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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

topik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian dari Ali Baba (2012), dengan judul penelitian. Pengaruh

Kompetensi,Komunikasi,dan Budaya Organisasi terhadap kinerja

karyawan . studi pada PT Semen Bosowa Maros. Alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil

penelitian menunjukan bahwa, kompetensi,komunikasi dan budaya

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan  PT Semen Bosowa.

2. Penelitian dari Saumanda Tazilio Ierhasy, Prihatin Lr, Parapat G

(2014) dengan judul penelitian. Pengaruh Komunikasi Dan

Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Pengawasan Sebagai

Variabel Moderating Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Sub Distribusi Wilayah Iii Sumatera Bagian Utara.alat analisis dalam

yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa  Kompetensi, komunikasi dan

pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Sub Distribusi

Wilayah III Sumatera Bagian Utara.
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Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas terdapat beberpa 

perbedaaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel penelitian yang 

digunakan meliputi kinerja,kompetensi dan komunikasi. Sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini adalah pada beberapa variabel, dimana 

pada penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa variabel yang 

berbeda yaitu adanya variabel budaya organisasi serta variabel 

pengawasan. Dan juga terdapat perbedaan pada teori dan objek 

penelitian yang digunakan. 

B. Tinjaun Pustaka  

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 

Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan ,seseorang harus 

memiliki derajat kesedian dan tingkat kemampuan tertentu. 

Kesedian dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjkannya (Herse dan  

Blanchard) dalam Lijan Poltak (2016:481),  

Menurut Mangkunegara (2005:9) kinerja merupakan hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugsnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kemudian Robbins (2006) mendefinisikan 

kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam 
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pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan. 

Menurut Luthas (2005) menyatakan bahwa kinerja merupakan 

kuantitas dan kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang 

dihasilkan atau jasa yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh 

seseorang yang melakukan pekerjaan. Kinerja pegawai merupakan 

prestasi kerja,yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat 

dilihat secara nyata dengan standar kerja yangtelah ditetapkan 

organisasi.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Menurut 

Simanjuntak (2005), kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang dapat di golongkan dalam 3 kelompok yaitu 

kompetensi individu orang yang bersangkutan, dukungan 

organisasi dan dukungan manajemen.  

1) Faktor kompetensi individu  

Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan 

melakukan kerja. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua 

golongan, yaitu : 

a) Kemampuan dan Keterampilan Kerja.  

Kemampuan dan keterampilan kerja setiap orang 

dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan jiwa individu yang 
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bersangkutan, pendidikan, akumulasi pelatihan, serta 

pengalaman kerjanya. Kesehatan fisik dan jiwa individu 

membuat orang mampu dan tahan bekerja keras dan lama. 

Sebaliknya, pekerja yang kekurangan gizi akan cepat lemah 

dan lelah, serta tidak mampu melakukan pekerjaan berat. 

Demikian juga dengan gangguan kejiwaan akibat rasa 

frustasi dan masalah–masalah sosial ekonomi  membuat 

yang bersangkutan tidak konsisten dan tidak terkonsentrasi 

melakukan pekerjaan. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari 

investasi sumber daya manusia (human investment). 

Semakin lama waktu yang digunakan seseorang untuk 

pendidikan dan pelatihan maka semakin tinggi kemampuan 

atau kompetensinya melakukan pekerjaan, dan demikian 

semakin tinggi kinerjanya. 

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan 

memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang 

melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan 

semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan 

seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, 

dan memungkinkan peningkatan kinerja. 
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b) Motivasi dan Etos Kerja.  

Motivasi dan etos kerja sangat penting mendorong 

semangat kerja. Motivasi dan etos kerja dipengaruhi oleh 

latar belakang keluarga, lingkungan masyarakat, budaya 

dan nilai – nilai agama yang dianutnya. Seseorang yang 

melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaaan akan 

mempunyai kinerja yang rendah. Sebaliknya, seseorang 

yang memandang pekerjaan sebagai kebutuhan, tantangan 

dan prestasi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. 

2) Faktor Dukungan Organisasi.  

Kinerja setiap orang juga tergantung pada dukungan organisasi 

dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana 

kerja, pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta 

kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian dimaksudkan untuk 

memberi kejelasan bagi setiap orang tentang sasaran yang harus 

dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran 

tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian 

jabatan dan tugas yang jelas. 

Demikian juga penyediaan sarana dan alat kerja langsung 

mempengaruhi kinerja setiap orang. Penggunaan peralatan dan 

teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kerja 
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Kondisi kerja mencakup kenyamanan lingkungan kerja, 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja, syarat – syarat kerja, 

sistem pengupahan dan jaminan sosial, serta keamanan serta 

keharmonisan hubungan industrial. Hal–hal tersebut 

mempengaruhi kenyamanan untuk melakukan tugas yang lebih 

lanjut mempengaruhi kinerja setiap orang. Program keselamatan 

dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan bukan saja untuk 

menghindari kecelakaan kerja, kerusakan alat dan gangguan 

produk, akan tetapi juga untuk meningatkan kinerja karyawan atau 

pekerja 

3) Faktor Dukungan Manajemen 

Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat 

tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau 

pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan 

industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan 

mengembangkan kompetensi pekerja, pengembangan kompetensi 

dapat dilakukan dengan pelatihan, demikian juga dengan 

menumbuhkan motivasi dan mobilisasi seluruh karyawan untuk 

bekerja secara optimal. 

Mangkunegara (2006:17) menyatakan dalam bukunya terdapat faktor-

faktor penentu kinerja karyawan diantaranya : 
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1) Faktor individu  

Secara psikologis,individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan 

fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara 

fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki 

konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan 

modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan 

mendayagunakan  potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan potensi, yaitu kecerdasan pikiran/intelegensi Quotiont 

(IQ) dan kecerdasan emosi/Emotioanl Quotiont (EQ). 

2) Faktor Lingkungan Organisasi  

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi 

individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan 

organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang 

jelas,autoritas yang memadai , target kerja yang menantang, pola 

komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim 

kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang 

relatif memadai.  
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Menurut Anogara (2004:178), Ada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kinerja Karyawan Adalah Sebagai Berikut :  

1) Kompetensi  

Pimpinan organisasi perlu mengetahui kompetensi kerja dari anggota 

organisasi. Dengan mengetahui kompetensi itu maka pimpinan dapat  

mendorong bekerja lebih baik.  

2) Pendidikan  

Pada umumnya seseorang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan  

mempunyai kinerja yang lebih baik, hal demikian merupakan syarat 

yang penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tanpa bekal 

pendidikan, mustahil orang akan mudah dalam mempelajari hal-hal 

yang bersifat baru dalam cara atau suatu sistem.  

3) Disiplin kerja  

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala 

peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan kompetensi, kedisiplinan dengan 

suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan biaya 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan.  

4) Komunikasi  

Komunikasi memiliki banyak pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan serta dengan 

sesama anggota karyawan lain dalam perusahaan dapat kompetensi 
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karyawan untuk melakukan pekerjaan karena komunikasi yang 

sesuai telah terjalin dan karyawan mengerti satu sama lain sehingga 

dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Komunikasi yang dilakukan 

dapat berupa komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. 

5) Sikap etika kerja  

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina hubungan 

yang serasi, selaras dan seimbang didalam kelompok itu sendiri 

maupun dengan kelompok lain. Etika dalam hubungan kerja sangat 

penting karena dengan tercapainya hubungan yang seimbang antara 

prilaku dalam proses produksi akan meningkatkan kinerja.  

6) Gizi dan kesehatan  

Daya tahan tubuh seseorang biasanya dipengaruhi oleh gizi dan 

makanan yang didapat, hal ini mempengaruhi kesehatan karyawan, 

dengan semua itu akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

7) Tingkat penghasilan  

Penghasilan yang cukup akan memberikan semangat kerja tiap 

karyawan untuk memacu prestasi sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat.  

8) Lingkungan kerja dan iklim kerja  

Lingkungan kerja dari karyawan termasuk hubungan atara karyawan, 

hubungan dengan pimpinan, suhu serta lingkungan penerangan dan 

sebagainya. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari 

perusahaan karena sering karyawan enggan bekerja, karena tidak ada 
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kekompakkan dalam kelompok kerja atau ruang kerja yang tidak 

menyenangkan. Hal itu tentu menggangu kerja karyawan.  

9) Teknologi  

Dengan adannya kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang 

semakin otomatis dan canggih akan membuat dukungan tingakat 

produksi dan mempermudah manusia dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

10) Sarana Produksi  

Faktor-faktor produksi harus memadai dan saling mendukung dalam 

proses produksi 

11)  Jaminan sosial  

Perhatian dan pelayanan perusahaan kepada setiap karyawan, 

menunjang kesehatan dan keselamatan. Dengan harapan agar 

karyawan semakin bergairah dan mempunyai semangat untuk 

bekerja.  

12) Manajemen  

Dengan adanya manajemen yang baik maka karyawan akan 

berorganisasi dengan baik, dengan demikian kinerja akan tercapai.  

13)  Kesempatan Berprestasi  

Setiap orang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, 

dengan memberikan kesempatan berprestasi, maka karyawan akan 

meningkatkan kinerja 
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Sedangkan menurut Handoko (2008:193) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain: 

1)  Motivasi  

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja 

adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-

kebutuhan ini berhubungan dengan sifat hakiki untuk mendapatkan 

hasil terbaik dalam kerjanya 

2) kepuasan kerja  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaanya. Ini tampak dalam sikap positif  karyawan terhadap 

pekerjaan. Dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan pekerjaa. 

3) Tingkat stress 

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi,proses berfikir dan kondisi sekarang. Tingkat stress yang 

terlalau tinggi dan besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

untuk menghadapai lingkungan sehingga dapat mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan mereka. 

4) Kondisi pekerjaan 

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kondisi 

pekerjaan dalam hal ini adalah tempat kerja , ventilasi, penyinaran 

dalam ruang kerja , dan sebagainya. 

5) Sistem kompensasi 
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Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagi balas jas untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan 

secara benar, maka karyawan akan lebih semangat dalam 

melakasanakan pekerjaan mereka 

6) Desain pekerjaan 

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegoatan-kegiatan kerja 

sesorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. 

Dengan adanya desain pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat 

bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.  

3. Indikator kinerja 

Robbins (2006) menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya.yang dapat dinilai dari Indikator-

indikator, sebagai berikut : 

1) Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan. 

2) Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan. 

3) Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan 

hanya dituntut cepat menyelesaikan pekerjannya namun juga harus 

tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 
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2. Pengertian Kompetensi  

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh 

ketrampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta 

penerapanya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja 

yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.(Sutrisno 203:2009) 

Menurut Spancer dalam Sutrisno (202:2009).mengatakan 

kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu 

yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan 

.karakteristik dasar kompetensi berarti kemampuan adalah sesuatu yang 

kronis dan dalam bagian dari kepribadian seseorang dan dapat 

diramalakan perilaku di dalam suatu tugas pekerjaan. 

Kompetensi menurut  Hutapea dan Thoha (2008:4) didefinisikan 

sebagai kapasitas yang ada pada diri seseorang. yang bisa membuat orang 

tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam 

suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Hutapea dan thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga 

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, keterampilan dan sikap perilaku individu. Pengetahuan 

(knowledge) adalah informasi yang dimiliki sesorang karyawan untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang 

digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya,karyawan yang 
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mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi 

perusahaan. namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan 

cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. 

Keterampilan (skill) merupakan suatu kemampuan untuk 

melakasanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan 

kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Disamping 

pengetahuan dan kemampuan karyawan, hal yang perlu diperhatikan 

adalah sikap perilaku kerja karyawan. Sikap (attitude) merupakan pola 

tingkah laku seorang karyawan atau pegawai didalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila 

karyawan mempunyai sifat yang pendukung pencapain tujuan organisasi, 

maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Kompetensi  kowledge,skill,dan attitude cendrung lebih nyata 

(visible) dan relatif berada dipermukaan (ujung) sebagai karakteristik yang 

dimiliki manusia. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah 

untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk 

meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan 

kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Gordon dalam Sutrisno (204:2009) menjelaskan beberapa aspek 

yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut : 
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a. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, 

misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi 

belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai 

dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. 

b. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif , dan afektif 

yang dimilii oleh individu . misalnya ,seorang karyawan dalam 

melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik 

tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien. 

c. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melaksankan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, 

Misalnya kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang 

dianggap lebih efektif dan efisien. 

d. Nilai (value), adalah suatu standart perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

e. Sikap (attitude),yaitu perasaan ( senang-tidak senang , suka,tidak suka) 

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

f. Minat (interest),adalah kecendrungan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan.  

Menurut Moeheriono (2009) pada setiap individu seseorang terdapat 

beberapa karakteristik kompetensi dasar yang terdiri atas berikut ini : 

a. Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap sikap 

perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespons sesuatu dengan 

cara tertentu, 
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b. Motif (Motive), yaitu sesuatu yang diinginkan sesorang atau secara 

konsisten dipikiran dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan 

atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu 

tindakan. 

c. Bawaaan (self-concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang.sikap dan nilai tersebut dapat diukur melalui tes untuk 

mengetahui nilai (value) yang dimiliki,apa yang menarik seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

d. Pengetahuan (knowledge), yaitu sikap informasi yang dimiliki 

seseorang pada bidang tertentu atau pada area tertentu. 

e. Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. 

3.  Komunikasi  

Menurut Davis dan Newanstrom (2006) komunikasi adalah 

penyampaian atau (transfer) dan pengertian dari suatu orang kepada 

orang lain. Sedangkan menurut menurut Thoha (2002) komunikasi 

adalah suatu proses penyampain dan penerimaan berita atau informasi 

dari sesorang ke orang lain.komunikasi merupakan cara menyampaikan, 

gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain.  

Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh 

mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Menurut 

Thomas dan Scott (2009:220). Komunikasi adalah perpindahan informasi 

dan arti dari satu pihak kepada pihak lain melalui penggunaan simbol 



 

29 
 

bersama, Bagi organisasi komunikasi merupakan saluran untuk proses 

manajerial yaitu merencankan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan, sehingga wajar untuk disimpulkan bahwa salah satu 

kekuatan yang menghambat kinerja kerja kelompok adalah kurangnya 

komunikasi yang efektif. (Rezaka 2016). 

Luthans dalam Sutanto (2002: 124) menjelaskan bahwa komunikasi 

merupakan salah satu sumber kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Komunikasi dapat mempengaruhi kepuasan dan 

kinerja karyawan adalah melalui supervisi yang baik di mana supervisor 

berkomunikasi dengan karyawan, memberikan pengarahan dan bantuan 

teknik pada karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2000) komunikasi adalah proses pemindahan 

suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain tersebut 

dapat menginterprestasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. 

Maka indikator-indikator komunikasi antara lain adalah : 

a. Kemudahan dalam memperoleh informasi 

Kinerja yang baik dari seseorang dapat tercipta apabila terdapat 

kemudahan dalam memperoleh informasi dalam suatu proses 

komunikasi maka terwujud kelancaran dalam pemindahan ide, 

gagasan maupun pengertian dari seseorang ke orang lain. 

b. Intensitas komunikasi 

Apabila banyaknya terjadi percakapan yang baik, maka proses 

komunikasi menjadi semakin lancar. Intensitas komunikasi sangat 
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diperlukan guna kelancaran dalam proses komunikasi dalam suatu 

organisasi. 

c. Efektivitas komunikasi 

Efektivitas komunikasi mengandung pengertian bahwa komunikasi 

yang bersifat arus langsung, artinya proses komunikasi yang 

dilakukan secara langsung dengan adanya frekuensi tatap muka 

untuk memudahkan orang lain mengetahui apa yang disampaikan 

komunikator. 

d. Tingkat pemahaman pesan 

Seseorang dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh 

seorang komunikator kepada penerima juga tergantung pada 

tingkat pemahaman seseorang. Adanya komunikasi yang baik dan 

lancar dapat lebih memudahkan seseorang atau penerima mengerti 

dan memahami pesan yang akan disampaikan. 

e. Perubahan sikap 

Setelah seseorang memahami pesan yang disampaikan oleh 

seorang komunikator kepada penerima pesan, maka akan terjadi 

perubahan sikap yang dilakukan sesuai dengan apa yang 

dikomunikasikan 

1) Proses komunikasi  

Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

pengirim kepada penerima. Berikut ini adalah proses komunikasi 

menurut Kinicki (2005) : 
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a) Pengiriman  

Pengiriman adalah individu,kelompok,atau organisasi yang 

ingin atau berusaha untuk berkomunikasi dengan penerima 

tertentu. Penerima dapat berupa individu,kelompok,atau 

organisasi 

b) Pengkodean (encoding) 

Encoding menerjemahkan pemikiran batib ke dalam kode 

atau bahasa yang dapat dipahami oleh yang lain. Para manajer 

biasanya melakukan encoding dengan menggunakan kata-

kata,angka,gerak isyrat,petunjuk non verbal seperti ekspresi 

wajah ,atau gambar. 

c) Pesan. 

Hasil dari Encoding adalah pesan. Ada dua pokok bahasan 

penting yang harus tetap diingat mengenai pesan. Pertama, 

pesan berisi lebih dari apa yang dapat dilihat dengan mata. 

Pesan dapat berisi agenda yang tersembunyi, alat picu yang 

efektif, atau reaksi emosional. Kedua, yang harus 

dipertimbangkn mengenai pesan adalah pesan membutuhkan 

media yang sesuai untuk menyampaikannya. 

d) Memilih media  

Manajer dapat berkomunikasi melalui beragam media. 

Media yang potensial termasuk percakapan tatap muka 

langsung, panggilan telepon,e-mail,pesan  suara,konfersi video, 
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menulis memo atau surat, foto atau gambar,rapat,papan 

pengumuman , hasil cetakan komputer, dan peta atau grafik. 

Memilih media yang tepat tergantung pada faktor, termasuk di 

dalamnya ialah sifat pesan, tujuan yang diharapkan, tipe 

penerima pesan, kedekatan dengan penerima pesan, waktu 

horizon saat menyebarkan pesan, dan preferensi personal. 

e) pengurain kode (Decoding)  

Decoding adalah  encoding versi penerima ketika membaca 

kode.  Decoding  meliputi penerjemahan pesan verbal,oral,atau 

aspek visual dari pesan ke dalam bentuk yang dapat diartikan. 

Penerima mengandalkan proses informasi sosial untk 

menentukan makna suatu pesan selam pengkodean.  Decoding  

adalah penyumbang kunci timbulnya salah pengertian 

komunikasi antarras,dan antar budaya karena pengkodean oleh 

penerima merupakan subjek dari nilai-nilai sosial dan nilai-

nilai budaya yang mungkin tidak dimengerti oleh pengirim. 

f) Menciptakan makna 

Kebalikan dari asumsi model saluran  di mana makna di 

terjemahkan secara langsung dari pengirim kepada penerima, 

model perseptual berdasar pada kepercayaan di mana penerima 

mencipakan makna pesan dalam benaknya. Interpretasi 

penerima terhadap pesan seringkali berbeda dengan apa yang 

diharapkan oleh pengirim. Sebagai balasan, penerima bertindak 
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menurut interpretasi mereka sendiri, bukan interpretasi dari 

komunikator. 

g) Umpan Balik 

Respons penerima terhadap pesan adalah kesulitan yang 

muncul dalam lingkar umpan balik komunikasi. Pada titik ini, 

penerima menjadi pengirim secara khusus, penerima mengkode 

respons dan kemudian mengirimkannya pada pingirim awal. 

Umpan balik ini memberi masukan bagi pengirim sejauh mana 

pesan mereka dapat dipahami. 

h) Gangguan (noise) 

Gangguan (noise) dapat mempengaruhi seluruh hubungan 

dalam proses komunikasi. Faktor-faktor yang termasuk dalam 

noise meliputi, kemampuan bicara yang kurang, hubungan 

telepon yang lemah,tulisan tangan yang tidak terbaca. Statistik 

yang tidak akurat dalam memo atau laporan, pendengaran dan 

penglihatan yang kurang , dan jarak fisik antara pengirim dan 

penerima.         

Menurut siagian (2015) mengatakan bahwa terdapat empat arus 

komunikasi dalam suatu organisasi. 

a) Komunikasi vertikal Kebawah. 

Komunikasi demikian merupakan wahana bagi manajemen untuk 

menyampaikan berbagai hal kepada bawahannya, seperti perintah,i 
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ntruksi, kebijaksanaan baru, pengarahan,pedoman kerja,nasihat dan 

teguran. 

b) Komunikasi vertikal keatas 

Para anggota organisasi selalu ingin di dengar oleh para atasannya. 

Keinginan demikian dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai 

hal seperti laporan hasil pekerjaan, masalah yang dihadapi,baik 

yang sifatnya kedinasan maupun sifatnya pribadi, saran-saran yang 

menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing bahkan juga, dalam 

organisasi yang dielola dengan gaya demokratik, kritik 

membangun demi kepentingan organisasi.  

c) Komunikasi horizontal. 

Komunikasi horizontal berlangsung antara orang-orang yang 

berbeda pada tingkat yang sama dalam herarki organisasi, akan 

tetapi melaksanakan kegiatan yang berbeda-beda. 

d) Komunikasi diagonal, 

komunikasi ini berlangsung antara dua satuan kerja yang berbeda 

pada jenjang hirearki organisasi yang berbeda, tetapi 

menyelenggarakan kegiatan yang sejenis. 

2) Sumber-Sumber Komunikasi  

Cangara  (2002:23) komunikasi hanya bisa terjadi kalau 

didukung adanya sumber ,pesan medaia, penerima dan efek yang 

disebut dengn unsur-unsr atau komponen komunikasi. Unsur-unsur 

dalam komunikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

a) Sumber / komunikator  
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Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim informasi . dalam komunikasi antar 

manusia sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga 

dalam bentuk kelompok. Sumber sering disebut pengirim , 

komunikator atau dalam bahasa inggrisnya disebut source, 

sender, atau encoder. Komunikator merupakan unsur yang 

sangat berpengaruh dalam komunikasi karena awal (sumber) 

terjadinya suatu komunikasi. 

b) Pesan  

Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. pesan dapat disampaikan dengan cara tatap 

muka atau melalui media komunikasi . pesan disampaikan 

dngan menggunakan lambang dan simbol. Penyampan pesan 

dapat dilakukan dengan cara verbal (misalnya dengan lisan dan 

tulisan) dan secara non verbal (misalnya melalui mimik wajah, 

gerak-gerik tubuh). Pesan yang disampaikna haruslah bersifat 

umum, dengan kata lain mengandung hal-hal yang dimengerti 

oleh komunikan. Pesan yang bentuknya informatif adalah 

pesan yang berisi keterangan-keterangan dan informasi. Pesan 

yang persuasif adalah pesan yang sifatnya mengajak 

komunikan untuk melakukan sesuatu. Penyamoain pesan 

dilakukan dengan cara dan bahasa yang jelas. Bahasa yang 

dapat dimengerti oleh komunikan, sehingga tidak menimbulkan 
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kebingungan bagi komunikan dalam menafsirkan makna dari 

pesan tersebut. 

c) Media  

Saluran (alat) yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

sebagai sarana komunikasi. 

d) Penerima / komunikan 

Komunikan reciver yang menerima pesan dari komunikator, 

kemudian memahami, menerjemahkan dan akhirnyamemberi 

respon. Penerima adalah elemn penting dalam proses 

komunikasi karena daialah yang  menjadi sasaran komunikasi. 

Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan 

menimbulkan bebrbagai macam masalah yang sering kali 

menuntut perubahan, apakah pada sumber , pesan atau saluran 

e) Efek  

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan dirasakan, dilakukan oleh penerima sebelum dan 

sesuddah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada 

pengetahuan,sikap dan tingkah laku. 

3.) Fungsi dan Tujuan Komunikasi Dalam Manajemen  

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama sebagaimana yang 

diutarakan oleh Robbins (1996:5) yang telah diterjemahkan oleh 

Hadyana Pujaatmaka sebagai berikut:  

a) Kendali  
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Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota 

organisasi.   

b) Motivasi  

Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan 

kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka 

bekerja  dengan, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki 

kinerja jika itu dibawah standar. 

c) Pengungkapan emosional  

Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber 

utama untuk interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam 

kelompok itu merupakan mekanisme fundamental dengan mana 

anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka.  

d) Informasi  

Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan 

kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna 

mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif. B.Curtis (1992:5) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan mengapa 

komunikasi terjadi di dalam organisasi atau perusahaan:  

a) Memberi dan di beri informasi (Give and Given Information)  

Karyawan akan cenderung merasa lebih baik mengenai diri 

mereka sendiri jika mereka di beri informasi dengan baik dan di 

beri jalan masuk menuju  informasi tersebut. 

b) Mempengaruhi orang lain (Persuade Others)  
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Komunikasi berguna untuk merangsang minat, mengurangi 

permusuhan, dan menggerakan karyawan untuk melakukan suatu 

tugas atau mendidik perilaku.  

         c)  Menolong orang lain (Help Others)  

Hal ini dapat dilakukan oleh seorang atasan, antara lain melalui 

pemberian nasihat kepada para karyawan, membantu pelanggan 

menyelesaikan masalah, ataupun memotivasi orang lain dalam 

mencapai tujuan karier mereka.  

                     d).Mengevaluasi perilaku secara efektif (Evaluating Behaviorn  

Effectiveness)  

Para anggota organisasi memerlukan suatu penilaian untuk 

mengetahui hal hal yang akan mereka lakukan atau kapan koreksi 

terhadap prestasi mereka lakukan. 

4.)  Hambatan komunikasi 

Noise komunikasi adalah hambatan untuk mencapai komunikasi 

yang efektif karena dapat mempengaruhi ketepatan pengiriman dan 

penerima pesan. Kesadaran manajemen pada hambatan ini adalah awal 

yang baik untuk memperbaiki proses komunikasi. Ada empat 

hambatan kunci untuk komunikasi menurut Keitner Dan Kinicki 

(2005) : 

a) Hambatan proses. 

Hambatan proses adalah hambatan yang ada dalam elemen 

proses. Hambatan ini dapat mengganggu arti dari informasi yang 
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ditransfer. Pengurangan hambatan ini perlu namun sulit dilakukan 

karena adanya perbedaan lingkungan kerja. 

b) Hambatan pribadi  

Hambatan pribadi adalah gangguan komunikasi yang 

timbul dari personal atau dari diri orang yang bersangkutan. 

Didalam hambatan pribadi ada delapan hambatan yang dapat 

terjadi : 

1) Kemampuan kita untuk efektif dalam berkomunikasi . 

2) Cara orang dalam memproses dan membaca informasi 

3) Tingkat kepercayaan antar pribadi  

4) Stereotipe dan prasangka 

5) Ego  

6) Kemampuan mendengar yang kurang 

7) Kecendrungan alami untuk mengevaluasi atau menilai 

pesan seseorang 

8) Ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan pemahaman  

c) Hambatan fisik 

Hambatan fisik adalah gangguan komunikasi yang terjadi dalam 

lingkungan tempat berlangsungnya komunikasi. 

d) Hambatan semantik  

Hambatan semantik menunjukan kesalahan dalam proses encoding 

dan decoding.  Karena tahap komunikasi ini melibatkan 

pengiriman dan penerimaan kata-kata dan simbol. 
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4. Hubungan antara variabel  

a. Hubungan antara kompetensi dan kinerja karyawan  

Menurut Moeheriono dalam Spencer (2009),hubungan 

antara kompetensi karyawan dengan kinerja adalah sangat erat dan 

penting sekali,relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan mereka 

(karyawan),apabila ingin meningkatkan kinerjanya,seharusnya 

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas dan pekerjaanya. 

Serta meurut spencer kompetensi mempunyai hubungan sebab 

akibat jika dikaitakan dengan kinerja seorang karyawan serta 

kompetensi,yang terdiri atas motive,sifat konsep diri,dan 

ketrampilan,serta pengetahuan, yang diharapkan dapat 

memprediksikan perilaku seseorang sehingga pada akhirnya dapat 

memprediksi kinerja orang tersebut. 

b. Hubungan antara komunikasi dan kinerja karyawan  

Kemudian menurut Mangkunegara (2006) menyatakan 

bahwa keberadaan komunikasi akan berpengaruh terhadap 

pembentukan kinerja karyawan yang baik . Komunikasi dan 

Kinerja Menurut seorang ahli Luthans dalam Aftoni Sutanto (2002: 

124) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu sumber 

kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Komunikasi dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan 

adalah melalui supervisi yang baik di mana supervisor 
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berkomunikasi dengan karyawan, memberikan pengarahan dan 

bantuan teknik pada karyawan. 

Hasil penelitian oleh  Sriwidodo dan Budi (2010), 

Kiswanto (2010) dan Femi (2014) menunjukkan bahwa 

komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dan komunikasi mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan 

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dan harus 

terjadi antara atasan dan bawahan maupun sesama karyawan dalam 

suatu perusahaan. Komunikasi yang baik dan efektif dapat 

membuat kinerja karyawannya menjadi lebih baik, karena pada 

dasarnya sebagai sumber daya manusia yang membutuhkan sesuau 

untuk dapat memacu keinginan mereka untuk dapat bekerja dengan 

giat sehingga mereka mampu meningkatkan kreativitas dan 

semangat kerja sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.  

c. Hubungan bersama-sama (simultan) antara kompetensi dan 

komunikasi tehadap kinerja karyawan. 

Menurut Hasil penelitian Mafra (2017). Dengan judul 

penelitian Pengaruh Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap 

Kinerja Pegawai pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Unit 

Dermaga Kertapati  Palembang. Menunjukan bahwa Kompetensi 

dan Komunikasi secara Bersama-sama berpengaruh terhadap 
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Kinerja pegawai PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Unit Dermaga 

Kertapati (Derti) Palembang. 

C. Kerangka pikir  

Kerangka pikir menunjukan konsep berpikir peneliti sesuai dengan 

rumusan masalah mengenai kinerja karyawan ,kompetensi dan 

komunikasi. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh 

variabel kompetensi (X1) dan Komunikasi (X2) Terhadap Kinerja 

Karyawan. dengan indikator variabel kompetensi (X1) ,  

1) Pengetahuan, knowledge) adalah informasi yang dimiliki sesorang 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). 

2)  Keterampilan (skill) merupakan suatu kemampuan untuk 

melakasanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. 

3) Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan 

atau pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan peraturan perusahaan.  

kemudian variabel komunikasi (X2) Dengan indikator sebagai berikut.: 

1) Kemudahan dalam memperoleh informasi. 

Kinerja yang baik dari seseorang dapat tercipta apabila terdapat 

kemudahan dalam memperoleh informasi dalam suatu proses 

komunikasi maka terwujud kelancaran dalam pemindahan ide, 

gagasan maupun pengertian dari seseorang ke orang lain.: 

2) Intensitas komunikasi 
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Apabila banyaknya terjadi percakapan yang baik, maka proses 

komunikasi menjadi semakin lancar. Intensitas komunikasi sangat 

diperlukan guna kelancaran dalam proses komunikasi dalam suatu 

organisasi. 

3) Efektivitas komunikasi 

Efektivitas komunikasi mengandung pengertian bahwa komunikasi 

yang bersifat arus langsung, artinya proses komunikasi yang 

dilakukan secara langsung dengan adanya frekuensi tatap muka 

untuk memudahkan orang lain mengetahui apa yang disampaikan 

komunikator. 

4) Tingkat pemahaman pesan 

Seseorang dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh 

seorang komunikator kepada penerima juga tergantung pada 

tingkat pemahaman seseorang. Adanya komunikasi yang baik dan 

lancar dapat lebih memudahkan seseorang atau penerima mengerti 

dan memahami pesan yang akan disampaikan. 

5) Perubahan sikap 

Setelah seseorang memahami pesan yang disampaikan oleh 

seorang komunikator kepada penerima pesan, maka akan terjadi 

perubahan sikap yang dilakukan sesuai dengan apa yang 

dikomunikasikan. 

Variabel (Y) yaitu adalah kinerja yang dikaitkan dengan dua 

variabel kompetensi (X1) dan Komunikasi (X2). Kinerja karyawan 
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yang baik tentunya didukung oleh kompetensi dan komunikasi yang 

baik. Berikut ini adalah indikator dari variabel kinerja : 

1) Kuantitas pekerjaan, merupakan jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan. 

2) Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil 

pekerjaan karyawan 

3) Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas para karyawan bukan 

hanya dituntut cepat menyelesaikan pekerjannya namun juga harus 

tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui mengenai indikator dari 

masing-masing variabel yang membentuk kerangka pikir pada 

penelitan ini. kemudian pendapat ahli dan hasil penelitian yang 

mendasari terbentuknya kerangka pikir adalah sebagai berikut 

Menurut pendapat Simanjuntak (2005), kinerja setiap orang 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan dalam 3 

kelompok yaitu kompetensi individu orang bersangkutan,dukungan 

organisasi dan dukungan manajemen. Faktor kompetensi individu 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keterampilan kerja , dan sikap 

kerja.  

Menurut pendapat Mangkunegera (2009:16) faktor lingkungan 

kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai 

prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain 
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uraian jabatan yang jelas,autoritas yang memadai, target kerja yang 

menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja yang 

harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai.  

Penelitian yang dilakukan Baba (2014), dengan judul penelitian. 

Pengaruh Kompetensi,Komunikasi,dan Budaya Organisasi terhadap 

kinerja karyawan. Memberikan hasil bahwa kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Hubungan antara Kompetensi,Komunikasi dan 

Kinerja 

D.  Perumusan Hipotesis Penelitian  

Dari perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan  

kerangka pikir yang dikemukakan, maka diambil hipotesis sebagai berikut 

:Penelitian yang dilakukan Baba (2014), memberikan hasil bahwa 

kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis : 

Kompetensi (X1) : 

1) Pengetahuan (𝑋11) 

2) Keterampilan (𝑋1 2) 

3) Sikap  (𝑋1 3) 

 

Komunikasi (X2) : 

1) Kemudahan dalam 

memperoleh informasi ( 𝑋2.1) 

2) Intensitas komunikasi ( 𝑋22) 

3) Efektivitas komunikasi 𝑋23) 

4) Tingkat pemahaman pesan ( 𝑋24) 

5) Perubahan sikap ( 𝑋2.5 ) 

 

Kinerja karyawan (Y) 

1) Kuantitas kerja ( 𝑌1.) 

2) Kualitas ( 𝑌2.) 

3) Ketepatan waktu ( 𝑌3.) 
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H1 = kompetensi (X 1) Mempengaruhi kinerja karyawan (Y) secara 

signifikan  

Hasil penelitian oleh  Sriwidodo dan Budi (2010), Kiswanto (2010) dan 

Femi (2014) juga menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komunikasi mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian 

tersebut peneliti mengajukan hipotesis : 

H2 = komunikasi (X2) mempengaruhi kinerja karyawan (Y) secara 

signifikan 

Hasil penelitian Siska Mardiana (2016) dengan judul Pengaruh 

Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan  PT. NX 

Indonesia menghasilkan. Berdasarkan hasil analisis pengujian secara 

simultan kompetensi dan karyawan terhadap kinerja karyawan PT NX 

Indonesia, maka diperoleh hasil bahwa kompetensi dan komunikasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT NX Indonesia. Berdasarkan 

penelitian tersebut peneliti mengajukan hipotesis : 

H3 = Kompetensi (X1) dan Komunikasi (X2) Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan (Y) Secara signifikan.   


