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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Downward Communication 

2.1.1 Pengertian Downward Communication (Komunikasi Ke 

Bawah) 

 Downward Communication merupakan informasi yang 

disampaikan oleh atasan kepada bawahan baik lisan maupun 

tulisan, langsung atau tidak langsung, berupa perintah atau 

penjelasan umum (Arni Muhammad : 2009). Downward 

Communication digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

berkaitan dengan tugas ataupun pemeliharaan. Pesan tersebut 

biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, kedisiplinan, 

perintah, pertanyaan dan kebijaksanaan umum. Seorang manajer 

harus mampu menentukan informasi mana yang harus disampaikan 

atau tidak disampaikan kepada bahawan. Komunikasi kebawah 

mempunyai fungsi pengarahan, perintah, inspirasi dan evaluasi. 

Perintah atau intruksi biasanya menjadi lebih terperinci karena 

diinterpresentasikan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah. 

Manajer-manajer pada setiap tingkatan bertindak sebagai 

penyaring informasi dalam menentukan seberapa banyak dan 

penting informasi yang akan disampaikan dari pimpinan yang lebih 

tinggi diteruskan kepada bawahan. 

Terdapat lima tujuan umum dari Downward 

Communication menurut Katz dan Kahn (R.Wayne Pace dan Don 

F. Faules : 2001), yaitu : 

a) Memberikan petunjuk yang spesifik mengenai instruksi 

pekerjaan. 

Salah satu kebutuhan komunikasi pegawai adalah intruksi 

tentang pekerjaan mereka. Para manajer dapat memperoleh 
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hasil yang lebih baik apabila dapat mengeluarkan intruksi 

yang obyektif sesuai kebutuhan tugas penerima pesan. Hal 

ini sangat penting karena harapan karyawan yang tinggi 

sering kali bertentangan dengan realitas di lapangan 

sehingga akan muncul rasa tidak puas. 

b) Memberikan informasi mengenai prosedur dan praktek  

organisasi. 

Pengetahuan karyawan tentang organisasi dan tujuan 

organisasi akan membantu untuk dapat memposisikan diri 

bagaimana mereka bekerja semestinya dan dapat 

memberikan masukan yang menguntukan organisasi. 

Apabila informasi ini tidak tersampaikan makan pegawai 

hanya sebatas bekerja namun tidak berkembang mengikuti 

organisasi tersebut. 

c) Menyediakan informasi mengenai alasan pekerjaan.  

Informasi mengenai alasan tentang pekerjaan membantu 

mereka untuk lebih percaya diri tentang kemampuan 

mereka. Saat rasa percaya diri itu muncul maka nantinya 

motivasi bekerja akan tumbuh lebih baik yang akan 

memperbaiki organisasi juga. 

d) Memberitahukan kepada bawahan mengenai kinerja 

mereka. 

Timbal balik mengenai kinerja karyawan dibutuhkan untuk 

mengetahui apa yang perlu dilakukan dan seberapa baik 

mereka mencapai tujuan mereka. Hal ini memberitahukan 

bahwa orang lain menaruh kepentingan atas hal-hal yang 

mereka sudah kerjakan. Apabila hasilnya positif tentu 

kepuasan kerja akan meningkat dan tujuan organisasi akan 

lebih mudah tercapai. 

e) Menyediakan informasi ideologi untuk memudahkan 

indoktrinasi tujuan perusahaan. 
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Karyawan adalah bagian dari perusahaan dan sebaliknya 

suatu perusahaan membutuhkan karyawan untuk mencapai 

tujuanya. Apabila dalam proses organisasinya informasi 

yang disampaikan berjalan baik sesuai ideologi perusahaan 

yang sudah dipahami maka tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan lebih mudah. 

 

2.1.2 Fungsi Downward Communication 

Menurut Alo Liliweri (2014) fungsi arus komunikasi dari atas 

ke bawah adalah : 

a) Pemberian atau penyampaian instruksi kerja (job 

instruction), 

Informasi tentang apa yang akan dikerjakan dan 

bagaimana akan sangat membantu seorang karyawan 

berkerja secara optimal dan sesuai harapan organisasi.  

b) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas 

perlu untuk dilaksanakan (job rationale). 

Job rationale penting dalam suatu organisasi agar 

karyawan memahami apa yang dikerjaan dan bertujuan 

meningkatkan motivasi karyawan tersebut. 

c)  Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan 

yang berlaku  (procedures and practices). 

Peraturan-peraturan dalam organisasi sangat membantu 

mengontrol kinerja karyawan suatu perusahaan untuk 

membatasi tingkah laku (menyimpang/tidak sesuai 

tujuan organisasi) sehingga tidak merugikan 

perusahaan. 

d) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja 

lebih baik. 
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Motivasi dalam bekerja akan meningkatkan kinerja yang 

lebih baik dan apabila hasilnya sesuai yang diinginkan 

makan akan muncul kepuasaan kerja. 

 

Dalam jurnal (Suryani : 2013) Richmond dan McCroskey 

menjelaskan mengenai fungsi komunikasi, yaitu: 

a) Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan 

Informasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan 

akan membantu seseorang untuk bekerja secara efisien 

dan sesuai tujuan tertentu. 

b) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan 

pekerjaan 

Dasar pemikiran dalam melakukan pekerjaan akan 

membantu seseorang untuk melakukan sesuatu lebih 

maksimal. 

c) Informasi mengenai kebijakan dan praktik organisasi 

Kebijakan organisasi sangat penting diketahui karena 

nantinya akan dapat membantu karyawan untuk 

mengerti batas-batas sejauh mana mereka akan dapat 

berkontribusi terhadap suatu perkembangan organisasi. 

d) Informasi mengenai kinerja pegawai. 

Para pegawai membutuhkan balikan (feedback) tentang 

kinerja mereka sebagai tolak ukur keberhasilan dan 

evaluasi kinerja mereka sehingga pada kesempatan 

berikutnya mereka bisa menentukan apa yang memang 

harus diperbaiki ataupun dipertahankan untuk mencapai 

tujuan organisasi yang lebih baik dan meningkatkan 

kepuasan serta motivasi. 

e) Infomasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas 

(sense of mission). 
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Informasi rasa memiliki tugas bertujuan memberitahukan 

karyawan untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukan 

dan perusahaan berharap karyawan tersebut dapat 

melakukan yang terbaik. 

 

2.1.3   Bentuk Downward Communication 

Penyampaian informasi kepada bawahan dapat 

dilakukan dengan berbagai metode. Terdapat empat klasifikasi 

metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi yaitu : 

metode lisan, tulisan, gambar dan campuran dari lisan-tulisan 

dan gambar. Hasil penelitian mengenai masing-masng level 

menyatakan bahwa metode yang paling efektif adalah metode 

lisan diikuti tulisan. Mereka juga mengatakan bahwa pemakaian 

papan pengumuman dan metode tulisan saja kurang efektif 

untuk digunakan (Arni Muhammad, 2009). Bentuk komunikasi 

yang biasa digunakan dalam tiap metode Downward 

Communication terdiri dari: 

a) Metode lisan. Metode ini dapat dilakukan melalui rapat, 

diskusi, seminar, konferensi, interview, telepon, sistem 

interkom, kontak interpersonal, dan ceramah. 

b) Metode tulisan. Metode ini dapat dilakukan melalui 

surat, memo, telegram, majalah, surat kabar, deskripsi 

pekerjaan, panduan pekerjaan, laporan tertulis, dan 

pedoman kebijaksanaan. 

c) Metode gambar. Metode ini dapat dilakukan melalui 

grafik, poster, peta, film, slide, display, dan foto.  

 

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Downward Communication 

Menurut Arni Muhammad (2009) bahwa arus 

Downward Communiation selalu dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain: 
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a) Keterbukaan.  

Kurangnya keterbukaan antara pimpinan dan karyawan 

akan menyebabkan miss communication. Sehingga para 

pimpinan perlu memperhatikan arus downward 

communication. 

b) Kepercayaan pada pesan tulisan.  

Kebanyakan para pimpinan lebih percaya pada pesan 

tulisan dan metode difusi yang menggunakan alat-alat 

elektronik daripada pesan yang disampaikan secara 

lisan dengan tatap muka. 

c) Pesan yang berlebihan.  

Karyawan dibebani dengan memo-memo, buletin, 

surat-surat pengumuman, majalah, dan pernyataan 

kebijaksanaan, sehingga banyak sekali pesan-pesan 

yang harus dibaca oleh karyawan.  

d) Ketepatan waktu.  

Ketepatan waktu dalam pengiriman pesan akan 

mempengaruhi Downward Communication. Pesan 

seharusnya dikirimkan kebawah pada saat saling 

menguntungkan kepada kedua belah pihak yaitu 

pimpinan dan karyawan, namun apabila pesan yang 

dikirimkan tidak pada saat dibutuhkan oleh karyawan 

makan kemungkinan akan mempengaruhi efektivitas 

kerjanya.  

 

e) Penyaringan.  

Pesan-pesan yang dikirimkan akan disaring sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga tidak semua pesan yang 

disampaikan atasan diterima. Penyaringan pesan 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perbedaan 

persepsi antar karyawan, jumlah mata rantai dalam 
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jaringan komunikasi dan perasaan kurang percaya 

kepada supervisor.  

 

2.1.5 Hambatan Downward Communication 

Dalam jurnal (Pricilia : 2013) Fielding menyebutkan ada 

lima hambatan utama dalam Downward Communication antara 

lain: 

a) Pimpinan tidak mengerti tipe pesan seperti apa yang 

sesuai untuk bawahan. 

Menggunakan tipe pesan yang tepat membutuhkan 

pengamatan tertentu sebelum pesan tersebut benar-

benar akan disampaikan karena tipe pesan yang sesuai 

untuk bawahan akan membantu pekerjaan seorang 

manajer dalam melakukan pekerjaan dan membantu 

karyawan dalam bekerja sesuai tujuan organisasi. 

b) Pimpinan tidak mengerti seberapa banyak informasi 

yang sampai kepada bawahan. 

Seberapa banyak informasi yang diserap oleh karyawan 

akan mempengaruhi seberapa efektif seseorang 

karyawan itu akan melakukan pekerjaanya. 

c) Masalah dengan karyawan yang tidak memiliki 

kesadaran untuk   mengakses informasi. 

Karyawan tidak memiliki kesadaran mengaksess 

informasi bisa disebabkan karena faktor informasi yang 

disampaikan tidak pas padahal hal itu akan 

menimbulkan kesalahan komunikasi yang dapat 

mengurangi keberhasilan suatu organisasi mencapai 

tujuanya. 

d) Informasi yang disampaikan kepada bawahan tidak 

selalu relevan. 
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Seseorang akan gagal memahami apa yang seharusnya 

ia harus kerjakan apabila pesan yang disampaikan tidak 

relevan karena tidak dapat menentukan arti yang 

dimaksudkan pengirim pesan, mengapa pesan itu 

dikirimkan  dan apa konsekuensi dari pemahaman 

pesan tersebut. 

e) Terlalu banyak informasi yang disampaikan oleh atasan 

kepada bawahan. 

Terlalu banyak informasi yang masuk kepada karyawan 

tentang tugas dan tujuan organisasi justru akan 

menghambar jalanya komunikasi karena karyawan akan 

menjadi terbebani dan biasanya akan mengurangi fokus 

terhadap pekerjaanya. 

 

2.2 Kepuasan Kerja 

2.2.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja dapat meminimalisir karyawan 

untukmencari pekerjaan di organisasi lain. Karyawan yang 

memperoleh kepuasandari tempat mereka bekerja akan memiliki 

rasa keterikatan dan komitmen lebihbesar dibandingkan dengan 

karayawan yang tidak puas. Menurut Hasibuan (2003) kepuasan 

dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam 

pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, 

perlakuan,peralatan dan suasana lingkungan kerja yang baik 

Sedangkan kepuasan kerja diluar pekerjaan adalah kepuasan kerja 

yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang 

akan diterima dari hasi kerjanya agar dapat membeli sesuatu. 

Menurut Tiffin (As’ad : 1989) mengatakan bahwa 

kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan 

terhadap pekerjaanya sendiri, situasi kerja, kerjasama antara 

pemimpin dan sesama karyawan. Selanjutnya Wexley dan Yuki 
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(As’ad : 1989) mengartikan kepuasan kerja adalah cara pegawai 

merasakan dirinya atau pekerjaanya. Sikap individu bisa 

menyangkut puas dan tidak puas pada seluruh dimensi dari 

pekerjaannya. Pekerjaan yang menyenangkan akan menimbulkan 

kepuasan dan pekerjaan yang tidak menyenangkan dapat 

menimbulkan ketidakpuasan. Sebaliknya, kepuasan terhadap 

pekerjaan dapat menimbulkan kesenangan dan ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan dapat menimbulkan ketidaksenangan. Dalam 

situasi kerja seorang karyawan cenderung menyukai pekerjaan 

yang memberikan kesempatan untuk menggunakan kemampuan 

dan keterampilan yang dimiliki dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Menurut Wekley & Yuki (As’ad : 1989) ada 3 

macam teori kepuasan kerja, salah satunya yaitu : 

1) Teori ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) 

Teori ini menjelaskan mengenai kepuasan kerja 

yang dilihat dari sesuatu yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan. Jika orang tersebut merasa apa 

yang diperoleh lebih dari apa yang diinginkan, makan 

orang tersebut akan merasa lebih puas, sehingga terdapat 

discrepancy namun discrepancy yang positif. 

2) Teori keadilan (Equity Theory) 

Teori yang menjelaskan mengenai ada atau tidaknya 

suatu keadilan dalam situasi kerja. Karena hal ini akan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dalam teori ini 

terdapat tiga komponen penting yaitu input, hasil, keadilan 

dan ketidakadilan. Seorang karyawan tidak akan jauh dari 

kata membandingkan yang mana biasanya dilakukan 

dengan membandingkan rasio input hasil dirinnya dengan 

hasil input orang lain. Karyawan akan merasa puas jika 

perbandingan tersebut adil, namun jika tidak adil bisa 

menimbulkan kepuasan dan bisa juga tidak menimbulkan 
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kepuasan. Tetapi apabila tidak terjadi keseimbangan rasio 

hasil maka akan terjadi ketidakseimbangan. 

3) Teori dua faktor (Two Factor Theory) 

Teori ini menjelaskan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam 

teori in menjelaskan bahwa karakteristik pekerjaan menjadi 

dua kelompok yaitu satisfies (motivator) dan dissatisfies. 

Satisfies merupakan situasi yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan sebuah kepuasan kerja seperti pekerjaan yang 

menarik, kesempatan untuk berprestasi, mendapatkan 

penghargaan, promosi jabatan, dan penuh tantangan. 

Sedangkan dissatisfies adalah faktor yan menjadi sumber 

ketidakpuasan seperti upah, hubungan antar rekan kerja, 

kondisi kerja, pengawasan dan status.  

Pada penelitian ini menggunakan Teori Dua Faktor 

(Two Factor Theory) untuk menganalisa efektivitas 

Downward Communication terhadap kepuasan kerja 

karyawan Richdjoe Barbershop. Teori ini dinilai cocok 

untuk menjelaskan situasi komunikasi yang dilihat dari 

karakteristik yang menjadi sumber kepuasan dan 

tidakpuasan dalam bekerja. 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Gilmer (As’ad : 1989) mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

a) Kesempatan untuk maju. Diberikannya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama 

kerja. 

b) Keamanan kerja. Aspek ini sering disebut penunjang kepuasan 

kerja, baik bagi karyawan pria ataupun wanita. Keadaan yang 

aman akan mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. 
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c) Gaji.Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan jarang 

orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang 

yang diperolehnya. 

d) Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang baik 

adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang 

stabil.  

e) Pengawasan (supervisor). Supervisor bagi karyawan dianggap 

sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk 

akan menyebabkan absensi dan turn over.  

f) Aspek intrinsik dari pekerjaan. Aspek yang menyebabkan 

seseorang menyukai pekerjaan karena pekerjaan itu sendiri. 

g) Kondisi kerja. Yang termasuk dalam aspek ini adalah kondisi 

tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parkir. 

h) Aspek sosial dalam pekerjaan. Suatu aspek yang menjelaskan 

mengenai sikap seseorang yang sulit digambarkan, namun 

dipandang sebagai aspek yang menunjang puasa atau tidaknya 

dalam bekerja. 

i) Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan 

pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai 

jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan atasan untuk mau 

mendengar, memahami, dan mengakui pendapat umum ataupun 

prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa 

puas. 

2.2.3 Keterkaitan Antara Downward Communication Dengan Kepuasan 

Kerja 

Sistem komunikasi organisasi Downward Commnication adalah 

jalur komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya suatu 

komunikasi untuk mencapai tujuan Organisasi berkaitan dengan tingkat 

kepuasan kerja suatu karyawan di dalam organisasi (Arni Muhammad : 

2009). Didukung oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara efektifitas Downward Communication terhadap kepuasan 
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kerja. Downward Communication yang berarti komunikasi dari atas ke 

bawah, disini peran atasan sebagai sumber awal informasi sangat berperan 

untuk memberikan informasi dengan baik. Dengan disampikannya 

informasi secara  baik maka informasi yang tersebar bisa dipahami. 

2.3 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah mengenai peran 

komunikasi kebawah dalam membentuk efektivitas kerja pada karyawan 

Richdjoe Barbershops dan Coffee Shop cabang Malang. Penelitian ini 

dirancang sebagai penelitian kuntitatif korelasional. Dengan Penelitian 

korelasional bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap 

variasi variabel-variabel yang telah diteliti (Azwar, 2010). Variabel bebas 

dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a) Variabel bebas/ independen (X) yaitu downward communication 

b) Variabel terikat/ dependen (Y) yaitu kepuasan kerja. 

Rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Diolah Penelti 

 

Berdasarkan bagan kerangka berpikir diatas, dapat dijelaskan 

bahwa penelitian ini akan meneliti efektifitas Downward Communication 

terhadap kepuasan kerja karyawan Richdjoe Barbershop dan Coffee Shop. 

 

Efektifitas Downward 

Communication (X) 

Kepuasan Kerja 

Karyawan (Y) 

Karyawan Richdjoe 

Barbershop dan Cofee 

Shop 
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2.4 Definisi Operasional 

Penelitian ini memiliki dua variabel suatu efektivitas Downward 

Communication (X) dan kepuasan kerja karyawan (Y). Downward 

Communication merupakan informasi yang disampaikan dari atasan 

kebawahan. Pada proses komunikasi tersebut berisi pesan yang bertujuan 

untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan dari organisasi yang 

telah ditentukan.Indikator penelitian mengenai Downward Communication 

yaitu: 

1) Keterbukaan: Kurangnya keterbukaan antara pimpinan dan karyawan 

akan menyebabkan miss communication, sehingga perlu 

memperhatikan arus Downward communication. 

2) Kepercayaan pada pesan tulisan: Kebanyakan para pimpinan lebih 

percaya pada pesan tulisan dan metode difusi yang menggunakan 

alat-alat elektronik daripada pesan yang disampaikan secara lisan 

dengan tatap muka. 

3) Pesan yang berlebihan: Karyawan dibebani dengan memo-memo, 

buletin, surat-surat pengumuman, majalah, dan pernyataan 

kebijaksanaan, sehingga banyak sekali pesan-pesan yang harus 

dibaca oleh karyawan. 

4) Ketepatan waktu: Ketepatan waktu dalam pengiriman pesan akan 

mempengaruhi Downward Communication. Pesan seharusnya 

dikirimkan kebawah pada saat saling menguntungkan kepada kedua 

belah pihak yaitu pimpinan dan karyawan, namun apabila pesan 

yang dikirimkan tidak pada saat dibutuhkan oleh karyawan makan 

kemungkinan akan mempengaruhi efektivitas kerjanya.  

5) Penyaringan: Pesan-pesan yang dikirimkan akan disaring sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga tidak semua pesan yang disampaikan 

atasan diterima. Penyaringan pesan disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya perbedaan persepsi antar karyawan, jumlah mata rantai 

dalam jaringan komunikasi dan perasaan kurang percaya kepada 

supervisor.  
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Kepusaan kerja adalah simbol yang muncul secara tertetulis atau 

melalui tindakan melalui proses komunikasi di dalam suatu organisasi 

yang bertujuan mencapai pencapaian tertentu (As’ad : 1989). Indikator 

peneltian dari kepuasan kerja karyawan yaitu: 

1) Kesempatan untuk maju: Diberikannya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. 

2) Keamanan kerja: Aspek ini sering disebut penunjang kepuasan kerja, 

baik bagi karyawan pria ataupun wanita. Keadaan yang aman akan 

mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. 

3) Gaji: Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dan tidak 

jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah 

uang yang diperolehnya. 

4) Perusahaan dan manajemen: Perusahaan dan manajemen yang baik 

adalah yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang 

stabil. 

5) Pengawasan (supervisor): Supervisor bagi karyawan dianggap 

sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk 

akan menyebabkan absensi dan turn over.  

6) Aspek intrinsik dari pekerjaan: Aspek yang menyebabkan seseorang 

menyukai pekerjaan karena pekerjaan itu sendiri. 

7) Kondisi kerja: Yang termasuk dalam aspek ini adalah kondisi 

tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan tempat parker. 

8) Aspek sosial dalam pekerjaan: Suatu aspek yang menjelaskan 

mengenai sikap seseorang yang sulit digambarkan, namun dipandang 

sebagai aspek yang menunjang puas atau tidaknya dalam bekerja. 

9) Komunikasi: Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pihak 

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. 

Dalam hal ini adanya kesediaan atasan utuk mau mendengar, 

memahami, dan mengakui pendapat umum ataupun prestasi 

karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas. 
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Tabel 2.1 

Tabel Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Item 

Downward 

Communication 

Keterbukaan 1. Atasan saya 

menganggap penting 

informasi yang 

disampaikan oleh 

karyawan. 

2. Pada saat supervise 

dan pengarahan, 

kesempatan karyawan 

untuk memberikan 

umpan balik sangat 

terbatas. 

3. Rekan kerja saya 

dapat berkonsultasi 

dengan leluasa kepada 

atasan. 

Kepercayaan pada pesan 

tulisan 

1. Supervisor (atasan) 

saya lebih 

menggunakan media 

sosial untuk 

menyampaikan pesan. 

2. Supervisor (atasan) 

saya lebih memilih 

menggunakan media 

sosial untuk 

berkomunikasi 

daripada 
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menyampaikan secara 

langsung. 

Pesan yang berlebihan 1. Saya dibebani dengan 

memo-memo, buletin, 

surat-surat 

pengumuman, 

majalah, dan 

pernyataan 

kebijaksanaan, 

sehingga banyak 

sekali pesan-pesan 

yang harus dibaca. 

Ketepatan waktu 1. Informasi atau pesan 

yang diberikan kepada 

saya selalu tepat 

waktu. 

2. Saya selalu 

memberikan informasi 

atau pesan kepada 

atasan tepat waktu. 

3. Supervisor (atasan) 

memberikan informasi 

pada waktu yang 

tepat. 

Penyaringan 1. Tidak semua 

informasi saya 

bagikan kepada 

supervisor (atasan) 

saya. 

2. Sebelum berbicara 
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dengan supervisor 

(atasan) saya selalu 

menyaring informasi 

terlebih dahulu. 

Kepuasan kerja 

Kesempatan untuk maju 1. Saya merasa selalu 

ada kesempatan untuk 

menjadi orang penting 

di tempat saya 

bekerja. 

2. Saya puas karena 

adanya kesempatan 

untuk melaksanakan 

pekerjaan atau segala 

sesuatu sesuai 

kemampuan saya. 

3. Saya puas karena 

adanya kesempatan 

untuk maju pada 

pekerjaan saat ini. 

Keamanan kerja 1. Saya puas terhadap 

cara atau sistem dalam 

pekerjaan saya 

menjamin kepastian 

kerja. 

Gaji 1. Saya puas terhadap 

gaji dan beban 

pekerjaan yang saya 

lakukan. 

Perusahaan dan 

manajemen 

1. Saya puas terhadap 

kemampuan 
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supervisor (atasan) 

saya dalam 

mengambil keputusan. 

2. Saya puas karena 

adanya kebijaksanaan 

perusahaan diterapkan 

dalam praktik-praktik 

nyata. 

Pengawasan (supervisor) 1. Saya puas terhadap 

pemimpin saya 

menangai anak 

buahnya. 

Aspek intrinsik dari 

pekerjaan 

1. Saya puas karena 

dapat melakukan 

sesuatu hal yang tidak 

bertentangan dengan 

hati nurani saya. 

2. Saya puas karena 

adanya kebebasan 

menggunakan 

pertimbangan saya 

sendiri di tempat 

bekerja saya sekarang. 

3. Saya puas karena 

adanya kebebasan 

menggunakan metode 

saya sendiri di tempat 

bekerja saya sekarang. 

Kondisi kerja 1. Saya puas karena 

kondisi lingkungan 
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kerja di tempat saya 

bekerja sekarang. 

Aspek sosial dalam 

pekerjaan 

1. Saya selalu dapat 

menjaga kesibukan 

sepanjang waktu. 

2. Saya diberikan 

kesempatan untuk 

mengerjakan 

pekerjaan sendiri. 

3. Saya diberikan 

kesempatan untuk 

melakukan sesuatu 

yang berbeda dari 

waktu ke waktu. 

4. Saya puas adanya 

kesempatan untuk 

melakukan sesuatu 

bagi orang lain. 

Komunikasi 1. Saya puas karena 

adanya kesempatan 

untuk bercerita kepada 

orang lain tentang apa 

yang saya kerjakan. 

2. Saya puas dengan cara 

rekan kerja saya dalam 

bekerja sama satu 

dengan yang lain. 

3. Saya puas karena 

adanya pujian yang 

saya peroleh untuk 
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pekerjaan yang saya 

laksanakan. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang 

deklaratif (Azwar, 2011). Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini 

yaitu: 

H0 : Tidak terdapat efektivitas Downward Communication 

terhadap  kepuasan kerja karyawan Richdjoe Barbershop 

Ha :   Terdapat efektivitas Downward Communication terhadap 

kepuasan kerja karyawan Richdjoe Barbershop. 

 

Menurut M. Iqbal Hasan (2013) pengujian hipotesis adalah suatu 

prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan 

menolak atau menerima hipotesis tersebut. Hipotesis merupakan bagian 

penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya hipotesis penelitian 

menjadi lebih terarah. Hipotesis dapat dijadikan ke arah penyeledikan lebih 

lanjut. Untuk menguji hipotesis tersebut maka data yang diperoleh, 

dianalisis dengan rumus uji “f” atau uji simultan. 

Menurut Priyanto (2014) uji f dalam analisis regresi linier sederhana 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Kriteria yang digunakan untuk uji f ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika signifikansi F > 0,05 maka Ha ditolak. 

b. Jika signifikansi F ≤ 0,05 maka Ha diterima. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis menyertakan penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh 
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penulis.Penelitian tersebut dilakukan oleh Jauhari (2014) yaitu mengenai 

Analisa pengaruh efektifitas Downward Communication terhdap kepuasan 

kerja karyawan di kantor cabang PT. Bank Jatim Kediri.Penelitian 

tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh efektivitas Downward 

Communication terhadap kepuasan kerja karyawan di Kantor Cabang PT. 

Bank Jatim Kediri. Sampel dari penelitian tersebut yaitu seluruh karyawan 

kantor cabang PT. Bank Jatim Kediri sejumlah 49 orang. Metode yang 

digunakan yaitu uji validitas, reliabiltas, analisisi regresi dan uji korelasi. 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara efektifitas Downward Communication terhadap kepuasan 

kerja karyawan kantor Cabang PT. Bank Jatim Kediri dengan nilai 

korelasi sebesar R= 0.749 dengan tingkat signifikansi 0.024. Uji korelasi 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara efektifitas 

Downward Communication  terhadap kepuasan kerja karyawan.Yang 

menjadi persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama ingin 

meneliti tentang efektifitas downward communication terhadap kepuasan 

kerja. Perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Jauhari yaitu penelitian 

terdahulu tidak menggunakan uji asumsi klasik, di lokasi penelitian 

penulis gaji karyawan juga ditentukan oleh produktivitas kerja karyawan 

itu sendiri, sehingga apabila karyawan itu bekerja secara maksimal akan 

mendapatkan komisi yang banyak begitupula sebaliknya, dan lokasi 

penelitian yang hanya pada satu tempat, berbeda dengan penelitian yang 

saya teliti tempat penelitian terdapat 4 lokasi yang antara lokasi satu 

dengan lainya saling mempunyai keterikatan dalam sistem organisasi. 

Sedangkan kontribusi dari penelitian terdahulu yaitu menjadi refrensi 

penelitian penulis serta membantu dalam menyusun penelitian. 

 

 


