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ABSTRAK 

 

 

Pengaruh Komunikasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Oleh 

 

Raniken Falutvi Syafarman 

 

 

 

Manusia menggunakan komunikasi sebagai saluran untuk saling berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi yang baik adalah alat yang diperlukan untuk mencapai kinerja 

berkualitas tinggi dan memelihara hubungan kerja yang kuat dalam organisasi. Kepercayaan 

antar karyawan dapat dibangun jika setiap orang meluangkan waktu untuk menyampaikan 

komunikasi yang jelas. Komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas karyawan dan 

menyatukan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, 

motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dimana peneliti terlibat langsung dalam 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah purposive sampling. Data 

dalam penelitian ini diperoleh dari 149 karyawan Distributor dan prisipal dan data dianalisis 

menggunakan analisis linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

komunikasi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini mengandung implikasi bahwa pimpinan Perusahaan Distributor dan 

Prinsipal harus memberikan arahan dan lebih menanamkan konsep pertanyaan, dan diskusi 

yang mendorong, serta memberikan dukungan, dan umpan balik kepada karyawan agar tidak 

terjadi miskomunikasi antar karyawan. Pimpinan Perusahaan Distributor dan Prinsipal 

disarankan untuk memotivasi karyawan, memberikan apresiasi dan penghargaan atas hasil 

kerja karyawan serta memberikan penilaian kerja yang objektif dan memberikan penghargaan 

atas pekerjaan yang dilakukan. 
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ABSTRACT 

 

 

The Influence of Communication, Motivation, and Job Satisfaction on Employee 

Performance 

  

 

By 

 

Raniken Falutvi Syafarman 

 

 

 

Humans use communication as a channel to interact with each other in everyday life. Good 

communication is a necessary tool to achieve high-quality performance and maintain strong 

working relationships within the organization. Trust among employees can be built if everyone 

takes the time to deliver clear communication. Effective communication increases employee 

productivity and unites employees.  This study aimed to analyze the influence of 

communication, motivation, and job satisfaction on employee performance. 

 

The research conducted is empirical research in which the researcher is directly involved in the 

research. The method used in determining the sample is purposive sampling. The data in this 

study were obtained from 149 employees of distributor and principal company and the data is 

analyzed using multiple linear analysis. The results obtained from this study are 

communication, motivation, and job satisfaction have a positive and significant effect on the 

performance of employees. This research implies that the leaders of distributor and principal 

company should provide direction and further instill the concept of encouraging questions, and 

discussions, and providing support, and feedback to employees so that there is no 

miscommunication between employees. Leaders of distributor and principal company are 

advised to motivate employees, give appreciation and appreciation for the work of employees 

as well as provide an objective work assessment and provide rewards for the work done. 
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MOTTO 

 

 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhny 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyu’ (QS. Al-Baqarah : 45) 

 
 

... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui 

(QS. Al-Baqarah : 216) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan sumber daya 

manusia yang maksimal kinerja (Ismatilla, 2020). Memiliki sumber daya manusia 

sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tidak peduli 

seberapa bagus peralatannya, jika sumber daya manusia tidak didukung, tentu   akan 

sia-sia. Tentu saja, impian memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja 

dalam mencapai tujuan perusahaan sangat diinginkan (Chaniago, 2018). Dengan 

sumber daya manusia yang baik, pimpinan akan dengan mudah mengarahkan semua 

sumber daya dan upaya pencapaian tujuan organisasi (Shonubi, 2016). Selanjutnya, 

sumber daya manusia harus mampu berkembang dan aktif dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. Kemampuan untuk membantu perusahaan diharapkan. Mengingat 

persaingan saat ini, itu berarti bahwa setiap manusia sumber daya dapat dengan cepat 

beradaptasi dengan perubahan yang ada (Ismatilla, 2020). 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan tidak lepas dari hasil yang maksimal 

kinerja karyawan (Yakup, 2019). Karyawan yang mampu bekerja dengan baik tanpa 

membuat banyak kesalahan dan menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya 
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untuk mencapai tujuan organisasi (Mathis; Jackson, 2015). Untuk alasan ini, sangat 

penting untuk pemimpin organisasi untuk terus mengukur sejauh mana karyawan 

mereka berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

(Ong Chon Hee, et.al 2019) mengemukakan bahwa Kinerja karyawan adalah perilaku 

seorang karyawan ketika sedang melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Itu adalah 

sesuatu atau hasil yang dihasilkan oleh karyawan dalam organisasi. Kinerja karyawan 

melibatkan pencapaian setiap karyawan sesuai dengan peraturan, persyaratan, dan 

harapan organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil dari kemampuan, usaha dan 

persepsi tugas dari karyawan. Ini membantu meningkatkan produktivitas organisasi 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas. Kinerja karyawan yang sangat 

baik menciptakan hasil seperti kualitas tinggi dan produktivitas tinggi di antara 

karyawan dalam organisasi. Semangat dan energi karyawan akan meningkat ketika 

orang-orang di sekitar mereka melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Koopmans 

et al., (2019) menambahkan definisi kinerja perilaku atau tindakan yang relevan 

dengan tujuan dari suatu organisasi yaitu pertama kinerja harus dijelaskan dalam 

perilaku dibanding hasil, kedua kinerja hanya berisikan perilaku yang relevan dengan 

tujuan organisasi dan ketiga kinerja adalah multidimensi. 

Karyawan berperan besar dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan, jika 

karyawan memiliki produktivitas tinggi maka kecepatan roda akan berjalan cepat, 

yang akan pada akhirnya menghasilkan kinerja dan prestasi yang baik bagi 

perusahaan (Hasibuan, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang  
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manajer di salah satu perusahaan distributor di Bandar Lampung, didapatkan hasil 

bahwa kinerja karyawan pada perusahaan distributor dan perusahaan pemasok masih 

belum optimal, salah satunya dilihat dari penurunan penjualan yang terjadi pada April 

2020 hingga November 2020. 

Tabel 1.1 Tabel Penjualan Perusahaan Distributor Apr 2020 – Nov 2020 

 

Sumber: Perusahaan Distributor dan Perusahaan Pemasok 

Berikut adalah Tabel 1.1 menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada penjualan 

bulan Juni 2020 dan mengalami penurunan pada bulan September 2020 hingga 

November 2020. Dimana ini mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 

sebelumnya dan sudah terkena dampak Covid-19. Penurunan tersebut jumlah 

penjualan secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan, sebaliknya Manajemen 

pada perusahaan distributor juga harus fokus pada pengelolaan kinerja karyawannya, 

karena itu tidak mudah bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk mengelola 
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kinerja karyawannya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian pada kinerja karyawan pada salah satu Perusahaan 

Distributor dan Perusahaan Pemasok di Bandar Lampung. 

Perusahaan distributor yang bergerak dalam penyaluran distribusi barang dari 

produsen ke konsumen di Provinsi Lampung. Menurut Philip Kotler (2012:122), 

―Saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam proses 

pembuatan produk atau jasa menjadi siap untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis‖. Pemilihan saluran distribusi menyangkut 

keputusan-keputusan tentang penggunaan penyalur (pedagang, ecer, pengecer, agen, 

markelar), dan bagaimana menjalin kerja sama dengan para penyalur tersebut.  

Kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang 

atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang 

membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) 

secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, 

distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual 

beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian 

barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.  

Strategi peningkatan kinerja karyawan terus dilakukan agar tercapai visi pada 

perusahaan distributor tersebut. begitupun dengan cara bagaimana organisasi 

berkomunikasi dengan karyawannya mencerminkan kinerja karyawannya pada 
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perusahaan. Karena manusia menggunakan komunikasi sebagai saluran untuk 

berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik 

adalah alat yang diperlukan untuk mencapai kinerja berkualitas tinggi dan menjaga 

hubungan kerja yang kuat dalam organisasi. Kepercayaan di antara karyawan dapat 

dibangun jika semua orang meluangkan waktu untuk menyampaikan komunikasi 

yang jelas. Komunikasi yang efektif meningkatkan produktivitas karyawan dan 

mempersatukan karyawan. Ini membangun tim dan meningkatkan kinerja karyawan 

dan pada saat yang sama mengurangi pergantian karyawan di organisasi. Namun 

komunikasi yang lemah dalam organisasi akan menyebabkan hilangnya kepercayaan 

dan operasi yang tidak efektif (Ong Chon Hee, et.al 2019).  

Beberapa kendala komunikasi pada perusahaan distributor dan perusahaan pemasok 

tersebut, berdasarkan hasil wawancara dari karyawan di salah satu perusahaan 

distributor dan  pemasok bahwa komunikasi didalam belum berjalan secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada hambatan dalam penyampaian suatu 

informasi dari atasan kepada karyawan. Salah satunya bagian operator packing. 

Hambatannya adalah berupa banyaknya saluran yang harus dilalui seperti contohnya 

informasi dari direktur kepada karyawan masih harus melalui beberapa manajer dan 

beberapa kepala bagian. Sehingga kemungkinan berubahnya informasi akan besar.  

Hal ini dapat dimaklumi sebab, setiap saluran yang ikut menyampaian informasi 

tersebut mempunyai kecenderungan untuk merubahnya sesuai dengan kepentingan 

pribadi.  
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Menurut Robbins (2015:170), untuk mendapatkan kinerja yang baik dan hasil kerja 

yang meningkat di suatu organisasi kerja, karyawan juga harus memenuhi persyaratan 

atau memiliki diantaranya keahlian dan kemampuan dasar, yaitu sekelompok 

kemampuan, yang meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan teknik, 

kemampuan konseptual, serta kualitas pribadi yang meliput imental, fisik, emosi, 

watak sosial, sikap, komitmen, integritas, kesadaran, serta perilaku yang baik, dan 

kemampuan administrasi meliputi kemampuan menganalisis persoalan, memberi 

pertimbangan, pendapat, keputusan, mengatur sumber daya,dan berbagai macam 

kegiatan, lapang dada, sabar, berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan karyawan perusahaan tersebut 

yang menyatakan bahwa masih adanya kurangnya perhatian  manajemen terhadap 

apa yang diperoleh atau dikumpulkan seorang karyawan, minimnya penghargaan 

yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi, tempat yang tidak mendukung 

dalam melakukan pekerjaan maupun melakukan transaksi keuangan dan seringnya 

terjadi pergantian karyawan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan 

omset penjualan pada perusahaan. Berikut beberapa bentuk penilaian kinerja 

karyawan yang dilakukan pada Perusahaan Distributor dan Perusahaan pemasok 

lainnya. 
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Tabel 1.2 Penilaian Kinerja Karyawan Perusahaan Distributor dan Pemasok 

No Penelilaian Kinerja Karyawan 

1 Tahap Perencanaan 

2 Penyusunan Data dan Bahan 

3 Pelaksanaan atau Performing 

4 Penilaian dan Review 

5 Pembuatan Laporan Hasil 

 

Sumber: Perusahaan Distributor dan Pemasok 

Perbaikan kinerja individu maupun kelompok menjadi perhatian dalam meningkatkan 

kinerja organisasi (Malthis dan Jackson, 2011). Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu, yaitu peraturan perusahaan, rekan kerja, pengawasan, kemampuan 

memotivasi dan pelatihan (Aamodt, 2010). hal lain yang juga akan sangat membantu 

dan mempengaruhi proses kinerja karyawan adalah salah satunya komunikasi, 

motivasi dan kepuasan kerja. Komunikasi adalah sebuah pengiriman makna kepada 

orang lain berbentuk lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu sehingga orang 

yang menerima informasi tersebut dapat memahami informasi yang diterimanya 

(Louis Forsdale, 2017). Komunikasi yang terjadi di salah satu Perusahaan Distributor 

dan Perusahaan Pemasok  kurang harmonis  karena masih adanya kesalah pahaman 

dan konflik dalam organisasi. Motivasi menurut Ismatilla Mardanov (2020) juga 

memiliki pengaruh intrinsik atau dorongan yang berasal dari dalam diri individu dan 

ekstrinsik atau dorongan dari luar individu sehingga menjadi prediktor yang kuat, 

karena semakin positif nilai intrinsik dan ekstrinsiknya motivasi akan berdampak baik 
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pada kinerja karyawan. keinginan untuk mencapai efisiensi optimal dalam 

produktivitas sangat penting untuk tujuan manajerial. Efektivitas organisasi sangat 

ditentukan oleh kualitas para karyawan. Oleh karena itu, tugas paling berat dari 

seorang manajer adalah bagaimana cara terbaik untuk menyatukan sumber daya 

manusia dan material untuk mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi (Nnaeto & 

Ndoh, 2018).  

Beberapa upaya yang dilakukan perushaan Distributor dan Perusahaan Pemasok 

dengan kebijakan selama pandemic agar motivasi karyawan tetap tinggi yaitu dengan 

cara : 

1. Tetap memberikan Gaji dan Tunjangan secara full 

2. Memberikan paket kuota internet per bulan kepada karyawan agar 

karyawan tetap mampu untuk melakukan proses work form home 

dengan lancar 

3. Work From Home, pada perusahaan distributor tersebut telah 

menerapkan WFH sehingga karyawan tidak perlu datang ke perushaan 

untuk absen atau rapat sehingga mereka dapat melakukannya di rumah. 

Perusahaan juga harus memperhatikan mengenai kepuasan kerja, karena Faktor 

penting lainnya yang dapat menyebabkan peningkatan kepuasan kerja adalah faktor 

yang berhubungan dengan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Secara khusus, faktor-

faktor ini termasuk keberadaan tempat kerja dan istirahat karyawan yang nyaman dan 
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fungsional, adanya peralatan dan bahan habis pakai yang sesuai dan hubungan 

antarakaryawan dan antara karyawan dengan manajemen. Faktor-faktornya yang 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan termasuk komunikasi yang harus bersifat 

timbal balik, kerjasama tim, dan kerjasama sebagai serta adanya hubungan baik dan 

saling menghormati di lingkungan perusahaan serta pencapaian (Fotis et,al 2021). 

walaupun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat dipelajari tetapi 

pola hubungannya bukanlah pola hubungan yang sederhana. Kepuasan Kerja 

memang faktor dari dalam individu itu sendiri, tetapi perkembangan faktor yang 

mempengaruhinya ditentukan oleh faktor individu itu sendiri maupun faktor dari luar. 

Dengan masih adanya karyawan di Perusahaan Distributor dan Perusahaan Pemasok 

yang mengalami ketidak puasan terhadap bentuk apresiasi dan penghargaan atas hasil 

kerja karyawan yang diberikan  oleh perusahaan. Dengan alasan ini perusahaan dapat 

membangkitkan motivasi bekerja dengan memperlakukan pekerja dengan baik. 

Menurut Mudiartha (2001:257) sebab-sebab ketidakpuasan beraneka ragam seperti 

hasil yang diterima rendah atau dirasakan kurang cukup memadai, kondisi kerja yang 

kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi baik dengan rekan kerja maupun 

dengan atasan, dan pekerjaan yang kurang sesuai. Jun et al, (2017) juga mengatakan 

Karyawan adalah sumber daya yang paling berharga. Kepuasan karyawan 

menentukan apakah perusahaan dan karyawan dapat mempertahankan tren yang 

harmonis berkelanjutan perkembangan. 
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Perusahaan juga memberikan berbagai program kompensasi selain gaji terhadap 

karyawan (SDM), seperti insentif kinerja individu, tunjangan hari raya, uang cuti, 

uang pension, dan tunjangan hari tua. Manfaat lainnya, seperti kegiatan rekreasi, olah 

raga, dan pertemuan keluarga yang diselenggarakan oleh perusahaan. Tingkatan 

besaran gaji yang diberikan kepada setiap karyawan berbeda-beda tergantung posisi 

jabatan dan masa kerja karyawan. Pemberian kompensasi lainya selain gaji yang 

diterima karyawan tergantung kepada kemampuan perusahaan seperti pemberian 

berupa uang insentif dari ketercapaian kinerja perusahaan setiap enam bulan sekali 

dan setiap tahun sekali.  

Tujuan program kompensasi yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan ialah 

agar karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Menurut  Jovanovic dan 

Nikolic (2013) kepuasan kerja adalah berhubungan dengan sikap umum invidu 

terhadap pekerjaanya. Menurut Pebriyanti et al. (2012) dalam hal kompensasi yang 

perlu ditingkatkan agar karyawan dapat mencapai kepuasan kerja adalah gaji, 

insentif, tunjangan, dan fasilitas agar dapat meningkatkan semangat kerja karyawan 

dan kebutuhan hidup karyawan dapat terjamin.  

Pada saat ini, kondisi perusahan distributor dan pemasok tersebut belum 

menunjukkan hasil yang maksimal. Walaupun dilihat dari kinerja keuangannya 

mengalami peningkatan. Namun realisasinya, pencapaian tersebut belum mencapai 

target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kendala pelaksanaan tujuan 
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yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan secara 

perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan. 

Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan distributor dan 

pemasok dengan semakin meningkatnya persaingan distribusi, maka perusahaan 

distributor dan pemaasok dituntut untuk mengalola sumber daya manusia yang 

handal, yaitu yang mampu bekerja lebih giat dalam rangka pencapaian target yang 

telah ditetapkan perusahaan. 

Berpijak pada elaborasi permasalahan diatas maka terlihat bahwa pentingnya 

pemahaman tentang Komunikasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja dalam upaya 

meningkatkan Kinerja Perusahaan. Hal ini mengingat perusahaan distributor 

danpemasok yang cukup besar di Provinsi Lampung sehingga para karyawan yang 

ada diperusahaan tersebut akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

efektivitas produksi dan tujuan lain yang telah ditetapkan. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan 

untuk memfokuskan masalah yang diteliti dan dianalisis dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi  terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi  terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan ? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Distributor dan Perusahaan Pemasok 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan 

Distributor dan Perusahaan Pemasok 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Distributor dan Perusahaan Pemasok  

 

I.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1.   Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang sumber daya manusia dalam kaitannya dengan 

Komunikasi, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Perusahaan 

2.   Bagi Organisasi 

Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  bagi  institusi  terutama  berkaitan 

dengan hal-hal yang menyangkut Komunikasi, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Perusahaan 

3.   Bagi Kalangan Akademik 
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Penelitian ini dapat dijadikan tambahan refrensi yang berguna bagi peneliti 

selanjutnya yang berniat melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian 

ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Sebuah komunikasi yang efektif menjadi hal yang sangat penting bagi semua 

organisasi. Untuk memahami komunikasi dengan mudah, perlu diketahui terlebih 

dahulu mengenai konsep-konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah sebuah 

pengiriman makna kepada orang lain berbentuk lambang, simbol, atau bahasa-

bahasa tertentu sehingga orang yang menerima informasi tersebut dapat memahami 

informasi yang diterimanya. Menurut Louis Forsdale (2017) “communication is the 

process by which a system is established, maintained, and altered by means of 

shared signals what operate according to rules‖. Komunikasi adalah suatu proses 

memberikan signal dengan aturan tertentu sehingga dengan cara ini suatu sistem 

dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini, komunikasi juga 

dipandang sebagai suatu proses. Yang dimaksud dengan kata signal disini adalah 

signal yang berupa verbal dan non verbal yang mempunyai aturan tertentu. 

Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima signal yang telah 

mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal yang diterimanya. 

Misalnya setiap bahasa mempunyai aturan tertentu baik bahasa lisan, bahasa tulisan 
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maupun bahasa isyarat. Bila orang yang mengirim signal menggunakan bahasa yang 

sama dengan orang yang menerima signal, maka si penerima akan dapat memahami 

maksud dari signal tersebut, tetapi kalau tidak, mungkin dia tidak dapat memahami 

maksudnya. Forsdale juga mengatakan bahwa pemberian signal dalam komunikasi 

dapat dilakukan dengan maksud tertentu atau dengan disadari dan dapat juga terjadi 

tanpa disadari. 

Menurut (Ong Chon Hee, et.al 2019) Manusia menggunakan komunikasi sebagai 

saluran untuk berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi 

yang baik adalah alat yang diperlukan untuk mencapai kinerja berkualitas tinggi dan 

menjaga hubungan kerja yang kuat dalam organisasi. Kepercayaan di antara 

karyawan dapat dibangun jika semua orang meluangkan waktu untuk 

menyampaikan komunikasi yang jelas. Komunikasi yang efektif meningkatkan 

produktivitas karyawan dan mempersatukan karyawan. Ini membangun tim dan 

meningkatkan kinerja karyawan dan pada saat yang sama mengurangi pergantian 

karyawan di organisasi. Namun komunikasi yang lemah dalam organisasi akan 

menyebabkan hilangnya kepercayaan dan operasi yang tidak efektif . 

2.1.2 Indikator Komunikasi 

Dalam memahami komunikasi, maka kita harus mengetahui apa saja indikator dlam 

mencapai komunikasi yang efektif menurut Ong Choon Hee et, al (2019), diantaranya  

1. Komunikasi Horizontal 
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Komunikasi Horizontal adalah komunikasi di tingkat yang sama dalam organisasi. 

Pesan tersebut ditransmisikan sepanjang tingkat yang sama dalam suatu organisasi. 

Komunikasi horizontal secara langsung berbagi informasi, memecahkan masalah dan 

bekerja sama secara efisien. Ini biasanya menghasilkan kualitas pertukaran informasi 

yang lebih tinggi karena terjadi langsung antara karyawan yang bekerja di level yang 

sama. Komunikasi horizontal mengoordinasikan aktivitas berbagai departemen dalam 

organisasi. Ini membantu dalam mengembangkan hubungan yang lebih kuat bagi 

karyawan di departemen yang sama dan departemen yang berbeda. 

Komunikasi horizontal juga meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi. 

Ketersediaan untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Efektif horisontal komunikasi menurun kesalahpahaman dan konflik 

dalam organisasi dan meningkatkan jaringan serta membantu karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya. Ini membuat karyawan lebih bahagia dan lebih sukses 

dalam organisasi. 

2. Komunikasi ke Atas 

Komunikasi ke atas merupakan komunikasi dari bawahan kepada atasannya dalam 

organisasi. Pesan ditransmisikan dari bawah ke atas di sepanjang hierarki. Hal ini 

biasanya terjadi saat bawahan meminta pendapat dari atasannya. Ini adalah jenis 

komunikasi yang memicu keputusan dari manajemen puncak. Komunikasi ke atas 

meningkatkan kerja sama dan mendapatkan dukungan dari atasan. Komunikasi ke 
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atas memungkinkan karyawan mengungkapkan perasaan mereka tentang pekerjaan 

dan prosedur dalam organisasi. Selain itu, komunikasi ke atas juga mencerminkan 

kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya, bawahan harus 

mengetahui ekspektasi atasannya dan berdiskusi dengan mereka terkait minat kerja 

dan pengembangan karir di masa depan. Pada kasus ini, atasan dan bawahan dapat 

bekerja secara kompak untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan mencapai 

kinerja yang sangat baik. 

3. Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi dari atasan kepada bawahan dalam 

organisasi. Pesan dikirim dari atas ke bawah di sepanjang hierarki. Atasan biasanya 

berbagi informasi dengan karyawan tingkat bawah mereka. Ini akan memastikan 

bahwa karyawan memahami tujuan organisasi dengan jelas. Semakin banyak 

informasi dibagikan, semakin produktif pekerja diharapkan. Komunikasi ke bawah 

yang efektif meningkatkan komunikasi kepemimpinan dengan berbagi pembaruan 

rutin dalam organisasi. Atasan yang memberi bawahan informasi yang berguna dan 

akurat dapat mengurangi ketidakpastian di antara mereka. Hal ini membuat 

karyawan memahami alasan pengambilan keputusan manajemen. Tambahan, 

komunikasi ke bawah mentransfer informasi terkait pekerjaan kepada bawahan 

secara efektif dan memastikan karyawan bekerja untuk kepentingan terbaik 

organisasi. Atasan juga dapat menggunakan komunikasi ke bawah untuk 

memberikan umpan balik atas kinerja karyawan sehingga individu dapat 
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memperbaikinya dari waktu ke waktu. 

2.1.3. Elemen – elemen Komunikasi 

Secara garis besar, persepsi karyawan tentang situasi hubungan dan komunikasi di 

lingkungan kerja tersebut terkait dengan elemen-elemen menurut A. Hardjana (2016) 

sebagai berikut: 

1. Persepsi tentang sumber informasi: kepuasan, kepercayaan, kepentingan, dan 

keterbukaan yang alami karyawan tentang berbagai sumber informasi—atasan, 

sejawat, dan bawahan 

2. Persepsi tentang ketersediaan informasi bagi karyawan—kencukupan, 

kemanfaatan, dan umpan balik, termasuk ketepatan waktu. Kesediaan informasi 

menunjukkan keterbukaan informasi yang membuat karyawan merasa dipercaya dan 

dihargai. 

3. Persepsi tentang kebijakan organisasi—keterlibatan karyawan dalam pembuatan 

keputusan, penentuan tujuan, dan kejelasan uraian tentang tujuan. Kebijakan 

organisasi yang partisipatif membuat karyawan merasa penting dan ikut tanggung 

jawab atas kemajuan organisasi. 

4. Persepsi tentang imbalan dan keadilan—usaha karyawan secara terbuka memang 

didorong dan dihargai. Prinsip kesepadanan ini juga menunjukkan adanya ketulusan 

dan kejujuran manajemen terhadap karyawan 
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5. Persepsi tentang komitmen karyawan sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam 

pembuatan keputusan dan dinyatakan dalam moral dan tekat berkinerja tinggi. 

2.1.4. Hambatan Komunikasi 

Faktor hambatan menurut A. Hardjana (2016) yang biasanya terjadi dalam proses 

komunikasi, dapat dibagi dalam 3 Jenis: 

1. Hambatan Teknis 

Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan 

terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, 

keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan 

adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi, sehingga 

saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. 

2. Hambatan Semantik 

Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau 

idea secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan 

lewat bahasa.Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas 

bagaimanapun baiknya transmisi.Untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, 

seorang komunikator harus memilih kata-katayang tepat dan sesuai dengan 

karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkankemungkinan 

penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakan. 
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3. Hambatan Manusiawi 

Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-

orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun 

komunikan.Menurut Cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup hambatan yang 

berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi,umur, 

keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, 

penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam 

organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta 

tata nilai yang dianut .Dalam proses komunikasi semua pesan atau informasi yang 

dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan/informasi, 

baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya maupun hal lainnya 

 

2.2 Motivasi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi didefinisikan sebagai keadaan senang karena ekstrinsikdan motivasi 

intrinsik dan konteks organisasi harus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pekerjaan secara positif dan signifikan. Adam Smith memahami kebahagiaan sebagai 

keadaan yang langgeng (Ismatilla, 2020 ) Menurut Robbins (2015), motivasi merujuk 

pada sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan  kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan itu. 
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Seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif  terhadap 

pekerjaan itu. Karyawan yang tidak memperoleh motivasi  tidak akan pernah 

mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul  sikap atau tingkah laku 

negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan  frustasi, sebaliknya karyawan 

yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif dan dapat 

berprestasi lebih baik dari karyawan  yang tidak memperoleh kepuasan kerja.   

2.2.2 Teori Motivasi 

Menurut Ismatilla Mardanov (2020) terdapat beberapa teori yang berhubungan 

dengan motivasi, yaitu diantaranya Maslow Theory, Herzberg Theory dan Hackman 

and Oldham Theory: 

1. Hierarki Kebutuhan Maslow 

Inti teori Maslow adalah bahwa kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki (Maslow 

2020). Kebutuhan di tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan 

kebutuhan di tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan 

tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

    a) Fisiologis (physiological). Kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, 

dan bebas dari rasa sakit. 

    b) Keamanan dan Keselamatan (safety and security). Kebutuhan untuk bebas dari 

ancaman, diartikan sebagai aman dari peristiwa atau lingkungan yang mengancam. 
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    c) Kebersamaan, sosial, dan cinta (belongingness, social, and love). Kebutuhan 

akan pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta. 

    d) Penghargaan (appreciation). Kebutuhan harga diri dan rasa hormat dari orang 

lain. 

    e) Aktualisasi diri (self-actualization). Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dengan secara maksimum menggunakan kemampuan, keterampilan, dan 

potensi. 

2. Teori ERG Alderfer 

Alderfer sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan individu diatur dalam suatu 

hierarki. Akan tetapi, hierarki kebutuhan yang dia ajukan hanya melibatkan tiga 

rangkaian kebutuhan (Alderfer, Clayton P;2010): 

a) Eksistensi (existence). Kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti 

makanan, udara, imbalan, dan kondisi kerja. 

b) Hubungan (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial dan 

interpersonal yang berarti. 

c) Pertumbuhan (growth). Kebutuhan yang terpuaskan jika individu membuat 

kontribusi yang produktif atau kreatif. 
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2.2.3 Jenis – Jenis Motivasi 

Adapula jenis motivasi yang dikemukakan oleh Gibson dan Donnelly (2008) ada dua, 

yaitu: 

1. Motivasi Positif 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi baik. Dengan motivasi baik ini semangat kerja bawahan akan tinggi 

karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif 

Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang 

pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dalam memotivasi negative ini semangat 

kerja dalam jangka waktu pendek akan meningkat. Karena mereka takut dihukum, 

tetapi dalam jangka waktu panjang akan berakibat kurang baik. 

Dalam prakteknya kedua jenis motivasi ini sering dilakukan oleh manager dan 

perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang supaya dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. 

2.2.4 Indikator Motivasi 

Komponen Indikator motivasi kerja menurut Ismatilla Mardanov (2020), sebagai 

berikut : 
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1. Motivasi Ekstrinsik 

Perspektif motivasi ekstrinsik, perilaku individu didorong oleh nilai-nilai yang 

dirasakan dan manfaat dari tindakan tersebut. Tujuan mendasar dari perilaku yang 

dimotivasi secara ekstrinsik adalah untuk menerima penghargaan organisasi atau 

manfaat timbal balik. Penghargaan organisasi berguna untuk memotivasi individu 

untuk melakukan perilaku yang diinginkan (Hsiu Fen Lin, 2006). Penghargaan 

organisasi dapat berkisar dari insensif non moneter seperti kompetensi pengawasan, 

kondisi kerja dan kesempatan berkarir di perusahaan (Ismadilla Mardanov, 2020) 

2. Motivasi Intrinsik 

Perspektif motivasi intrinsik, perilaku dibangkitkan oleh kebutuhan karyawan untuk 

merasakan kompetensi dan penentuan nasib sendiri dalam menghadapi lingkungan 

mereka (Hsiu Fen Lin, 2008). Kompetensi atau self-efficacy didefinisikan sebagai 

penilaian individu mengenai kemampuan mereka untuk mengatur dan melaksanakan 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu. Kompetensi atau 

self-efficacy dapat membantu memotivasi karyawan untuk berbagi pengetahuan 

dengan rekan kerja. Karyawan dengan kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuan 

mereka untuk memberikan pengetahuan yang berharga lebih mungkin untuk 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu (Ismadilla Mardanov, 2020) 
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2.3 Kepuasan Kerja 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Robbins (2003) mendifinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum individu terhadap 

pekerjaanya. Untuk mengukur kepuasan kerja factor-faktor yang umumnya disertakan 

adalah suasana pekerjaan, pengawasan, tingkat upah saat ini, peluang promosi, dan 

hubungan dengan mitra kerja. Karyawan yang puas berkemungkinan lebih besar 

untuk berbicara secara positif tentang organisasi, membantu yang lain dan membuat 

kinerja pekerjaan mereka melampaui perkiraan normal. Perusahaan juga harus 

memperhatikan mengenai kepuasan kerja, karena Faktor penting lainnya yang dapat 

menyebabkan peningkatan kepuasan kerja adalah faktor yang berhubungan dengan 

kondisi kerja dan lingkungan kerja. Secara khusus, faktor-faktor ini termasuk 

keberadaan tempat kerja dan istirahat karyawan yang nyaman dan fungsional, adanya 

peralatan dan bahan habis pakai yang sesuai dan hubungan antarakaryawan dan 

antara karyawan dengan manajemen. Faktor-faktornya yang meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan termasuk komunikasi yang harus bersifat timbal balik, kerjasama tim, 

dan kerjasama sebagai serta adanya hubungan baik dan saling menghormati di 

lingkungan perusahaan serta pencapaian (Fotis et,al 2021). 

2.3.2 Indikator Kepuasan Kerja 

1. Faktor Pekerjaan 

Suatu respon terhadap situasi kerja. Hal ini tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat 
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diduga. Atau hal ini tidak dapat dinyatakan tetapi akan tercermin dalam sikap 

karyawan tersebut. 

2. Berhubungan dengan gaji 

Dengan perolehan hasil yang sesuai, atau bahkan melebihi yang diharapkan, misalnya 

karyawan bekerja sebaik yang mampu dilakukannya dan berharap mendapat imbalan 

yang sepadan. Pada kenyataannya mendapatkan gaji sesuai dengan yang diharapkan 

dan mendapat pujian dari atasan karena prestasi yang mampu diraih. Maka karyawan 

tersebut akan merasa puas dalam bekerja. 

3. Berhubungan dengan rekan kerja 

Mitra kerja yang mendukung. Orang lebih sering mengundurkan diri dari suatu 

pekerjaan lebih dari sekedar masalah uang atau pencapaian yang nyata. Bagi sebagian 

besar karyawan, pekerjaan juga memenuhi kebutuhan interaksi sosial mereka. Oleh 

karena itu mitra kerja mendukung mendorong kepuasan kerja. 

4. Berhubungan dengan prestasi kerja 

2.3.3 Teori Kepuasan Kerja 

Teori tentang kepuasan kerja yang cukup dikenal dalam Sunyoto (2012) adalah: 

1. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory) dari Porter. 

  

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. 
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Apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka akan 

menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy yang positif. 

Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang 

dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) dari Adam. 

Teori ini dikembangkan oleh Adam yang mengemukakan bahwa orang 

akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidak keadilan 

(equity) dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini 

komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan 

ketidakadilan. 

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) dari Schaffer. 

Kepuasan kerja karyawan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

kebutuhan karyawan. Karyawan akan merasa puas apabila ia 

mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan 

karyawan yang terpenuhi maka akan semakin puas karyawan tersebut, 

begitu sebaliknya. 

4. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory) dari Alderfer. 

 

Teori ini mengatakan bahwa kepuasan karyawan itu tidak tergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga tergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok, yang oleh para karyawan dianggap sebagai 
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kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut dijadikan tolok ukur untuk 

menilai diri maupun lingkungannya. 

5. Teori Pengharapan (Expectancy Theory) dari Victor Vroom. 

 

Teori ini menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari cara 

seseorang menginginkan sesuatu dan penaksiran seseorang tersebut 

memungkinkan adanya aksi tertentu yang menuntunnya. Harapan 

merupakan motivasi yang meningkatkan dorongan dalam diri karyawan 

untuk melakukan aksi dalam mencapai tujuannya. Aksi dapat dilakukan 

oleh karyawan dengan cara berusaha lebih keras seperti mengikuti kursus-

kursus pelatihan. Hasil yang akan dicapai dengan usaha lebih keras 

tersebut adalah promosi jabatan dan gaji yang lebih tinggi, sehingga 

karyawan tersebut memiliki dorongan untuk mencapai kepuasan. 

2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Koopmans, et al. (2019) mengemukakan bahwa kinerja (performance) adalah ukuran 

hasil yang relevan dari prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seorang karyawan, sedangkan Koopmans et al (2019) juga berpendapat kinerja dapat 

diukur dengan cara membandingkan prestasi kerja yang dihasilkan dengan standar 

kerja yang disusun sebagai acuan pekerjaannya, atau dapat juga dengan cara 

membandingkan karyawan tersebut dengan karyawan lainnya (Peer to peer) untuk 
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pekerjaan yang sejenis. Kinerja karyawan adalah ukuran hasil yang relevan dan 

sering digunakan dalam studi literatur di lingkungan kerja. Dalam beberapa dekade 

terakhir, banyak penelitian dilakukan di berbagai bidang seperti manajemen, 

kesehatan kerja, dan organisasi industri dan psikologi untuk menemukan prediktor 

dan efek dari kinerja karyawan.  

Wu & Lee (2011) mendefinisikan kinerja karyawan sebagai kinerja keseluruhan 

karyawan dalam memenuhi kualitas yang diharapkan dan pencapaian tugas yang 

sesuai dengan sasaran organisasi.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja  

adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai pada periode waktu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan dan hasil kerjanya sesuai dengan yang diharapkan 

oleh organisasi, melalui kriteria yang ada pada kinerja seorang karyawan dalam 

organisasi tersebut. 

2.4.2 Aspek- aspek Kinerja 

Adapun aspek-aspek kinerja menurut Koopmans et al. (2014) dalam penelitiannya 

terkait pengembangan pengukuran untuk mengukur Kinerja Individu, menyimpulkan 

bahwa kinerja individu dapat diukur melalui 3 (tiga) dimensi pengukuran : 
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a. Kinerja Tugas (Task Performance) 

Kapabilitas/ kemampuan seorang individu untuk melakukan pekerjaan utama/inti 

tugas-tugas substantif atau teknis yang yang telah ditugaskan kepadanya, seperti 

kemampuan perencanaan dan manajemen kinerja, orientasi pada hasil, penentuan 

proiritas pekerjaan serta kemampuan pemanfaatan waktu dan usaha dalam bekerja‖. 

b. Kinerja Kontekstual (Contextual Performance) 

Didefinisikan ―Perilaku positif yang dapat mendukung iklim bekerja dalam 

lingkungan organisasi, seperti kekuatan komitmen dan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, kemampuan kolaborasi dan team work, kemampuan komunikasi, 

kreatifitas dan inisiatif bekerja, metode bekerja, dan melatih pegawai baru. 

c. Perilaku Kerja Kontraproduktif (Counterproductive Work Behavior) 

Didefinisikan sebagai perilaku yang bersifat negatif dan bertolak belakang/ 

kontraproduktif terhadap iklim pekerjaan. Karena perilaku ini cenderung ke arah 

negatif, maka perilaku ini cenderung bertentangan dengan budaya kerja dan dapat 

menghambat produktivitas.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Deskripsi Hasil Peneliti 

1. Irum 
Shahzadi  
 
(2014) 

Impact of Employee 
Motivation on Employee 
Perfomance. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif yang signifikan 

antara motivasi kerja dan kinerja 

karyawan dan responden 

menyarankan jika lingkungan 

fisik untuk bekerja ditingkatkan, 

maka akan meningkatkan 

kesejahteraan, suasana hati dan 

semangat karyawan yang pada 

akhirnya berdampak pada 

motivasi. 

 

 
2. 

 
Basri Modding 
 
(2017) 

 

The effect of 

organizational culture 

and work ethics on job 

satisfaction and 

employees 

performance 

 

hasil penelitian menunjukan 

Budaya organisasi yang baik 

terbukti dapat meningkatkan 

kepuasan kerja, sehingga 

semakin baik dan 

efektif dalam organisasi, dan 

akan meningkatkan kepuasan 

kerja dan kinerja pegawai dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

Etos kerja yang ditunjukkan 

pegawai  terbukti meningkatkan 

kepuasan pegawai, 
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No Peneliti Judul Deskripsi Hasil Peneliti 

3. Mohammed 
Inuwa  
 
(2016) 

Job Satisfaction and 

Employee 

Perfomance 

Hasil hipotesis menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja 

mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan 

kinerja karyawan, hal ini jelas 

menandakan bahwa dan 

peningkatan tingkat kepuasan 

kerja staf non akademik 

BASUG juga akan 

menyebabkan peningkatan 

kinerja karyawan. 

4 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ishfaq Ahmed 

 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of Motivational 

Factors on Employees Job 

Satisfaction  a Case Study 

of University of the Punjab, 

Pakistan 

 

 

 

 

Studi ini menyimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan 

antara faktor motivasi intrinsik 

termasuk pengakuan; pekerjaan 

itu sendiri, kesempatan untuk 

maju, pertumbuhan profesional, 

tanggung jawab, perasaan yang 

baik tentang organisasi dan 

kepuasan kerja karyawan. 

Sedangkan faktor hygiene 

(ekstrinsik) tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 

kepuasan kerja karyawan. 

 

 5. 
 
 

 
 

Ong Choon Hee, 

Delanie Ang Hui 

Qin, Tan Owee 

Kowang, 

Maizaitulaidawat

i Md Husin, Lim 

Lee Ping (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Exploring the impact of 

communication on 

employee perfomance 

 

Hasil ini menunujukan bahwa 

hubungan positif yang sign ifikan 

antara komunikasi maka semakin 

tinggi komunikasi maka semakin 

tinggi pula kinerja karywan. Para 

peneliti menemukan bahwa 

komunikasi mendorong 

pembelajaran dan pengambilan 

keputusan pada level hierarki 

yang lebih rendah dalam 

organisasi ini. Ini memungkinkan 

tingkat kinerja tim yang lebih 

tinggi diantara staf dan 

mencerminkan kinerja yang lebih 

tinggi dalam pekerjaan mereka 
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2.6 Kerangka Penelitian  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1 Kerangka Penelitian 

 

(Motivasi) (X2) 

Indikatornya : 

 

 

Ekstrinsik dan intrinsik 

 

Ismatilla Mardanov et al, 

(2020) 

 

 

 

(Kepuasan Kerja) (X3) 

Indikatornya : 

 

Pekerjaan itu sendiri, Gaji, 

Peluang Promosi, Pengawasan, 

Rekan Kerja 

 

Fotis Kitsios (2021) 

 

 

(Employee Perfomance) (Y) 

Indikatornya : 

 

1. Kinerjaa Tugas 

2. Kinerja Kontekstual 

3. Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 

 

Koopmans,et al (2019). 
 

(Komunikasi) (X1) 

Indikatornya : 

 

Komunikasi Horizontal 

Komunikasi ke atas 

Komunikasi ke bawah 

Ong Choon Hee et al, (2019) 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

masihharus diuji kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2009). Berdasarkan 

latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan, 

maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

H2  : Motivasi memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H3  :  Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Distributor dan 

Perusahaan Pemasok di Provinsi Lampung di Jl. Laks Yos Sudarso No.48Away 

Lunik Teluk Betung Selatan. Berikut Nama Perusahaan Distributor dan 

Perusahaan Pemasok.  

Tabel 3.1Sampel Perusahaan Distributor dan Perusahaan Pemasok : 

No Nama Perusahaan Jumlah 

Karyawan 

Sampel 

((∑ Karyawan) 

1 PT. Intrasari Raya 10 10  x 149 / 234 = 7 

2 PT. Sari Agrotama Persada 9 9 x 149 / 234 = 6 

3 PT Asaba 13 13 x 149 / 234 = 8 

4 PT SS Utama 10 10 x 149 / 234 = 6 

5 PT Yupi Indo Jelly Gum 11 11 x 149 / 234 = 7 

6 PT Kino Indonesia 14 14 x 149 / 234 = 9 

7 PT Yulia Kosmetik 15 15 x 149 / 234 =  10 

8 PT Dunia Bintang Walet 10 10 x 149 / 234 = 6 

9 PT. Distriversa Buanamas 14 14 x 149 / 234 = 9 

10 PT L’Oreal Indonesia 16 16 x 149 / 234 =  10 

11 PT Welham Amino Biscuit Industry 10 10 x 149 / 234 = 6 

12 PT Siantar Top 12 12 x 149 / 234 = 8 

13 PT Pangan Niaga Lestari 11 11 x 149 / 234 = 7 

14 PT Segye Food Indonesia 13 13 x 149 / 234 = 8 

15 PT Padi Unggul Indonesia 12 12 x 149 / 234 = 8 

16 PT Amosys Indonesia 12 12 x 149 / 234 = 8 

17 PT Tri Boga Baskarabaswara 17 17 x 149 / 234 = 11 

18 PT WIlrika Citra Mandiri 15 15 x 149 / 234 = 10 

                                 Total                                   234      149 
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3.2 Metode Penentuan Sampel 

Penelitian ini dibatasi pada populasi Karyawan pada Perusahaan Distributor dan 

Perusahaan Pemasok di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam 

penentuan sampel adalah Purposive Sampling atau Judgment Sampling, yakni 

teknik yang dilakukan berdasarkan kriteria yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian atau pertimbangan dari peneliti. Dengan kata lain, asal saja calon 

responden tersebut sesuai dengan karakteristik populasi yang diinginkan, siapapun 

responden yang bersangkutan, dimana dan kapan saja ditemui dijadikan sebagai 

elemen-elemen sampel penelitian (Hamid, 2007). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer (Primary Data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara), berupa persepsi (opini, sikap, 

pengalaman) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun data primer yang gunakan yaitu: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan 

langsung kepada responden, yaitu Karyawan yang bekerja pada Perusahaan 

Distributor dan pemasok. Skala yang digunakan adalah skala likert untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala 
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sosial. Kuesioner ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A yang berisi pernyataan 

data dan keterangan pribadi responden, bagian B berisi pernyataan yang 

merupakan penjabaran dari operasional variabel Komunikasi, Motivasi, Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Karyawan. 

Kategori dari penilaian skala likert: 

SS = Sangat Setuju diberi skor 5 

S = Setuju diberi skor 4 

N = Netral diberi skor 3 

TS = Tidak Setuju diberi skor 2 

STS = Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 

Manfaat penggunaan skala Likert yaitu keragaman skor (variability of score) 

dengan menggunakan skala tingkat 1-5. 

b. Observasi 

Penelitian ini dilakukan dengan observasi pada PT. Wilrika Citra Mandiri dan 17 

prinsipal yang berupa pengamatan langsung dan pengambilan data objek 

penelitian. 

2. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder yang peneliti 

pakai yaitu: 

a. Riset kepustakaan 
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Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca buku, 

literatur, catatan perkuliahan, artikel, jurnal dan data dari internet. 

b. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengutip 

langsung data yang diperoleh dari lembaga (instansi) terkait, yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

Identifikasi dan definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut; variabel X sebagai variabel bebas (independent) yang 

terdiri dari tiga dimensi yaitu;  Komunikasi (X1), Motivasi (X2) Kepuasan Kerja 

(X3) sedangkan Kinerja Karyawan variabel Y sebagai variabel terikat 

(dependent). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikasi adalah 

pertukaran pesan 

verbal maupun non 

verbal antara si 

pengirim dan 

penerima pesan 

untuk mengubah 

tingkah laku. 

Disamping 

komunikasi 

pimpinan perlu 

meningkatkan 

aspek motivasi. 

Komunikasi 

Horizontal, 

Komunikasi Ke 

atas, Komunikasi 

Ke Bawah 

 

(Ong Choon Hee 

et al, 2019) 
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No Variabel Definisi Indikator 

 

2 

 

 

Motivasi 

 

 

Motivasi adalah  

keadaan senang 

karena 

ekstrinsikdan 

motivasi intrinsik 

dan konteks 

organisasi harus 

menjadi salah satu 

faktor yang 

mempengaruhi 

pekerjaan secara 

positif dan 

signifikan. 

 

 

Ekstrinsik dan 

Intrinsik 

 

(Ismatilla M. et 

al,2020) 

 

3 
 

Kepuasan Kerja 

 

 

Kapuasan kerja 

yaitu  sikap umum 

individu terhadap 

pekerjaanya. 

perkembangan 

faktor yang 

mempengaruhinya 

ditentukan oleh 

faktor individu itu 

sendiri maupun 

faktor dari luar 

 

 

 

Pekerjaan itu 

sendiri, Gaji, 

Peluang Promosi, 

Pengawasan, 

Rekan Kerja 

 

(Fotis 

Kistios,2021) 
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No Variabel Definisi Indikator 

 

4. 

 

 

Kinerja Karyawan 

 

Kinerja merupakan 

perilaku atau 

tindakan yang 

berhubungan 

dengan tujuan 

perusahaan. 

 

Kinerja tugas, 

Kinerja 

kontekstual, 

Perilaku kerja 

yang tidak 

produktif. 

 

(Koopmans,et al 

2019) 

Pengukururan variabel-variabel penelitian mengunakan skala likert. Skala likert 

dikembangkan oleh Rensis Likert, merupakan variasi skala rating akhir yang 

paling sering digunkan. Menurut Cooper dan Schindler (2006) skala rating akhir 

terdiri dari pernyataan yang menyatakan sikap menyenangkan (setuju) atau tidak 

menyenangkan (tidak setuju) atas objek yang diamati. Skala yang digunakan 

adalah skala 5 titik, yaitu: 5 (sangat setuju); 4 (setuju); 3 (netral); 2 (tidak setuju); 

dan 1 (sangat tidak setuju). 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian 
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seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2013). Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Wilrika Citra 

Mandiri dengan karyawan yang berjumlah 234 orang. 

3.5.2 Sampel  

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset 

ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota 

populasi. Dalam penelitian ini yang akan dipilih sebagai sampel penelitian adalah 

karyawan pada Perusahaan Distributor dan Pemasok. Penyebaran kuesioner 

disebarkan pada 149 orang karyawan yang di dapatkan dengan rumus Slovin yang 

dikemukakan oleh Husein Umar (2013:78) yaitu: 

   
 

     
 

Dimana : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Batas tolerasi kesalahan (error tolerance) 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran 

sampel dapat dihitung sebagai berikut : 

   
   

(   )(   )   
     

Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 149 orang. Sample yang diambil 

berdasarkan probability random sampling dengan teknik simple random sampling, 

karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu Sugiyono(2002; 118). 

Berdasarkan data dan informasi, maka peneliti juga melakukan pengambilan 

sampel dengan teknik proportionate stratified random sampling, dimana teknik 

tersebut dilakukan apabila populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2016: 120). Rumus proportionate 

stratified random sampling menurut Ferdinand (2014: 178) adalah: 

 

Keterangan: 

s  

Ni  

= Ukuran sampel 

= Ukuran populasi 

N  

n  

= Ukuran (total) sampel 

= Ukuran (total) populasi 
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3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam 

kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini 

(Ghozali, 2005). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner 

dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan 

hipotesisi H0: skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk 

dan Ha: skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Setelah menentukan hipotesis H0 dan Ha, kemudian uji dengan membandingkan 

rhitung (tabel corrected item-total correlation) dengan rtabel (tabel Product 

Moment dengan signifikan 0.05) untuk degree of freedom (df) = n-k. Suatu 

kuesioner dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel (Ghozali, 2005). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2016:168), reliabilitas menunjuk pengertian bahwa suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. Karena data 

yang akan di ukur berupa dalam kontinum atau data berskala sehingga 
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menghendaki gradualisasi penilaian, jadi rumus yang tepat digunaka untuk 

mengetahui tingkat reliabilitas adalah rumus alpha cronbach, dengan bentuk 

rumus sebagai berikut: 

      (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan : 

         =  reliabilitas instrumen. 

n       =  banyaknyabutirsoal (item). 

∑  
  =   jumlah varians butir. 

  
     =   varians total. 

Dengan kriteria pengujian jika rhitung> rtabeldengan taraf signifikansi 0,05, maka 

alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung<rtabel maka alat ukur 

tersebut tidak reliabel. (Arikunto, 2016: 180). 

 

Tabel 3.4 Kategori Besarnya Reliabilitas 

No. Nilai     Keterangan  

1. 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

2. 0,600 – 0,799 Tinggi 

3. 0,400 – 0,599 Cukup 

4. 0,200 – 0,399 Rendah 

5. 0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

  (Rusman, 2015:42) 
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3.6.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik Kolmogrov-Smirnov. Alat uji ini 

biasa disebut dengan uji K-S. Untuk menguji normalitas distribusi data populasi 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0  : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1  : Data bersal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Statistik Uji yang digunakan: 

D = max │fo (xi) – Sb (xi) │ ; I = 1,2,3 … 

Dimana : 

   Fo (Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relative dari distribusi teoritis 

dalam kondisi H0 

Sn (Xi) = distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 

 

Dengan cara mebandingkan niali D terhadap nilai D pada tabel Kolmogrov 

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam ujian ini 

adalah : 

Jika D≤ D tabel maka Terima H0 

Jika D≥ D tabel maka Tolak H0 

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogrof Smirnov Z, 

jika KSZ ≤ Zα maka terima H0 demikian juga sebaliknya.Dalam perhitungan 

menggunakan software computer keputusan atas hipotesis yang diajukan dapat 
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menggunakan nilai signifikansi (AsyimpSignificance).Jika nilai signifikannya 

lebih kecil dari α maka tolak H0 demikian juga sebaliknya (Sugiyono, 2018). 

 

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis yang digunakan dengan regresi linier berganda dengan model 

sebagai berikut : 

  Y = ao + bıXı + b2X2+ b3X3 +et 

Keterangan: 

Y : Kinerja Karyawan 

Xı : Komunikasi 

X2 : Motivasi 

X3 : Kepuasan Kerja 

ao : Konstanta 

bı : Koefisien Xı 

b2 : Koefisien X2 

b3          : Koefiseie X3 

 

3.6.5 Uji T 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 

signifikansi 0.05 (Ghozali, 2005). 

Menurut Santoso (2004) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
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1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, 

ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak 

mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau 

terikat. 

2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, 

ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai 

pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengujian hipotesis didalam peneltian ini dilakukan melalu analisis regresi linier 

berganda atau multiple regression analysis. Hasil analisis menggunakan analisis 

regresi linier berganda menunjukkan kesimpulan bahwa seluruh hipotesis berikut 

terdukung. 

1. Komunikasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di Perusahaan Distributor dan Pemasok Provinsi Lampung. Hal 

tersebut berarti jika karyawan memiliki komunikasi yang efektif, maka dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan dan mempersatukan karyawan.  

2.  Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di Perusahaan Distributor dan Pemasok Provinsi Lampung. Hal 

tersebut berarti jika karyawan memiliki motivasi, maka dapat mencapai 

efisiensi optimal dalam produktivitas manajerial. 

3. Kepuasan Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai di Perusahaan Distributor dan Pemasok Provinsi Lampung. Hal 

tersebut berarti jika karyawan memiliki kepuasan kerja, maka dapat 

membangkitkan motivasi bekerja dengan memperlakukan pekerja dengan baik. 
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5.2 Saran 

Data kuisioner yang didapatkan didalam penelitian ini selain di analisis 

menggunakan analisis regresi berganda juga dianalisis secara deskriptif dimana 

melalui hasil analisis deskriptif didapatkan beberapa saran berikut. 

 

1. Hasil peryataan responden mengenai penilaian indikator terendah dalam varibel 

komunikasi adalah Komunikasi Horizontal maka diharapkan pemimpin 

Perusahaan Distributor dan Pemasok dapat memberikan pengarahan dan lebih 

menanamkan konsep dorongan pertanyaan ,diskusi, memberikan dukungan,serta 

umpan balik pada karyawan agar tidak adanya terjadi miss komunikasi terhadap 

antar karyawan. 

2. Hasil pernyataan responden mengenai penilaian indikator terendah dalam 

variabel motivasi adalah Ektrinsik maka diharapkan untuk memotivasi karyawan 

agar dapat memberikan kontribusi masukan terhadap keputusan yang akan dibuat 

oleh atasan.  

3. Hasil pernyataan responden mengenai penilaian indikator terendah dalam 

variabel kepuasan kerja maka diharapkan pemimpin Perusahaan Distributor dan 

Pemasok dapat memberikan apresiasi dan penghargan atas hasil kerja karyawan. 

Dan cara untuk mempertahankan kinerja yang ada dengan memberikan kepuasan 

kepada karyawan, seperti memberikan kepuasan kepada karyawan, seperti 

memberikan penilaian kerja secara objektif dan memberikan imbalan atas prestasi 

kerja yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar keterikatan karyawan dan 

kepuasan kerja yang sudah mempengaruhi kinerja karyawan tetap dapat 
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dipertahankan sisi kepuasan karyawan dengan melakukan survey rutin kepada 

karyawan. 
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