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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Penelitian tentang Iklim Komunikasi Organisasi terhadap kepuasan 

kerja pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Beberapa Penelitian terdahulu 

digunakan sebagai refrensi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyunie (2015). Penelitian ini 

dilakukan pada Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga 

Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan 

kerja. Hasil dari penelitian Sri Wahyunie dkk menunjukkan bahwa Iklim 

komunikasi organisasi dipersepsikan oleh pegawai Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda serta Olah Raga di kabupaten Gunung Mas Kalimantan 

Tengan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Pengaruh signifikan disini mengartikan atau mempunyai makna 

bahwa semakin baik iklim komunikasi organisasi maka akan semakin baik 

juga kepuasan kerja para pegawai, sebaliknya semakin rendah iklim 

komunikasi organisasi maka akan mengakibatkan semakin rendahnya 

kepuasan kerja pegawai. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maya Angelia (2015). 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Telkom Divisi Enterprise Medan. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Telkom Divisi 
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Enterprise Medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Iklim 

komunikasi antara atasan dan karyawan berjalan dengan baik dan kondusif. 

Hal ini terjadi karena dengan terwujudnya kejujuran, kepercayaan, 

transparansi, kerja sama dan kepedulian antara para karyawan dengan 

atasan yang ikut terlibat di PT. Telkom Divisi Enterprise Medan sehingga 

menciptakan iklim komunikasi yang positif di perusahaan tersebut. 

Kepuasan kerja pada karyawan juga sudah terpenuhi sesuai keadilan dari 

perusahaan seperti pembayaran (gaji) dan pemberian promosi kepada 

karyawan, yang pada akhirnya menjadikan perilaku yang positif dalam 

melakukan pekerjaan yang di berikan perusahaan. Serta terdapat hubungan 

yang kuat antara iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja. Hal ini di lihat 

dari Uji hipotesis dengan 761 yang jika di lihat dalam skala Guilford angka 

ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat variable X (iklim 

komunikasi) terhadap variable Y ( kepuasan kerja). 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eka Ernawati (2011). 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Intan Pariwara Klaten. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya serta untuk mengetahui kuat 

lemahnya hubungan iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Intan Pariwara Klaten. Hasil dari penelitian ini  

berdasarkan hasil perhitungan korelasi parsial dan Analisa koefisien 

korelasi sebesar 0,307 yang berarti terdapat hubungan antara iklim 

komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja karyawan. 

 

 



11 
 

Tabel 2.1 

Mapping Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Sri Wahyuni (2015) Pengaruh Iklim 

Komunikasi 

Organisasi 

Terhadap 

Efektivitas 

Komunikasi 

Interpersonal dan 

Kepuasan Kerja 

(Studi Eksplanatif 

di Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda 

dan Olah Raga 

Kabupaten Gunung 

Mas Kalimantan 

Tengah 

Variabel 

Independen: 

Iklim 

Komunikasi 

Organisasi 

(X). Variabel 

Dependen 

Efektivitas 

Komunikasi 

(Y1) dan 

Kepuasan 

Kerja (Y2) 

Variabel Iklim 

Komunikasi 

Organisasi (X) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Efektivitas 

Komunikasi 

Interpersonal (Y1) 

 

Variabel Iklim 

Komunikasi 

Organisasi (X) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan 

Kerja (Y2) 

 

Maya Angelia 

(2015) 

Iklim Komunikasi 

dan Kepuasan 

Kerja (Studi 

Korelasional 

tentang Pengaruh 

Iklim Komunikasi 

Variabel 

Independen: 

Iklim 

Komunikasi 

(X). Variabel 

Dependen 

Variabel Iklim 

Komunikasi 

Organisasi (X) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 
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terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan di 

PT. Telkom Divisi 

Enterprise Medan) 

kepuasan 

kerja (Y) 

terhadap Kepuasan 

Kerja (Y) 

 

Eka Ernawati 

(2011). 

Iklim Komunikasi 

Organisasi dan 

Kepuasan Kerja 

Karyawan (Studi 

Kasus tentang 

Peranan Iklim 

Komunikasi 

Organisasi 

terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan di 

PT. Intan Pariwara 

Klaten) 

 

Variabel 

Independen: 

Iklim 

Komunikasi 

Organisasi 

(X). Variabel 

Dependen: 

Kepuasan 

Kerja (Y) 

Variabel Iklim 

Komunikasi 

Organisasi (X) 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadp Kepuasan 

Kerja (Y) 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2018 

Berdasarkan penjelasan dari penelitian terdahulu diatas, terdapat 

persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Persamaan: 

a. Memiliki Variabel bebas yang sama, yaitu Iklim 

Komunikasi Organisasi 

b. Memiliki Variabel terikat yang sama, yaitu Kepuasan Kerja 
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c. Sama-sama menggunakan kuesioner pada metode 

pengumpulan data 

d. Menggunakan skala pengukuran yang sama yaitu skala 

likert 

e. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan variabel Iklim 

Komunikasi Organisasi (X) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan kerja (Y). Sedangkan pada 

penelitian ini juga meyakini terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Iklim Komunikasi Organisasi dengan 

Kepuasan Kerja 

2. Perbedaan 

a. Peneliti Terdahulu Sri Wahyuni (2015) memiliki satu 

variabel bebas dan dua variabel terikat, sedangkan 

penelitian ini memiliki satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat 

b. Perbedaan lokasi tempat perusahaan kerja penelitan 

terhdahulu dan penelitian sekarang 

c. Perbedaan waktu penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang 

 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.2 Discrepancy Theory (Porter, 1967) 

Porter berpendapat bahwa untuk mengukur kepuasan kerja dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan antara hal yang seharusnya dengan 
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kenyataan yang dirasakan pegawai (Pratama dan Haruman, 2005:491). 

Locke menyebutkan bahwa kepuasan dan ketidak puasan yang dirasakan 

oleh individu adalah hasil dari perbandingan dan kesenjangan yang 

dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang diperoleh dari 

pekerjaannya yang menjadi harapan (Pratama dan Haruman, 2005:491). 

Kepuasan akan didapat apabila kesenjangan antara standar individu dengan 

apa yang diperoleh dari pekerjaannya kecil, sebaliknya apabila kesenjangan 

antara standar individu dengan apa yang diperoleh dari pekerjaan besar, 

maka ketidak puasan yang akan dirasakan.  

 

 

 

 

 

                                      

                                      Gambar 2.1 Bagan Teori Discrepancy 

Dalam penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa orang akan 

merasa puas apabila tidak ada perbedaan yang diinginkan dengan 

persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah 

terpenuhi. Apabila yang didapat ternyata lebih besar daripada yang 

diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi, walaupun terdapat 

discrepancy, namun discrepancy tersebut merupakan kesenjangan yang 

positif. Sebaliknya, apabila semakin jauh kenyataan yang dirasakan 
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dibawah standar minimum sehingga menjadi negative discrepancy, maka 

makin besar ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan.  

 

2.3 Kajian Konsep 

2.3.1 Komunikasi 

Komunikasi menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner adalah 

transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan 

menggunakan symbol-simbol, kata-kata, gambar, figure, grafik dan 

sebagainya serta tindakan atau proses transmisi itu yang di sebut 

komunikasi (Mulyana, 2013:68). Fungsi komunikasi sebagai komunikasi 

sosial dapat mengisyaratkan bahwa komunikasi sangatlah penting untuk 

membangun konsep diri, mengaktualisasikan diri, dan juga memupuk 

hubungan luas dengan orang lain. 

Komunikasi menurut Pace danFaules merupakan proses penciptaan 

pesan atau penciptaan pertunjukan (display) dan penafsiran pesan atau 

penafsiran pertunjukan (to interpret) (Pace&Faules, 2015:26). Dalam hal 

ini menunjukkan (to display) berarti membawa atau sesuatu untuk 

diperhatikan seseorang. Agar pertunjukan dapat dikatakan sebagai 

komunikasi, maka pertunjukkan tersebut membuat sesuatu lainnya terlihat 

atau menempatkan sesuatu  sehingga terpandang jelas atau menjadi 

perhatian bagi seorang lainnya. Sedangkan penafsiran (to interpret) berarti 

menguraikan atau memahami sesuatu dengan cara tertentu.                               

Luthans mendifinisikan komunikasi  sebagai pemindahan (transfer) 

atau pertukaran (exchange) informasi (Pace&Faules, 2015:28). Dalam 
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Konteks ini informasi merujuk kepada kata kata (pesan tertulis) dan bunyi 

(pesan terucap) dalam pertunjukan kita. Luthans memasukkan dalam 

definisi informasi hal-hal seperti rangsangan indera; semua bentuk bahasa, 

statistik dan akuntansi serta perilaku non verbal. 

2.3.2 Komunikasi Organisasi 

  Reding dan sanborn mendefinisikan bahwa komunikasi organisasi 

merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi dalam 

organisasi yang kompleks (Masmuh, 2013:20). Yang dimaksud dalam 

bidang ini yaitu komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan 

persatuan pengelola, komunikasi downward (komunikasi dari atasan kepada 

bawahan), komunikasi upward (komunikasi dari bawahan kepada atasan), 

komunikasi horizontal (komunikasi antara orang-orang yang setingkat atau 

selevel), keterampilan berkomunikasi dan berbicara, menulis, 

mendengarkan, serta komunikasi evaluasi program. 

Komunikasi organisasi juga dapat diartikan sebagai pertunjukkan 

dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian 

dari organisasi tertentu. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam 

hubungan  yang hierarkis antara satu dengan lainnya serta serta berfungsi 

dalam suatu lingkungan (Pace&Faules,2015:31).         

Sistem komunikasi organisasi mencangkup pertunjukkan  dan 

penafsiran pesan di antara lusinan sampai bahkan ratusan individu pada saat 

yang sama dan memiliki hubungan-hubungan berlainan yang 

menghubungkan mereka seperti pikiran, hubungan, perilaku yang diatur 

oleh kebijakan , serta regulasi. 
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Hal terpenting dalam komunikasi organisasi ini adalah penciptaan 

pesan, penafsiran pesan dan penanganan kegiatan anggota organisasi. 

Komunikasi yang berlangsung pada organisasi dan maknanya bergantung 

kepada konsepsi seseorang mengenai organisasi. Putnam menjelaskan 

bahwa apabila organisasi di anggap struktur, maka komunikasi merupakan 

substansi nyata yang mengalir ke atas, kebawah dan kesamping dalam suatu 

wadah (Pace&Faules, 2015:34).    

2.3.3 Iklim Organisasi 

Iklim disini merupakan kiasan atau metafora. Kiasan berarti bentuk 

ucapan yang didalamnya merupakan istilah atau frase yang jelas artinya 

diterapkan pada situasi berbeda dengan tujuan untuk menyatakan sesuatu 

kemiripan. 

Hillrieger dan Slocum mengatakan bahwa Iklim organisasi adalah 

set atribut organisasi serta subsistemnya, yang mungkin disebabkan oleh 

cara-cara organisasi atau subsistemnya kepada anggota serta lingkungannya 

(Masmuh Abdullah, 2013:45).  

2.3.4 Iklim Komunikasi Organisasi 

Frase Iklim Komunikasi organisasi menggambarkan suatu kiasan 

bagi iklim fisik. Sama seperti halnya cuaca yang membentuk iklim fisik 

pada suatu kawasan, cara orang bereaksi terhadap aspek organisasi 

menciptakan suatu iklim komunikasi.  

Iklim komunikasi organisasi dalam pendekatan ini adalah iklim 

komunikasi merupakan suatu citra makro, abstrak dan gabungan dari suatu 

fenomena global yaitu komunikasi organisasi (Pace&Faules, 2015:149). 
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Kita dapat mengasumsikan iklim berkembang dari interaksi antara sifat 

organisasi dan persepsi individu atas sifat sifat itu. Iklim dipandang sebagai 

kualitas pengalaman subjektif yang berasal dari persepsi atas karakter yang 

relative abadi pada organisasi. 

Menurut Pace dan Faules iklim komunikasi organisasi terdiri dari 

persepsi-persepsi atas unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi 

(Pace&Faules, 2015:149). Iklim komunikasi berbeda dengan iklim 

organisasi dalam arti iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai 

pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan dalam organisasi. 

Persepsi atas kondisi kerja, kepenyeliaan, kenaikan pangkat, upah, 

hubungan dengan rekan kerja, hukum dan peraturan organisasi, praktik 

pengambilan keputusan, sumber daya yang tersedia, serta cara-cara 

memotivasi anggota organisasi semuanya membentuk suatu badan 

informasi yang membangun iklim komunikasi organisasi.  

Unsur-unsur organisasi tidak secara langsung membuat atau 

menciptakan iklim komunikasi organisasi. Sejumlah organisasi mungkin 

saja mempunyai sejumlah peraturan dan hukum, akan tetapi pengaruhnya 

terhadap iklim komunikasi organisasi bergantung pada persepsi anggota 

organisasi mengenai: 

1. Nilai Hukum dan peraturan. Apakah hukum dan peraturan harus 

ditaati dan di terima ataukah beberapa hukum dan peraturan harus di 

abaikan   

2. Kegiatan-kegiatan yang dikenai peraturan dan hukum tersebut. 

Peraturan mengenai penggunaan telepon dapat menghambat, 



19 
 

sedangkan peraturan tentang kapan pekerjaan dimulai akan 

memperlancar organisasi 

Dalam penelitiannya, Reding mengungkapkan bahwa Iklim 

komunikasi organisasi penting karena mengaitkan konteks organisasi 

dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan serta harapan-harapan anggota 

organisasi yang membantu menjelaskan sikap atau perilaku anggota 

organisasi. R. Wayne Pace Don F. Faule mengemukakan bahwa dengan 

mengetahui iklim suatu organisasi, kita dapat mengetahui dengan baik apa 

yang mendorong anggota organisasi untuk berperilaku dengan cara tertentu 

(Masmuh, 2013:45). Redding dalam (Masmuh, 2013:46-47) 

mengemukakan lima faktor penting dari iklim komunikasi, diantaranya: 

1. Supportiveness  

Bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi antara mereka 

dengan atasan dapat membantu mereka dalam membangun dan 

menjaga perasaan bahwa dirinya berharga dan penting 

2. Partisipasi membuat keputusan 

Para pegawai di semua tingkat didalam organisasi harus diajak 

berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam 

semua wilayah kebijakan organisasi, yang relevan dengan 

kedudukan mereka. Para pegawai disemua tingkat harus diberi 

kesempatan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan manajemen 

di atas mereka agar berperan serta dalam proses pembuatan 

keputusan dan penentuan tujuan  

3. Kepercayaan 
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Personel di semua tingkat harus berusaha keras untuk 

mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang didalamnya 

kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas didukung oleh pernyataan 

dan tindakan 

4. Keterbukaan  

Kecuali untuk keperluan informasi rahasia, anggota organisasi harus 

relative mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung 

dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi kemampuan 

mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang-

orang dan berhubungan luas dengan perusahaan, organisasi, para 

pimpinan, dan rencana-rencana 

5. Tujuan kinerja yang tinggi  

Personel disemua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan suatu 

komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, kualitas tinggi, 

demikian pula menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi 

lainnya. 

Denis menjelaskan proses pengukuran iklim komunikasi organisasi 

meliputi penelitian oleh persepsi anggota organisasi mengenai pengaruh 

komunikasi (Pace&Faules 2015:157). Dalam hal ini suatu konsep yang 

saling berkaitan dengan persepsi, iklim komunikasi organisasi diukur 

melalui reaksi-reaksi perseptual anggota organisasi atas sifat makro 

organisasi yang relevan terhadap komunikasi serta berguna bagi anggota 

organisasi. 
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2.3.5 Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah sekumpulan perasaan yang menyenangkan 

dan tidak menyenangkan terhadap pekerjaan mereka (Angelia, 2015:5). 

Dari hal di atas kepuasan kerja dipandang relative berbeda, tergantung dari 

pemikiran objektif dan keinginan perilaku dan sikap setiap individu. Dalam 

kepuasan kerja sering berkaitan dengan prestasi kerja, pengakuan individu, 

karakteristik, serta kemajuan yang telah di capai. 

Kepuasan kerja dapat dikatakan respon seseorang terhadap 

lingkungan kerja suatu perusahaan. Konteks yang dimaksud dalam hal ini 

adalah respon terhadap komunikasi organisasi, supervisior, teman kerja, 

kebijakan kerja, hubungan interpersonal serta kebijaksanaan organisasi 

dalam suatu perusahaan. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan, sedangkan 

seseorang yang tidak puas akan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang 

negative terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Menurut Herzberg dalam (Mangkunegara, 2005:121-122) variable 

kepuasan kerja karyawan ini secara operasional dapat diukur dengan empat 

indikator, Indikator tersebut yaitu: 

1. Kompensasi 

Komepensasi adalah semua imbalan yang diterima oleh 

karyawan bagian aviation security atas jasa dan hasil kerja pada 

perusahaan dimana imbalan dapat berupa uang maupun barang, 

baik langsung maupun tidak langsung. 
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2. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja merupakan serangkaian kondisi lingkungan kerja 

dalam perusahaan yang telah menjadi tempat bekerja karyawan 

(aviation seucurity) yang bekerja pada lingkungan tersebut. 

Dalam penelitian ini adalah kondisi kerja yang dapat membantu 

pekerjaan untuk menjalankan aktivitasnya yang dapat 

mempengaruhi kinerja seperti fasilitas kerja, dukungan teman 

sekerja, suasana kerja dan lain-lain. 

3. Sistem administrasi dan kebijakan perusahaan 

Sistem administrasi dan kebijakan perusahaan merupakan 

tulisan maupun ucapan yang memberikan petunjuk umum 

tentang penetapan ruang lingkup, memberikan batasan serta 

arahan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian konsep 

serta asas dan menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan dan 

cara bertindak. Kebijakan dalam penelitian ini dapat berupa 

keputusan, kegiatan yang dilakukan, maupun sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam perusahaan 

4. Kesempatan untuk berkembang 

kesempatan untuk berkembang berarti pengembangan atau 

peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

suatu rencana dan peningkatan oleh perusahaan untuk mencapai 

rencana kerja sesuai dengan jalur dan jenjang organisasi 

 



23 
 

2.3.6 Hubungan Iklim Organisasi dengan Kepuasan Kerja 

Dari pemaparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa hubungan Iklim 

Komunikasi Organisasi dengan kepuasan kerja saling berkaitan. Menurut 

Mulyana menjelaskan bahwa iklim komuniksasi organisasi merupakan 

gabungan dari persepsi-persepsi mengenai peristiwa komunikasi, sikap atau 

perilaku manusia, harapan, konflik antar personal serta tanggapan kepada 

pegawai lainnya dalam suatu perusahaan atau organisasi (Mulyana, 

2005:147). Hal itu mengakibatkan kepuasan atau ketidak puasan kerja 

karyawan atas iklim yang terbentuk oleh perusahaan. Begitu pula 

sebaliknya, kepuasan kerja dapat diciptakan apabila perusahaan mampu 

menciptakan iklim organisasi yang baik karena kepuasan kerja merupakan 

respon terhadap lingkungan kerja. 

Menurut De Wine dan Barone mengemukakan jika kepuasan 

komunikasi bertambah, maka iklim organisasi akan bertambah positif 

secara umum (Masmuh Abdullah, 2013:3). Schuler dan Blank juga 

menjelaskan bahwa ada hubungan yang positif antara iklim komunikasi 

organisasi yang berkenaan dengan keterbukaan dan partisipasi terhadap 

kepuasan kerja dan hasil yang dicapai oleh pekerja (Masmuh Abdullah, 

2013:50). 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori dan definisi mengenai iklim komunikasi 

organisasi dan kepuasan kerja yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

ditentukan kerangka berpikir variable iklim komunikasi organisasi yang 
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mempengaruhi kepuasan kerja. Kerangka berpikir tersebut dijelaskan dalam 

gambar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Sumber Hasil Olahan Penulis 2018 
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2.5 Model Hipotesis 

 

      

                     H1 

 

 

                                                  Gambar 2.3 Model Hipotesis 

Menurut Sugiyono hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2011:64). 

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori pendukung yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah: 

a. H1: Iklim Komunikasi Organisasi (X) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (Y). 
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