengadakan klasifikasi atau mengolong-golongkan 

komunikasi antara lain 

1) Menurut cara penyampaian:  

Menurut Wursanto(2003:35) komunikasi menurut cara penyampaian 

yaitu dibagi menjadi dua yaitu:  

a) Komunikasi verbal, terjadi secara langsung ataupun tidak langsung 

yang mana terjadi secara langsung adalah tidak dibatasi oleh jarak dan 

yang tidak langsung yaitu terbatasi oleh jarak.  

b) Komunikasi non verbal yaitu komunikasi tertulis yang meliputi 

beberapa macam misalnya: gambar, foto atau surat  

2)  Menurut perilaku  

Menurut Wursanto (2003:35) Komunikasi menurut perilaku dapat 

dibedakan menjadi:  

a) Komunikasi formal: adalah komunikasi yang terjadi antara para 

karyawan ataupun anggota  pada perusahaan ataupun organisasi yang 

secara tegas sudah diatur dan telah ditentukan dalam struktur 

organisasi contonya: laporan-laporan, rapat  

b) Komunikasi informal, adalah komunikasi yang terjadi didalam suatu 

organisasi, tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam 

struktur organisasi atau perusahaan, dilakukan oleh para karyawan 

atau anggota atas kehendak sendiri dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi ini tidak secara resmi . 
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3) Menurut aliran informasi  

Menurut arah aliran informasi dapat dibedakan menjadi:  

a) Komunikasi vertikal keatas  

    Menurut Effendy(2009:122) yakni komunikasi dari bawahan ke 

atas (upward Communication) yang merupakan komunikasi dari 

bawahan ke atasan secara timbal balik (two-way traffic 

communication) hal serupa juga dikemukan oleh Robbins (2007:394) 

bahwa komunikasi vertikal atas adalah komunikasi yang mengalir ke 

tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi maupun perusahaan. 

Komunikasi ini digunakan untuk umpan balik dari bawahan keatasan 

yang berupa laporan kerja,dapat menyampaikan masalah-masalah 

yang dihadapi dan saran. Sehingga hal ini juga dapat menimbulkan 

kesadaran atasan akan bagaimana perasaan para karyawan atau 

anggota terhadap pekerjaaannya.  

b) Komunikasi vertikal kebawah  

    Komunikasi vertikal kebawah ( Downward communication) menurut 

Robbins(2007: 394) merupakan arus komunikasi ang mengalir dari 

satu tingkat dalam perusahaaan ataupun organisasi ketingkat yang 

lebih bawah, seperti atasan berkomunikasi kepada bawahanya. 

komunikasi ini berguna untuk atasan menetapkan sasaran, 

memberikan instruksi pekerjaan, dan menginformasikan kebijakan 

dan prosedur kebawahan.  

c) Komunikasi Horizontal  
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    Menurut Robbins(2007:395) komunikasi ini terjadi diantara 

anggota organisasi atau karyawan pada karyawan perusahaan yang 

sama, diantara anggota atau karyawan kerja pada tingkat yang 

sama, diantara atasan pada tingkat yang sama, komunikasi ini 

berguna dalam hubungan kerja untuk koordinasi dan integrasi 

kegiatan operasional dalam perusahaan atau organisasi. Sehingga 

suasana menjadi lebih akrab dan tidak formal. 

d) Komunikasi diagonal (diagonal communication)  

 Menurut Gibson(1996:110) komunikasi ini bersilang melintasi 

fungsi dan tingkatan didalam organisasi atau perusahaan hal 

tersebut didukung oleh penjelasan Wursanto (2003:35) dimana 

komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat 

kedudukan yang berbeda, pada tugas ataupun fungsi yang berbeda 

dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain.  

e) Komunikasi satu arah  

    Menurut Robbins (2007:395) Komunikasi satu arah atau one way 

Communication adalah komunikasi yang berlangsung dari satu 

pihak saja, yaitu dari pihak komunikator dalam hal ini pihak 

komunikan atau penerima berita tidak ada. Komunikasi ini tidak 

efektif didalam suatu organisasi atau perusahaan karena tidak 

adanya umpan balik antara atasan bawahan atau bawahan pada 

atasan.  
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    Pada dasarnya klasifikasi komunikasi merupakan arah atau jalur 

komunikasi, dengan adanya arah komunikasi tersebut didalam suatu 

organisasi ataupun perusahaan menyebabkan pekerjaan dapat berlangsung 

(operasi manajemen). Maka dapat tarik kesimpulan komunikasi ditentukan 

oleh frame of refrence atau manusia-manusia yang terlibat dalam proses 

komunikasi.  

g. Komunikasi yang efektif 

Komunikasi akan menjadi efektif  menurut Robbins (2001: 188) apabila memiliki  

lima aspek:  

1) Keterbukaan  

Merupakan sikap yang dapat secara terbuka dan jujur berinteraksi dengan 

orang lain, hal ini dimaksudkan sesorang tidak tertutup dalam menerima 

dan menyampaikan infromasi. Apabila didalam suatu perusahaan yaitu 

atasan maupun karyawan.  

2) Empati  

Kualitas dari komunikasi yang sangat sulit dicapai adalah kemampuan 

untuk melakukan empati. Empati merupakan sikap yang dapat merasakan 

dan mamahami apa yang dirasakan orang lain. 

3) Dukungan verbal dan non verbal  

Dukungan yang tidak terucapkan tidaklah mempunyai nilai yang efektif, 

melainkan dapat merupakan aspek positif dari komunikasi. Gerakan-

gerakan seperti anggukan kepala, kedipan mata, senyum, atau tepukan 

tangan merupakan dukungan positif yang tak terucapkan.  
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4) Kepositifan  

Terdapat tiga aspek kepositifan dalam komunikasi yaitu:  

a) Terdapat perhatian yang positif terhadap diri seseorang.  

b) Perasaan yang positif terhadap orang lain yang dikomunikasikan. 

c)  Perasaan positif dalam situasi komunikasi mengefektikan kerja sama. 

5) Kesamaan  

Komunikasi yang efektif yaitu apabila orang-orang berkomunikasi 

memilki kesamaan dalam beberapa hal tertentu dan dapat dilihat dari 

kedudukan yang sama antara pembicara, pendengar dari segi pengalaman, 

pengetahuan. Hendaknya ada usaha untuk mencapai kesamaan antara 

pembicaraan dan orang lain sebagai pendengar tetapi itu bukan berarti 

seorang pembicara harus mendominasi semua waktu ada  

     Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu hubungan kontak antar 

dan antara manusiabaik individu ataupun kelompok. Meskipun tidak secara verbal 

melainkan dengan gerak-gerakan itu juga termasuk dalam tanda komunikasi, 

komunikasi juga untuk menjalin rasa kemanusia yang akrab sehingga diperlukann 

komunikasi yang membuat satu dengan yang lainnya dapat berinteraksi. 

Komunikasi juga harus harus dapat saling dimengerti.  

       Komunikasi yang baik juga perlu adanya keterbukaan antara setiap individu 

apabila kurangnya keterbukaan komunikasi maka akan memunculkan sebuah 

konflik, bahkan didalam suatu perusahaan khususnya CV komunikasi yang 

terbuka juga sangat dibutuhkan. Dengan adanya keterbukaan tersbut antara atasan 

dan bawahan akan memberikan dampak yang begitu besar bagi kinerja usaha. 
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Komunikasi juga mengefektifkan kerja sama antara personal maupun kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama, keputusan yang akan dilaksanakan serta program 

kerja yang harus diselenggarakan. Sehingga komunikasi akan berhasil apabila 

lima aspek tersebut digunakan.  

2. Kepuasan Kerja  

     a. Pengertian Kepuasan Kerja  

    Sumber daya manusia merupakan aset terpenting didalam perusahaan karena 

perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

perusahaan, oleh karena itu perlu adanya perhatian agar aset tersebut merasa 

nyaman bekerja didalam perusahaan. Apabila karyawan merasa senang didalam 

perusahaaan tersebut muncullah suatu kepuasan terhadap pekerjaannya.  

              Untuk mengawali pembahasan mengenai kepuasan kerja, terlebih dahulu 

dijelaskan konsep dari suatu kepuasan dimana yang berasal dari bahasa dari bahasa 

latin”satis” yang artinya cukup baik atau memadai dan “facio” melakukan atau 

membuat. Definisi kepuasan kerja menurut Kotler( 2002:42) dimana kepuasan kerja 

diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi atau kerjannya terhadap kinerja suatu produk dan 

harapan-harapannya. Sedangkan menurut Rivai (2004: 475) kepuasan kerja pada 

dasarnya bersifat individu. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam dirinya. Pendapat lain 

dikemukan oleh Wilson (1999: 112) kepuasan kerja merupakan perasaan yang 

dimiliki karyawan terhadap kepuasan dan segala sesuatu yang berkesan dalam 
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pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja tercemin dari sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala yang dihadapi pada lingkungannya kerja.  

             Kepuasan kerja juga kemukakan oleh Martoyo(2000:142) kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan diman terjadi ataupun tidak 

terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan ataupun 

organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan 

yang bersangkutan. Balas jasa kerja karyawan ini, baik yang berupa financial 

maupunyang nonfinancial. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman tentang kepuasan kerja mempunyai aspek yang luas, kepuasan kerja 

merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan, sikapnya  

merasa senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.Kepuasan 

kerja karyawan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa kepuasan kerja 

karyawan dapat dicapai apabila semua harapannya dapat dipenuhi, dengan adanya 

kepuasan kerja diharapkan individu, karyawan ataupun anggota dapat 

mengeluarkan seluruh kemampuan dan energi yang dimiliki untuk menyelasaikan 

pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan.  

b. Faktor-faktor Kepuasan Kerja  

    Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. Jika 

karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan tetap 

tinggal didalam perusahaan tersebut, Oleh karena itu terdapat faktor yang 

mempengaruhi kepuasan tersebut. Ada faktor-faktor penentu kepuasan kerja 

sebagai berikut :  
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 Menurut Mangkunegara (2001:120) ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja yaitu  

1) Faktor pegawai: adalah kecerdasan (IQ), kecakapan khsusus, umur, 

kepribadian , jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, 

masa kerja, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja . 

2) Faktor pekerjaan: adalah jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, kesempatan 

promosi jabatan, interaksi sosial, hubungan kerja  

   Menurut Sutrisno(2009:82) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah:  

a) Kesempatan untuk maju  

Karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan 

memperluas pengalaman kerja, dengan terbukannya kesempatan kenaikan 

jabatan. 

b) Keamanan kerja  

Rasa aman juga mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja 

didalam perusahaan  

c) Gaji  

Faktor gaji merupakan salah satu yang menyebabkan suatu 

ketidakpuasan atau kemungkinan kecil karyawan mengekspresikan 

kepuasan kerja dengan sejumlah uang yang diterima.  

d) Perusahanan atau manajemen 
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Manajemen yang mampu uuntuk memberikan situasi dan kondisi kerja 

yang stabil, atau faktor ini merupakan salah satu untuk menentukan 

kepuasan kerja.  

e) Pengawasan(supervise) 

Adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada 

bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan 

bagian yang penting dari  karyawan kerja akan meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan. Sepervise yang buruk juga dapat meningkatkan turn over 

dan absensi karyawan. 

f) Faktor ekstrinsik dari pekerjaan  

Penampilan tugas pekerjaaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap 

pekerjaan. Karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap 

menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima 

tanggung jawab.  

g) Kondisi kerja  

Seseorang karyawan akan merasa puas dalam bekerja bila kondisi 

didalam perusahaan yaitu nyaman dan sarana yang memadai  

h) Aspek sosial dalam pekerjaan  

    Faktor ini dipandang sebagai penunjang puas atau ketidakpuasan dalam 

bekerja.  

i) Komunikasi 

Komunikasi yang lancar antara karyawan dan atasan hal ini berguna 

untuk memahami dan mengakui jabatan atau prestasi karyawan 
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sehingga hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa puas terhadap 

pekerjaan yang dilakukan.  

j) Fasilitas  

 karyawan yang sudah habis masa jabatan atau pensiun oleh pihak 

perusahaan akan diberikan fasilitas asuransi ataupun sebuah rumah, 

sehingga dengan pemberian fasilitas ini akan menimbulkan rasa puas 

karyawan.  

  Sedangkan menurut E.Burt yang dikutip oleh As’ad (2003:112) faktor-

faktor yang   mempengaruhi kepuasan kerja antara lain:  

a. Faktor Psikologi : yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi kedamaian atau kenyamanan dalam 

bekerja, atau sikap terhadap kerja dan ketrampilan.  

b. Faktor sosial: merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi 

sosial baik antara karyawan, karyawan dengan atasan maupun 

dengan pihak luar.  

c. Faktor fisik: merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, yaitu meliputi 

lingkungan kerja, faktor fisik karyawan, pengaturan waktu kerja dan 

waktu untuk instirahat, sarana dan prasana. 

d. Faktor financial: faktor ini berhubungan dengan jaminan serta 

kesehjateraan karyawan yang meliputi simsten dan besarya gaji 

yang diterima, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi.  
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        Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja   

tidak hanya dapat dipahami dari faktor fisik pekerjaannya itu sendiri, akan 

tetapi dari sisi non fisik. Faktor kepuasan kerja yang telah dijelaskan yang 

berkaitan dengan fisik dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, kondisi 

lingkungan dan juga berkaitan dengan interaksi dengan sesama karyawan kerja, 

serta sistem hubungan diantara karyawan. Selain itu kepuasan kerja juga 

berkaitan dengan prospek dengan pekerjaan karyawan apakah memberikan 

harapan untuk berkembang atau tida. Semakin aspek-aspek harapan yang 

terpenuhi, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja.  

c.  Variabel-variabel Kepuasan Kerja  

     Kepuasan kerja sulit didefinisikan karena rasa puas itu bukan keadaan 

melainkan dapat dipengaruhi dan diubah oleh kekuatan-kekuatan baik dari luar 

atau dari dalam lingkungan kerja oleh karena itu terdapat variabel-variabel 

yang dapat menentukan tingkatan kepuasan kerja Menurut Mangkunegara 

(2005:117)  adalah:  

1) Turn over 

Merupakan kepuasan kerja lebih tinggi dihubungan dengan turn over 

karyawan yang rendah. Sedangkan karyawan-karyawan yang kurang puas 

biasanya turn overnya lebih tinggi  

2) Tingkat ketidak hadiran kerja (Absent) 

Karyawan-karyawan yang kurang puas akan cenderung tingkat ketidak 

hadirannya (absent) tinggi. Dapat dikatakan karyawan tidak hadir kerja 

dengan alasan yang tidak logis dan subjektif.  
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3) Umur  

Terdapat kecenderungan karyawan yang lebih tua merasa puas dari pada 

karyawan yang relatif lebih muda. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

karyawan yang lebih tua berpengalaman menyesuaikan diri dengan 

lingkungan pekerjaan. Sedangkan karyawan usia muda cenderung 

mempunyai harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga apabila 

harapannya dengan realita kerja terdapat kesenjangan atau tidak 

keseimbangan dapat menyebabkan karyawan menjadi tidak puas.  

4) Tingkat pekerjaan  

Karyawan-karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih 

tinggi cenderung lebih puas daripada karyawan yang menduduki tingkat 

pekerjaan myang lebih rendah. Karywan-karyawan yang tingkat 

pekerjaannya lebih tinggi menunjukan kemampuan kerja dengan baik dan 

aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja.  

5) Ukuran organisasi atau perusahaan 

Ukuran organisasi atau perusahaan dapat memperngaruhi kepuasan 

pegawai hal ini karena besar kecilnya suatu perusahaan berhubungan pula 

dengan koordinasi, komunikasi dan partisipasi karyawan.  

d.Konsekuensi Kepuasan Kerja 

   Seorang atasan suatu perusahaan harus dapat memahami dan memenuhi 

berbagai dimensi kepuasan kerja serta dapat mengantisipasi berbagai 

kemungkinan konnsekuensi terutama apabila  bernuasa negatif. Menurut Robbin 

(2005:89) mengungkapkan dampak kepuasan kerja jika dipenuhi dapat 
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meningkatkan produktifitas atau menurunkan absent dan menekan perputaran 

kerja. Akan tetapi bila tindakan berujung pada ketidakpuasan kerja. Terdapat 

empat cara yang biasa digunakan untuk mengungkapkan ketidakpuasan yaitu  

                                                        Aktif 

                                     Aktif                      Suara 

  Destruktif                                                                            Konstruktif     

                                          Pasif                         Kesetiaan  

                                                                           

                                                                           Pasif 

Gambar 3. Respon Terhadap ketidakpuasan kerja 

Sumber: Robbin (2005:89)  

 

          Keterangan :  

1) Keluar (exit) : Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang 

diarahkan untuk meninggalkan perusahaa. Yaitu dengan mencari 

posisi baru maupun mintaberhenti 

2) Suara (Voice) : ketidakpuasan yang diungkapkan lewat suar aktif dan 

konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Mencakup saran perbaikan, 

membahas masalah-masalah dengan atasan dan beberapa bentuk 

kegiatan baru.  

3) Kesetiaan (loyalitas): ketidakpuasan yang diungkapkan dengan 

secara pasif   yaitu menunggu membaiknya kondisi lebih baik, 

percaya bahwa perusahaan bisa lebih baik dengan perusahaan dari 

kritikan. ‘ 
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4) Pengabdian(neglect): ketidakpuasan yang dinyatakan dengan 

membiarkan kondisi perusahaan semakin memburuk. Termasuk 

kemangkiran atau datang terlambat (absent), tidak maksimal, tingkat 

kekeliruan yang meningkat.  

         Dapat dijelaskan dari gambar diatas bahw tinggi rendahnya kepuasan 

kerja dapt dilihat dari beberapa aspek seperti tingkat produktivitas, tingkat 

absensi, serta tingkat pengunduran diri dari pekerjaan. Selain itu ketidakpuasan 

kerja dalam banyak hal sering dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan 

destruktif aktif dan pasif, seperti suka mengeluh, menjadi tidak patuh terhadap 

peraturan, tidak berusaha menjaga aset perusahaan, membiarkan hal-hal buruk 

terus terjadi, dan menghidari dari tanggung jawab pekerjaannya.  

e. Pengukuran Kepuasan Kerja  
 

     Pengukuran kepuasan kerja sangat bervariasi, baik dalam segi analisis 

statistiknya maupun pengumpulan datanya. Informasi yang didapat dari 

kepuasan kerja bisa melalui tanya jawab secara perorangan, dengan angket 

maupun dengan pertemuan suatu kelompok kerja. Kalau menggunakan tanya 

jawab sebagai alatnya maka karyawan diminta untuk merumuskan tentang 

perasaannya terhadap aspek- aspek pekerjaan.Yaitu misalnya mencakup kodrad 

kerja, upah, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Menurut 

mangkunegara(2001:126) pengukuran kepuasan kerja menggunakan skala 

indeks deskripsi, skala kepuasan kerja atau berdasarkan ekspresi wajah, dan 

kuisioner kepuasan kerja Minnesoto, sebagai berikut 

1) Pengukuran kepuasan kerja dengan skala indeks deskripsi jabatan 
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    Dalam skala pengukuran penggunannya yaitu pegawai melakukan 

wawancara mengenai pekerjaan maupun jabatannya yang dirasakan sangat 

baik dan sangat buruk dalam skala mengukur sikap lima area yaitu kerja, 

pengawasan, upah, promosi, dan co-woker 

2) Pengukuran kepuasan kerja dengan berdasarkan ekspresi wajah  

Pengukuran kepuasan kerja ini terdiri sari seri gambar wajah-wajah orang 

mulai dari gembira,netral, cemberut, dan sangat cemberut. Lalu karyawan 

diminta untuk memilih ekpresi wajah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan 

yang dirasakan pada saat itu.  

3) Pengukuran kepuasan kerja melalui kuisoner 

Pengukuran kepuasan kerja ini terdiri dari pekerjaan yang dirasakan mulai 

dari sangat tidak puas, tidak puas, netral, memuaskan, dan sangat 

memuaskan, karyawan diminta untuk memilih salah satu alternative jawaban 

yang sesuai dengan kondisi pekerjaaannya.  

     Pentingnya dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja bagi karyawan 

menurut Kuswadi (2004:121 mempunyai tujuan berikut:  

a)  Digunakan untuk mengetahui kepuasan karyawan secara keseluruhan, 

atau  sebagai tolak ukur kepuasan yang dianggap paling penting bagi 

karyawan.  

b)  Mengetahui pandangan setiap karyawan akan perusahaan, dan 

seberapa besar pandangan karyawan itu sesuai dengan harapan yang 

diinginkan selama ini dan bagaimana perbandingan dengan 

karyawan lainnya.  
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c) Digunaka untuk Mengetahui atribut-atribut mana yang termasuk 

dalam kategori kritis (critical perfoment attributes) yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan karyawan. 

d) perusahaan atau instansi dapat membandingkannya dengan indeks 

milik perusahaan atau instansi saingan atau yang lainnya 

f.Teori Kepuasan Kerja  

  Sedangkan menurut Wexley dan Yulk dalam As’ad (2003:105) teori-teori 

tentang kepuasan ada 3 (tiga) macam yang lazim dikenal, yaitu 

1) Teori Perbandingan Intrapersonal (Discrepancy Theory) 

   Bahwa suatu kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh karyawan 

maupun anggota merupakan dari perbandingan atau kesenjangan yang 

dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah 

diperoleh olehnya dari pekerjaan dan  menjadi harapannya atau ekspektasi  

2. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Seseorang dalam hal ini karyawan akan merasa puas atau tidak puas 

tergantung apakah karyawan tersebut merasakan adanya keadilan atau 

tidak atas suatu situasi. Perasaan adil atau tidak adil pada suatu situasi 

diperoleh karyawan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang 

lain yang sekelas, sekantor, maupun ditempat lain. 

3. Teori Dua Faktor (Two factor Theory) 

Teori ini berasal dari Herzberg yang intinya adalah bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan kerja merupakan dua hal yang berbeda. Menurut teori ini, 

karakteristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang 
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satu dinamakan Dissatisfier atau Hygiene Factors, dan yang lain 

dinamakan Satisfier. Yang mana faktor Dissatisfier atau Hygiene Factors 

yaitu meliputi administrasi dan kebijakan perushaan, kualitas pengawasan, 

hubungan pribadi, kondisi kerja, dan status. Keberadaan kondisi-kondisi 

ini tidak selalu menimbulkan kepuasan bagi karyawan, tetapi ketidak 

beradaannya dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi karyawan. Factor 

motivasi atau disebut satisfer faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya 

sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dorongan, prestasi, 

pengenalan, kemajuan, kesempatan berkembang. 

3. Hubungan Komunikasi dengan Kepuasan Kerja  

    Dialam suatu perusahaan, komunikasi menjadi bagian terpenting tanpa adanya 

komunikasi tidak akan adanya aktivitas yang terorganisir. Koneksi dalam 

komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan 

kinerja karyawan didalam perusahaan sehingga menghasilkan suatu kepuasan 

kerja, terdapat macam-macam faktor instrinsik maupun ekstrinsik yang 

mempengaruhi karyawan agar merasa puas dengan pekerjaan yang dikerjakan 

sebagai berikut meliputi gaji, promosi, kondisi kerja, keamanan kerja, 

pengawasan, komunikasi antar karyawan, fasilitas kerja.  

      Menurut Widiatmoko(2006:38) terdapat hubungan antara komunikasi 

dengan kepuasan kerja. Menurut Newstrom dan Davis (1996:151) apabila 

komunikasi efektif maka dapat mendorong timbulnya prestasi menjadi lebih baik 

dan kepuasan kerja yang meningkat hal serupa juga dikemukakan oleh 

Muhammad (2001:90) yang mana kepuasan kerja merupakan respon sesorang 
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terhadap komunikasi yang efektif. Sedangkan merurut Sutanto (2002:124) 

komunikasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan adalah 

melalui supervisi yang baik dimana atasan berkomunikasi dengan karyawan dan 

memberikan pengarahan, bantuan teknik pada karyawan Sehingga dapat 

dijelaskan bahwa komunikasi dalam sebuah perusahaan dalam pelaksanaanya 

jika dapat dijalankan dengan baik yaitu melalui karyawan dapat memberikan 

umpan balik atau respon yang sesuai dengan dimaksudkan oleh atasan serta 

memiliki hubungan personal yang baik antar bagian diperusahaan maka akan 

berdampak pada pemberian kontribusi yang terbaik bagi perusahaan.  

      Hubungan yang terdapat dalam perusahaan antara para atasan dan bawahan 

apabila ditandai dengan kurangnya komunikasi dan minimnya rasa kepercayaan 

hal tersebut menyebabkan rendahnya kinerja, produktivitas dan tingkat 

pergantian karyawan hal tersebut sebagai tanda bahwa kurangnya kepuasan 

kerja. Sebaliknya karyawan yang memiliki tingkat kepuasan tinggi akan 

memiliki rasa kepercayaan yang tinggi pada perusahaaan karyawan akan 

cenderung bekerja dengan penuh semangat untuk menyelasaikan tugasnya 

dengan baik. Pada dasarnya kualitas kerja karyawan yang tinggi merupakan 

wujud dari adanya rasa kepuasan kerja yang tinggi .  
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4.Kerangka berfikir 

     Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dikembangkan satu 

kerangka berfikir atas penelitian ini yaitu pengaruh komunikasi terhadap kepuasan 

kerja. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam hal ini adalah dalam 

perusahaan terdapat dua macam komunikais yaitu internal dan eksternal. Karena 

penelitian ini dilakukan dalam perusahaan yang berkeinginan untuk mengetahui 

kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh atasan 

kebawahan, maka diambil komunikasi yang mengarah kebawah, keatas, dan 

horizontal 

 

  

 

 

Gambar 4. Model Kerangka Berfikir 

Sumber: Data diolah, 2016 

 
Penjelasan:  
 
       Komunikasi merupakan salah satu sumber kepuasan kerja. Oleh karena itu 

komunikasi yang baik adalah harus sesuai dengan dengan macam-macam 

komunikasi agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan 

lengkap oleh karyawan agar tidak akan terjadi kesalahpahaman. Sehingga secara 

umum komunikasi yang terjadi didalam perusahaan yaitu harus memenuhi 

kriteria  adalah komunikasi vertikal keatas, kebawah dan horizontal. Dan apabila 

komunikasi tersebut dilakukan secara yang efektif diantara atasan dan karyawan 

Komunikasi  
1.Komunikasi  Vertikal 

2. Komunikasi Horizontal 
Kepuasan Kerja karyawan  
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maka dapat meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja dan kemajuan 

suatu perusahaan.  

5.  Konsep Penelitian 

       Menurut  Nazir (2011:123) konsep  yaitu menggambarkan suatu fenomena 

secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap 

seseuatu khas pada penelitian konsep merupakan sautu variabel yang mempunyai 

bermacam-macam nilai. Dalam penelitian ini terdapat konsep yang sebagai 

berikut 

 

 

 

 

Gambar 5. Konsep penelitian 

 

6. Hipotesis Penelitian  

        Sugiyono (2013:64), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data jadi hipotesis juga dapat   

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik. Adapun model hipotesis dalam penelitian ini 

 

 

Komunikasi  Kepuasan Kerja 
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Gambar 6. Model Hipotesis 

 

Keterangan :  

                     : Pengaruh Secara bersama-sama 

                               : Pengaruh Secara Parsial 

Pengaruh Komunikasi Terhadap Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan. 

     Berdasarkan model hipotesis yang  berdasarkan diatas maka rumusan hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1.Diduga ada pengaruh antara  komunikasi yang terdiri dari komunikasi vertikal ( 

푋 )	,	 komunikasi horizontal (푋 )	masing-masing (parsial) ataupun bersama-sama 

(simultan) terhadap kepuasan kerja karyawan.  

2.Diduga bahwa komunikasi vertikal yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  

 

 

Komunikasi (X) 

 

 

Komunikasi Vertikal  ( 푋 ) 

Komunikasi Horizontal ( 푋 ) 

Kepuasan Kerja  (Y) 


