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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian terdahulu 

      Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginanjar Agung 

Prasetyanto (2008) dengan judul pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan 

di perusahaan keramik soekardi Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  komunikasi yang terjadi dan tingkat kinerja karyawan pada 

perusahaan keramik soekardi Malang serta untuk mengetahui apakah komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah rentang skala dan regresi linier sederhana yang diperoleh 

melalui studi dokumentasi dan kuisioner. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 

bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan keramik Soekardi Malang. 

      Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Inayatul Istiqomah (2012) dengan 

judul pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Batu. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) 

dapat dibuktikan bahwa variable komunikasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Batu. Berdasarkan hasil tersebut dapat memberikan gambaran bagi 

instansi bahwa komunikasi perlu mendapatkan perhatian secara serius dalam 

usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 

1.  Judul Pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan di perusahaan keramik soekardi 

malang 

Ginanjar Agung Prasetyanto (2008) 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah komunikasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Metode Penelitian Analisis regresi sederhana dengan 

menggunakan uji F 

Hasil Penilitian Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di perusahaan keramik 

soekardi malang 

2.  Judul  Pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kota batu 

Inayatul istiqomah (2012) 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui varibel manakah yang 

berpengaruh dominan terhadapa variabel 

kinerja  

Metode Penelitian Rentang skala dan regresi linier dengan uji T  

Hasi Penelitian Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kota batu 
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      Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dan peneliti 

sekarang. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah lokasi penelitian dan variabel bebas. variabel bebas peneliti terdahulu yaitu 

komunikasi sedangkan variabel bebas peneliti sekarang proses komunikasi, lokasi 

penelitian terdahulu pada perusahaan keramik Soekardi Malang dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sedangkan peneliti sekarang pada 

PT. Mavens Mitra Perkasa Malang, adapun persamaan dari penelitian terdahulu 

yang mendukung penelitian sekarang yaitu alat analisis yang menggunakan 

regresi linier sederhana dan sama – sama mangangkat topik mengenai pengaruh 

komunikasi, dan variabel terikatnya yaitu kinerja 

B. Pengertian komunikasi 

     Keith davis (1985:458) mengemukakan bahwa “communication is the transfer 

of information and understanding from one person to another person”. 

(komunikasi adalah pemindahan informasi dan pemahaman dari seseorang kepada 

orang lain). Edwin B. flippo berpendapat bahwa “communication is the act of 

inducing others to interpret an idea in the manner intended by the speaker or 

writer”. (komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain 

menginterpetasikan suatu ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau 

penulis). 

    Andrew E. sikula (1981:94)mendefinisikan bahwa “communication is the 

process of transmitting information , meaning , and understanding from one 

person, place , or thing to another person, place or thing”. (komunikasi adalah 
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proses pemindahan informasi, pengertian dan pemahaman dari seseorang, suatu 

tempat atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain).  

     Menurut (Mangkunegara 2007:145) Komunikasi adalah “the transfer and 

understanding of meaning” (pemindahan dan pemahaman makna). Pertukaran 

pesan antar-manusia dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sama. Proses 

yang digunakan untuk mendapatkan makna atau pemahaman melalui pemindahan 

pesan – pesan simbolik. (Marwansyah 2010:321)  

     Komunikasi didefinisikan sebagai “pertukaran informasi antara pengirim dan 

penerima, dan kesimpulan (persepsi) makna antara individu-individu yang 

terlibat”. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses 

dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan berurutan. Robert kreitner 

& angelo kinicki (2005:198). 

C. Sumber sumber komunikasi  

      Para ahli komunikasi menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah 

pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang 

menerima pesan. Komunikasi (communication) sebagai transisi informasi dan 

pemahaman melalui penggunaan symbol-simbol bersama dari satu orang atau 

kelompok ke pihak lainya.  

     Model proses komunikasi kontemporer yang paling banyak digunakan 

dikembangkan oleh Shannon, Weaver, dan Schramm. Para peneliti ini berusaha 

mendeskripsikan proses umum komunikasi yang dapat digunakan untuk setiap 
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situasi. Model ini berkembang dari penelitian mereka dan sangat berguna untuk 

setiap situasi. Model ini berkembang dari penilitian mereka dan sangat berguna 

untuk memahami komunikasi. Elemen-elemen dasar yang membentuk 

komunikasi mencakup komunikator, pengkode, pesan, media perantara, pengurai, 

penerima pesan, umpan balik, dan suara derau, setiap elemen dalam model ini 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 2.1 Elemen-elemen Dasar yang Membentuk Komunikasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengirim pesan/komunikator (communicator) 

       Dalam konteks organisasi, komunikator adalah karyawan atau 

manajer  yang memiliki ide, niat-niat, informasi, dan tujuan untuk 

berkomunikasi 
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b. Pengkodean (encoding) 

Pengkodean dilakukan untuk menerjemahkan ide komunikator 

menjadi sekumpulan symbol yang sistematis yang mengungkapkan makna 

informasi yang dikomunikasikan. Sebagai contoh, seorang manajer sering 

kali menggabungkan informasi akuntansi, laporan penjualan serta data 

computer, dan kemudian mengubah informasi-informasi tersebut menjadi 

suatu bentuk pesan ( misalnya laporan perusahaan ). Fungsi pengkodean ni 

adalah menciptakan suatu bentuk dimana ide dan makna dapat 

diekspresikan sebagai sebuah pesan. 

c. Pesan (message) 

Hasil proses penyandian adalah pesan itu sendiri. Segala hal yang 

disampaikan komunikator terekspresikan dalam pesan, baik verbal atau 

nonverbal, para manajer memiliki sejumlah alasan berkomunikasi, seperti 

meminta pihak lain memahami ide mereka, memahami ide orang lain, 

membuat ide mereka (atau diri mereka sendiri) diterima oleh orang lain, 

atau melakukan suatu tindakan tertentu. Pesan adalah apa yang ingin 

disampaikan setiap individu kepada orang lain, dan bentuk pesan sangat 

tergantung media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut 

d. Media perantara (medium) 

Media perantara merupakan media yang menyampaikan pesan. 

Organisasi-organisasi dapat menyediakan informasi kepada seluruh 

anggotanya dengan berbagai cara, seperti komunikasi tatap muka, telepon, 

pertemuan kelompok, memo, pernyataan kebijakan perusahaan, system 
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imbalan, jadwal produksi, dan perkiraan penjualan. Penggunaan media 

elektronik seperti computer dan teknologi telekomunikasi telah 

meningkatkan perhatian pada peran media perantara dalam berbagai aspek 

komunikasi organisasi. 

e. Pengurai – penerima pesan (decoding-receiver) 

  Agar proses komunikasi dapat disempurnakan, pesan yang di 

sampaikan harus diterjemahkan kembali oleh sang penerima pesan. 

Pengurai adalah istilah teknis untuk setiap proses pikiran dari penerima 

pesan. Pengurai, oleh karena itu, berkaitan dengan bagaimana 

menginterperetasikan informasi yang disampaikan. Penerima pesan 

menginterperetasikan (menguraikan) pesan yang disampaikan berdasarkan 

pengalaman – pengalaman sebelumnya untuk dapat benar – benar 

memahami pesan tersebut, karena itu, seorang tenaga penjualan mungkin 

akan menguraikan sebuah memo dari pimpinan perusahaan dengan cara 

yang berbeda dengan bagaimana seorang manajer produksi melakukan hal 

yang sama. Seorang penyelia perawat mungkin akan menguraikan sebuah 

memo dari administrator rumah sakit secara berbeda dengan seorang 

kepala unit pembedahan. Semakin sesuai pesan yang diinterpretasikan 

dengan maksud yang sebenarnya ingin disampaikan, komunikasi dapat 

dilakukan semakin efektif. Hal ini menegaskan pentingnya komunikator 

untuk menjadi seseorang yang “berorientasi pada penerima pesan”. 
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f. Umpan balik (Feedback) 

  Munculnya umpan balik dalam proses komunikasi sangat 

diharapkan. Komunikasi satu arah adalah proses yang tidak 

memungkinkan terjadinya umpan balik bagi komunikator dari penerima 

pesan. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya distorsi antara 

pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima. Sebuah rangkaian 

umpan balik dapat membuat komunikator tahu, melalui respons penerima 

pesan, apakah pesan telah diterima dan telah menghasilkan respons yang 

diharapkan. Komunikasi dua arah menyediakan umpan balik yang penting 

dari penerima pesan ke komunikator. 

      Bagi para manajer, umpan balik komunikasi dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk. Dalam situasi tatap muka, dimungkinkan terjadinya 

umpan balik langsung (seperti rendahnya produktivitas, rendahnya 

kualitas produksi, tingginya tingkat absensi dan perputaran pegawai, serta 

kurangnya koordinasi dan/atau konflik antar unit) mungkin 

mengindikasikan adanya kekurangan dalam komunikasi organisasi. 

g. Suara derau (noise) 

  Dalam kerangka pemahaman melalui komunikasi manusia, suara 

derau dapat dilihat sebagai factor – factor yang menyimpangkan pesan 

yang disampaikan. Derau dapat muncul dalam setiap elemen dari 

komunikasi. Contohnya, seorang manajer yang berada dalam situasi yang 

mendesak mungkin saja mengirimkan surat elektronik yang berisi kata- 

kata yang keras kepada bawahan – bawahanya, yang menimbulkan 
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kemarahan para bawahanya. Para bawahanya mungkin menganggap surat 

elektronik ini sebagai suatu perkataan yang kasar dan terlalu memaksa. 

Dalam kasus ini, para bawahan telah memberikan makna yang berbeda 

pada pesan yang ada dalam surat elektronik dan telah mengabaikan 

informasi yang sesungguhnya terkandung dalam pesan tersebut 

     Elemen yang didiskusikan di dalam bagian ini sangat penting agar komunikasi 

dapat terjadi dengan efektif. Meski demikian, elemen – elemen ini tidak sebaiknya 

dilihat sebagai suatu bagian yang saling terpisah. Melainkan elemen – elemen ini 

sebaiknya dianggap sebagai deskripsi tidakan yang harus dilakukan agar setiap 

bentuk komunikasi dapat terjadi. Komunikasi dapat saja terjadi secara vertical 

(atasan – bawahan, bawahan – atasan) ataupun horizontal (peer – peer), atau 

komunikasi dapat saja terjadi antara individu maupun antar kelompok. 

D. Proses komunikasi 

Gambar 2.2 Proses Komunukasi 
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Keterangan: 

1. Encoding adalah memformulasikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk 

kode yang dapat ditafsirkan oleh penerima pesan (komunikan). 

2. Decoding adalah penafsiran dari penerima pesan. 

     Proses Komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan 

kepada komunikanya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara 

komunikan dengan komunikatornya, proses komunikasi ini bertujuan untuk 

menciptakan komunikasi yang efektif. 

     Sedangkan berdasarkan pendapat yang lainnya dikemukakan oleh Djatmiko 

(2003, 57-58) bahwa elemen-elemen serta proses-proses yang terlibat dalam 

proses komunikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pengirim (Sender) atau sumber yang memulai komunikasi. Dalam suatu 

organisasi, pengirim adalah mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih 

orang lain. Misalnya seorang pemimpin berkomunikasi dengan para 

bawahannya bukan saja dalam rangka memberikan perintah, instruksi dan 

bimbingan serta pembinaan, akan tetapi juga dalam rangka memberikan 

suasana kerja yang intim dan serasi dengan perilaku organisasional yang 

dijiwai oleh semangat kerja sama. 

b. Pengkodean (Encoding). Pengirim mengkodekan informasi yang akan 

disampaikan dengan cara menterjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau 

isyarat. Pengkodean ini penting karena informasi hanya dapat ditransfer dari 
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satu orang kepada orang lain melalui gambar atau simbol. Karena komunikasi 

adalah objek pengkodean, pengirim berusaha menetapkan mutualitas dari 

suatu pengertian bersama dengan penerima dengan memilih simbol-simbol. 

Biasanya dalam bentuk kata-kata atau isyarat yang diyakini oleh pengirim 

akan diinterpretasikan oleh penerima dengan maksud yang sama. 

c. Pesan (Massage). Pesan adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim 

untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat 

dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih indra penerima. 

d. Saluran (Channel) atau kanal. Kanal ialah media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan, misalnya udara untuk pesan yang disampaikan dengan 

kata-kata, atau kertas untuk pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. 

Kanal harus disesuaikan dengan bentuk pesannya supaya komunikasi dapat 

dilakukan lebih efisien dan efektif. 

e. Penafsiran Kode (Decoding). Penafsiran kode adalah proses dimana penerima 

menafsirkan pesan dan menerjemahkan-nya menjadi informasi yang berarti 

baginya. Penafsiran kode dipengaruhi oleh a) Pengalaman masa lalu si 

penerima, b) interpretasi pribadi terhadap simbol atau isyarat yang digunakan, 

c) harapan (orang cenderung mendengarkan apa yang dia ingin dengarkan), 

serta d) kesamaan pengertian arti dengan pengirim.  

f. Penerima (Receiver). Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan dari 

pengirim. 
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g. Gangguan (Noise). Gangguan adalah semua faktor yang mengganggu, 

membingungkan atau mengacaukan proses komunikasi. 

h. Umpan balik (Feedback). Feedback adalah kebalikan dari proses komunikasi 

yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Karena saat ini 

penerima menjadi pengirim feedback dan pengirim berfungsi sebaliknya, 

maka feedback tersebut mengalir melalui urutan melalui langkah yang sama 

dengan sebelumnya, hanya arahnya yang berlainan. 

      Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya proses 

komunikasi adalah sangat baik jika dijelaskan dalam bentuk suatu model yang 

menggambarkan serangkaian tahapannya. Dalam model proses komunikasi dapat 

diketahui  proses komunikasi terdiri dari beberapa tahap yaitu: sumber atau 

pengiriman berita, mengubah berita ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol, 

pemilihan komunikator terhadap media atau saluran distribusi, penerimaan berita 

oleh pihak penerima, pengartian atau penterjemahan kembali berita (decoding) 

dan yang terakhir adalah umpan balik atau dapat juga dijelaskan bahwa sebelum 

komunikasi dapat terjadi, perlu diungkapkan suatu maksud sebagai pesan untuk 

disampaikan. Maksud itu bergerak antara suatu sumber (pengirim) dan penerima. 

Pesan itu dikodekan (diubah ke dalam bentuk simbolik) dan diteruskan oleh 

sesuatu medium (saluran) kepada penerima, yang menguraikan kode 

(mendekodekan) pesan yang diawali oleh pengirim. Hasilnya adalah suatu 

pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. 
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E. Pentingnya komunikasi dalam organisasi 

      Seperti yang telah dikemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses 

pengiriman dan penerimaan pesan/berita diantara pihak-pihak yang saling 

berhubungan sehingga diperoleh pemahaman tentang apa yang dimaksud satu 

sama lain atau dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses pentransferan 

dan pemahaman makna diantara anggota-anggotanya. Mengingat organisasi 

merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan 

tertentu maka komunikasi menjadi suatu hal yang penting guna kelancaran 

aktivitas dalam organisasi.  

     Pentingnya komunikasi dalam organisasi dikemukakan oleh Hariandja 

(2002:296) bahwa: Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan 

kerja. Hal ini mudah dipahami sebab komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai 

dampak yang luas terhadap kehidupan organisasi, misalnya konflik antar pegawai, 

dan sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, kerja 

sama dan juga kepuasan kerja. 

      Pentingnya komunikasi juga dikemukakan oleh Suprihanto, Harsiwi dan Hadi 

(2003:81) bahwa:  

      Dalam kehidupan berorganisasi komunikasi memegang peranan sentral bagi 

kelancaran organisasi. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi komunikasi dalam 

organisasi atau kelompok, yaitu pengendalian, memotivasi, mengekspresikan 

perasaan dan informasi. Tanpa komunikasi perusahaan tidak akan dapat 

beroperasi dengan baik. Sedangkan pendapat yang lainnya diungkapkan oleh 
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Tohardi (2002:353) bahwa pentingnya komunikasi, karena komunikasi adalah 

memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, mempengaruhi sikap 

penerima, memberikan dukungan psikologis kepada penerima, atau 

mempengaruhi perilaku penerima. Komunikasi mempunyai sejumlah tujuan, 

meliputi: 

a. Membagi informasi 

b. Memperhatikan gagasan 

c. Mengirim/menyampaikan dan tukar-menukar pandangan 

d. Mengirim/menyampaikan perasaan. 

      Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa dalam kehidupan 

organisasi, komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting karena komunikasi 

dapat meningkatkan saling pengertian antara karyawan (bawahan) dan atasan. 

Dalam arti bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang vital dalam 

organisasi, karena komunikasi diperlukan bagi efektivitas kepemimpinan, 

perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik serta proses-

proses organisasi lainnya.   

F. Jenis jenis komunikasi dalam organisasi 

     Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat diperoleh 

dengan mempelajari macam-macam komunikasi dalam organisasi. Gitosudarmo 

dan Sudita (2000:211-213) mengemukakan bahwa: ”Aliran komunikasi formal 

dalam organisasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu komunikasi dari atas ke 
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bawah, dari bawah ke atas, horisontal dan diagonal”. Berikut akan diberikan 

penjelasan mengenai aliran komunikasi seperti yang dikemukakan di atas yaitu : 

a. Komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) 

Komunikasi dari atas ke bawah merupakan aliran komunikasi dari tingkat 

atas ke tingkat bawah melalui hirarki organisasi. Bentuk dari aliran 

komunikasi dari atas ke bawah seperti prosedur organisasi, instruksi 

tentang bagaimana melakukan tugas, umpan balik terhadap prestasi 

bawahan, penjelasan tentang tujuan organisasi dan lain sebaginya. Salah 

satu kelemahan komunikasi dari atas ke bawah adalah ketidakakuratan 

informasi yang melewati beberapa tingkatan. Pesan yang disampiakan 

dengan suatu bahasa yang tepat untuk suatu tingkat, tetapi tidak tepat 

untuk tingkat yang paling bawah yang menjadi sasaran dari informasi 

tersebut. 

b. Komunikasi dari bawah ke atas  

Komunikasi dari bawah ke atas dirancang untuk menyediakan umpan 

balik tentang seberapa baik organisasi telah berfungsi. Bawahan 

diharapkan memberikan informasi tentang prestasinya dan praktek serta 

kebijakan organisasi. Komunikasi dari bawah ke atas dapat berbentuk 

laporan tertulis maupun lisan, kotak saran, pertemuan kelompok dan lain 

sebagainya.  

Permasalahan utama yang terjadi dalam komunikasi dari bawah ke atas 

adalah bias dan penyaringan atas informasi yang disampaikan oleh 
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bawahan. Komunikasi dari bawah ke atas digunakan untuk memonitor 

prestasi organisasi. 

c. Komunikasi horizontal 

Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi kepada orang-orang 

yang memiliki hirarki yang sama dalam suatu organisasi. Misalnya 

komunikasi yang terjadi antara manajer bagian pemasaran dengan manajer 

bagian produksi, atau antara karyawan bagian produksi dengan karyawan 

bagian keuangan. 

d. Komunikasi diagonal 

Komunikasi diagonal merupakan aliran komunikasi dari orang-orang yang 

memiliki hirarki yang berbeda dan tidak memiliki hubungan wewenang 

secara langsung. Misalnya komunikasi antara manajer pemasaran dengan 

kepala subbagian pengendalian mutu. 

Sedangkan menurut Handoko (1999:280-282) bahwa macam-macam 

komunikasi dalam organisasi adalah: ”Vertikal, lateral dan diagonal”. 

Adapun penjelasan mengenai macam-macam komunikasi dalam organisasi 

seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

 Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah 

sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah (downward 

communication) dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir 

ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan 
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lini dan personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah 

untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasehat/saran dan 

penilaian kepada bawahan serta memberikan informasi kepada para 

anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. 

Fungsi utama komunikasi ke atas (upward communication) adalah 

untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang 

apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini mencakup 

laporan-laporan periodik, penjelasan, gagasan dan permintaan untuk 

diberikan keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data atau 

informasi umpan balik bagi manajemen atas. 

 Komunikasi Lateral 

   Komunikasi lateral atau horizontal meliputi hal-hal berikut ini: 

(1) komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang 

sama. 

(2) komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-

departemen pada tingkatan organisasi yang sama. 

Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif, dan 

merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga 

komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan 

penanganan masalah. Komunikasi lateral, selain membantu koordinasi 
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kegiatan-kegiatan lateral, juga menghindarkan prosedur pemecahan 

masalah yang lambat. 

  Komunikasi Diagonal 

      Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong 

secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering 

terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf. 

Hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat 

berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal 

yang berbeda-beda pula. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat 

beberapa macam komunikasi yang terjadi dalam organisasi yaitu 

komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, 

komunikasi horisontal dan komunikasi diagonal. Melalui komunikasi, 

maka berbagai pihak dalam suatu perusahaan atau organisasi baik yang 

terlibat langsung maupun tidak langsung dapat berhubungan secara 

efektif dan efisien guna mencapai prestasi kerja karyawan yang 

optimal. 

G. Faktor faktor yang mempengaruhi komunikasi 

     Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran proses komunikasi 

yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan 

efektif. Namun pada dasarnya ada dua faktor utama yang mempengaruhi 
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komunikasi, yaitu sender (komunikator) dan receiver (komunikan). Seperti 

yang dikemukakan Mangkunegara (2002:148-150) bahwa: ”Ada dua tinjauan 

faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu faktor dari pihak sender atau 

disebut pula komunikator, dan faktor dari pihak receiver atau komunikan”. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

komunikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor dari pihak sender atau komunikator, yaitu ketrampilan,            

sikap,pengetahuan sender, media saluran yang digunakan. 

a. Ketrampilan sender 

Sender atau pengirim pesan merupakan pihak yang memiliki ide, 

pesan atau informasi untuk dikomunikasikan kepada pihak lain 

(penerima pesan). Sender sebagai pengirim informasi, ide, berita, pesan 

perlu menguasai cara-cara penyampaian pesan baik secara tertulis 

maupun lisan. Ide-ide dari pengirim pesan terlebih dahulu harus 

diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh 

calon penerima pesan. Ketrampilan sender mengungkapkan ide dan 

pesan kepada receiver menunjukkan kemampuan sender dalam 

berkomunikasi. Misalnya seseorang mungkin pandai mengungkapkan 

idenya lewat tulisan, sebaliknya dia akan kesulitan mengemukakan 

secara lisan. Maka dari itu ketrampilan yang dimiliki sender untuk 

mengungkapkan idenya kepada penerima pesan akan mempengaruhi 

kelancaran proses komunikasi. 
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b. Sikap sender 

 Sikap sender sangat berpengaruh pada receiver. Pengaruh sikap 

sender ini akan semakin nyata jika komunikasi dilakukan secara 

langsung melaui tatap muka. Sender yang bersikap angkuh terhadap 

receiver dapat mengakibatkan informasi atau pesan yang diberikan 

menjadi ditolak oleh receiver. Begitu pula sikap sender yang ragu-ragu 

dapat mengakibatkan receiver menjadi tidak percaya terhadap informasi 

atau pesan yang disampaikan. Maka dari itu, sender harus mampu 

bersikap meyakinkan receiver terhadap pesan yang diberikan 

kepadanya. 

c. Pengetahuan sender 

Pengetahuan merupakan akumulasi dari proses pendidikan 

seseorang baik formal maupun non formal yang memberikan kontribusi 

bagi seseorang dalam beraktivitas termasuk dalam melakukan 

komunikasi. Pengetahuan yang dimiliki sender akan mempengaruhi 

kemampuannya untuk menyampaikan ide, pesan, dan informasi kepada 

reciver atau dengan kata lain akan mempengaruhi kemampuanya untuk 

melakukan komunikasi. Sender yang mempunyai pengetahuan luas dan 

menguasai materi yang disampaikan akan dapat menginformasikannya 

kepada receiver sejelas mungkin. Dengan demikian, receiver akan lebih 

mudah mengerti pesan yang disampaikan oleh sender. 

 



33 
 

d. Media saluran yang digunakan oleh sender 

Media atau saluran komunikasi sangat membantu dalam 

penyampaian ide, informasi atau pesan kepada receiver. Sender perlu 

menggunakan media saluran komunikasi yang sesuai dan menarik 

perhatian receiver. Komunikasi lisan dalam organisasi mungkin 

dilakukan melalui berbagai media seperti telepon, walkie talkie atau 

mungkin bertatap muka langsung. Namun satu hal yang perlu 

diperhatikan oleh sender adalah penentuan media saluran yang tepat 

atau sesuai dengan pesan yang ingin dikirim. 

 2. Faktor dari pihak receiver, yaitu keterampilan receiver, sikap             

receiver,pengetahuan receiver, dan media saluran komunikasi. 

a.  Keterampilan receiver 

Penerima pesan (receiver) merupakan pihak yang menerima ide, 

pesan atau simbol-simbol komunikasi lalu menterjemahkan dan 

memahaminya. Receiver akan melakukan proses penafsiran 

(penerjemahan) atas ide, pesan dan informasi yang diterimanya. 

Ketrampilan receiver dalam mendengar dan membaca pesan sangat 

penting. Pesan yang diberikan oleh sender akan dapat dimengerti 

dengan baik, jika receiver mempunyai keterampilan mendengar dan 

membaca. Dengan kata lain ketrampilan receiver merupakan cara yang 

dimiliki oleh receiver untuk memahami pesan yang diterimanya. 

Dengan ketrampilan memahami pesan yang dimiliki tersebut maka 
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receiver akan lebih mudah dan lebih cepat untuk memahami dan 

menterjemahkan informasi yang dimaksud sehingga akan 

memperlancar proses komunikasi. 

b. Sikap receiver 

Sikap receiver terhadap sender sangat mempengaruhi efektif 

tidaknya komunikasi. Misalnya, receiver bersikap apriori, meremehkan, 

berprasangka buruk terhadap sender, maka komunikasi menjadi tidak 

efektif, dan pesan menjadi tidak berarti bagi receiver. Maka dari itu 

receiver harus bersikap positif terhadap sender, sekalipun pendidikan 

sender lebih rendah dibandingkan dengannya. 

c. Pengetahuan receiver 

Pengetahuan receiver sangat berpengaruh pula dalam komunikasi. 

Pengetahuan yang dimiliki receiver menunjukkan intelejensi, daya pikir, 

penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki seseorang. 

Receiver yang mempunyai pengetahuan yang luas akan lebih mudah 

dalam menginterpretasikan ide atau pesan yang diterimanya dari sender. 

Jika pengetahuan receiver kurang luas sangat memungkinkan pesan yang 

diterimanya menjadi kurang jelas atau kurang dapat dimengerti oleh 

receiver. 
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d.  Media saluran komunikasi 

      Media saluran komunikasi yang digunakan sangat berpengaruh 

dalam penerimaan ide atau pesan. Pada dasarnya, orang-orang 

menerima pesan, ide, berita atau informasi melalui kelima panca indera 

yang dimiliki. Media saluran komunikasi berupa alat indera yang ada 

pada receiver sangat menentukan apakah pesan dapat diterima atau 

tidak untuknya. Jika alat indera receiver terganggu maka pesan yang 

diberikan oleh sender dapat menjadi kurang jelas bagi receiver. 

Sehingga dapat mengakibatkan komunikasi menjadi kurang jelas atau 

bahkan gagal. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi komunikasi, dimana pada dasarnya keberhasilan 

komunikasi tergantung pada kedua belah pihak sebagai pelaku dalam 

proses komunikasi yaitu pada sender dan receiver. Ketrampilan, sikap, 

pengetahuan dan media saluran komunikasi yang digunakan baik oleh 

sender maupun receiver akan sangat mempengaruhi efektif atau 

tidaknya komunikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi. 

H. Pengertian kinerja karyawan 

Secara etimologi kinerja dapat disama artikan dengan kata performance 

yang berasal dari bahasa inggris. Performance atau kinerja pada umumnya 

diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas atau 
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pekerjaan yang dibebankan padanya. Menurut Kusnadi (2002:264) kinerja 

adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau standar yang 

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Mangkunegara 

(2002:67) mendefinisikan kinerja hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya  sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Definisi Hasibuan (1990:105) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakn tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa maksud dari kinerja adalah hasil 

yang dicapai seseorang baik berupa produk atau jasa yang biasanya digunakan 

sebagai penilitian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan. 

Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula 

kinerjanya. 

I. Kriteria kinerja yang baik 

Menurut Kusnadi (2002:267) kinerja yang baik seharusnya mempunyai 

kinerja sebagai berikut: 

a. Rasional, Kinerja yang baik harusnya bias diterima oleh akal sehat, 

tidak ada kinerja yang baik yang tidak rasional 

b. Konsisten, kinerja yang baik seharusnya sejalandengan nilai- nilai 

yang ada dalam organisasi, departemen dan tujuan organisasi 

c. Tepat, kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan 

jelasserta tidak menimbulkan kemenduaan penafsiran 
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d. Efisien, kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan 

dana yang minim dengan hasil yang memuaskan 

e. Tertantang, kinerja yang baik sebaiknya memberikan tantangan 

yang tinggi bagi pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang 

efektif 

f. Terarah, kinerja yang baik seharusnya terarah pada suatu tujuan 

tertentu, dapat melalui garis garis komando atau lepas 

g.  Disiplin, kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin 

yang tinggi 

h. Sistematis, kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak 

acak 

i. Dapat dicapai, kinerja yang baik seharusnya dapat disepakati oleh 

semua pihak yang terkait, baik dari pimpinan puncak sampai 

pelaksana terendah. 

j. Terikat dengan waktu, kinerja yang baik seharusnya dikaitkan 

dengan waktu yang telah diukur 

k. Berorientasi pada kerja sama kelompok, kinerja kelompok 

umumnya lebih efektif dan efisien dibandingkan kinerja individu 

 

J. Mengukur kinerja karyawan 

     Standar pekerjaan dapat ditentukan dari isi suatu pekerjaan, dapat dijadikan 

sebagai dasar penilaian setiap pekerjaan. Untuk memudahkan penilaian kinerja 
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karyawan, standar pekerja harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu 

pekerjaan dapat diukur sebagai berikut : (Wilson Bangun 2012:234) 

1. Jumlah Pekerjaan 

Dimensi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

2. Kualitas Pekerjaan  

Setiap pekerja mempunyai standar kualitas tertentu yang harus 

disesuaikan oleh karyawan untuk dapat menegrjakannya sesuai ketentuan. 

Karyawan memiliki kinerja yang baik bila dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerja tersebut. 

3. Ketepatan Waktu 

Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda, untuk jenis 

pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainnya. 

4. Kehadiran 

Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan.  

5. Kemampuan Kerjasama 

Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja. 

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua orang 
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karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar karyawan 

sangat dibutuhkan. 

Malthis (2006:78) menyebutkan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

a.   Kuantitas, yaitu jumlah produk yang harus diseleseikan 

b. Kualitas, yaitu mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan 

c. Ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesekan pekerjaan 

d. Tingkat absensi, yaitu jumlah rata – rata karyawan masuk dalam   

menjalankan aktifitas yang sesuai dengan standart dan kriteria 

e. Sikap kooperatif yaitu mampu melakukan kerja sama antara sesama 

karyawan atau teman kerja 

 Sedangkan menurut umar (1997:266) dalam mangkunegara (2005:18) 

adalah sebagai berikut: 

a. Mutu pekerjaan yaitu kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh 

karyawan 

b. Tingkat absensi yaitu jumlah rata – rata karyawan masuk dalam 

menjalankan aktifitas yang sesuai dengan standart dan kriteria 

c. Kerja sama yaitu kemampuan karyawan untuk bekerja besama sama 

dengan orang lain dalam menyeleseikan suatu tugas yang telah ditentukan 

d. Pemanfaatan waktu kerja yaitu pemanfaatan waktu dalam menyeleseikan 

tugas yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan dan pencapaian 

target berdasarkan standart kerja waktu perusahaan  
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 Pengukuran dari kinerja karyawan perlu ditetapkan untuk mengatasi 

kegiatan. Untuk itu perlu penyusunan kriteria guna memutuskan karyawan 

dalam taraf penyampaian sasaran. Menurut Dharma menyusun kriteria yang 

bias oleh karyawan yaitu dengan cara : 

a. Seberapa besar perhatian yang diberikan pimpinan kepada karyawan 

b. Penggunaan waktu yang luang baik untuk karyawan 

c. Ketetapan waktu yang harus diseleseikan oleh karyawan 

K. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Keith Devis (1964:484) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu faktor kemampuan (ability), faktor motivasi (motivation) dan 

faktor komunikasi 

a. Faktor kemampuan (ability), faktor ini diterangkan bahwa kemampuan 

(ability) karyawan atau pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ), 

da kemampuan reality (knowledge & skill). Artinya, jika karyawan atau 

pegawai memiliki IQ diatas rata – rata (IQ 110 – 120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari – hari, maka akan mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. 

b. Faktor motivasi (motivation), faktor motivasi ini terbentuk dari sikap 

(attitude)dalam menghadapai situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan, yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sedangkan sikap mental merupakan kondisi mental yang 
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mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai kinerja secara 

maksimal. 

c. Faktor komunikasi, meurut Dwidjowijoto dalam Keith Devis 

(1964:484) komunikasi adalah perekat dalam organisasi, menjadi 

penghubung mempererat rantai – rantai manajemen untuk 

menggerakkan organisasi dalam mancapai tujuanya serta meningkatkan 

kinerja. 

L. Hubungan proses komunikasi terhadap kinerja karyawan 

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan. 

Komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan erat kaitanya 

dengan kinerja karyawan. Untuk menciptakan kinerja yang tinggi diperlukan 

komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan 

kerjasama sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan kinerja karyawan 

meningkat. Sedangkan komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan konflik 

(Robbins,2002:145) sehingga kinerja karyawan menurun. Apabila komunikasi 

berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi misskomunikasi dan akan 

memperlancar aktifitas kerja. 

Menurut Dwidjowijoto (2004:26) komunikasi adalah perekat dalam 

organisasi, menjadi penghubung mempererat rantai – rantai manajemen untuk 

menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuanya serta meningkatkan 

kinerja. Komunikasi yang efektif sangat membantu manajemen dalam 

melakukan aktifitas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan semua kinerja organisasi dan kinerja karyawan. 
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Menurut penelitian yang berjudul pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan di perusahaan Keramik Soekardi Malang oleh Ginanjar Prasetyanto 

(2008) bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan Keramik Soekardi Malang.  Karyawan yang mempunyai 

kompetensi komunikasi yang baik akan mampu mengerjakan tugasnya dengan 

baik, sehingga tingkat kinerjanya juga semakin baik. Dengan kata lain 

komunikasi yang baik dan efektif dapat meningkatkan kinerja anggota 

organisasi. 

M. Kerangka pikir 

 Komunikasi merupakan faktor utama penggerak suatu organisasi. 

Komunikasi yang efektif akan membawa organisasi pada kemajuan. Menurut 

Robbins (2002:146) pembentukan tujuan khusus, umpan balik terhadap 

kemajuan ke arah pencapaian tujuan, dan penguatan perilaku – perilaku yang 

diinginkan semuanya merangsang motivasi dan memerlukan komunikasi. 

Komunikasi membuat dinamis suatu sistem kerjasama dalam organisasi dan 

menghubungkan tujuan organisasi dengan pertisipasi orang-orang di 

dalamnya. Komunikasi menurut Lasswell dalam Mulyana (2007) meliputi 

komunikator, pesan atau informasi, media, komunikan dan umpan balik/efek.  

Adapun keterkaitan pengaruh komunikasi dengan kinerja karyawan yaitu 

sebagai berikut  
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Keterkaitan antara Proses komunikasi dan kinerja karyawan dapat dilihat 

pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diketahui bahwa keberhasilan 

sebuah perusahaan tergantung pada komunikasi yang terjadi pada perusahaan. 

Yaitu meliputi komunikator sebagai penyampai pesan, dan kejelasan isi pesan 

yang di sampaikan oleh komunikator, media yang disampaikan harus efektif 

dan efesien, dan dapat di terima baik oleh komunikan atau penerima pesan, 

dalam hal ini proses komunikasi yang mempengaruhi kinerja karyawan yang 

terdiri dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan kerja sama dapat tercapai 

atau terlaksana dengan baik apabila perusahaan mengetahui motivasi dari 

karyawan itu sendiri. Kinerja menurut Mangkunegara (2006:9) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja bagi karyawan PT. Mavens Mitra Perkasa dinilai penting, 

ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan faktor utama yang 

menentukan produksi PT. Mavens Mitra Perkasa. Dengan kata lain kinerja 

 

Kinerja (Y) 

 

1. Kuantitas (Y 1.1) 

2. Kualitas  (Y 1.2) 

3. Ketepatan waktu (Y 1.3) 

4. Kerjasama (Y 1.4) 

 

Proses Komunikasi (X) 

 

a. Komunikator (X 1.1) 

b. Pesan atau informasi (X 1.2) 

c. Media (X 1.3) 

d. Umpan balik (X 1.4)       
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karyawan PT. Mavens Mitra Perkasa tergantung pada proses komunikasi yang 

dilakukan dengan baik. 

N. Hipotesis 

Hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu 

penelitian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang 

sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian.  

Hipotesisnya adalah:  

1. Diduga komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Mavens Mitra Perkasa. 

2. Diduga Proses Komunikasi yang terjadi pada PT. Mavens Mitra 

Perkasa berjalan dengan baik. 


