
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi  

Komunikasi merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh individu, untuk lebih 

memahaminya maka peneliti memaparkan tentang komunikasi dalam sub bab-sub 

bab berikut ini. 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Organisasi ataupun perusahaan pasti memiliki sumber daya manusia untuk 

menjalankan kegiatannya, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik maka 

diperlukaan hubungan yang baik antar anggota organisasi maupun perusahaan 

tersebut. Hubungan baik tersebut dapat terjadi dengan adanya komunikasi. Bovee 

and Thil dalam Pratminingsih (2006: 2) kata komunikasi berasal dari bahasa latin 

communicare  yang berarti memberi, mengambil bagian atau meneruskan 

sehingga terjadi sesuatu yang umum (common), sama atau saling memahami.  

 

Edwin B Flippo dalam Mangkunegara (2011: 145) komunikasi adalah aktivitas 

yang menyebabkan orang lain menginterpetasikan suatu ide, terutama yang 

dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Hovland, Janis dan Kelley  dalam 

Muhammad (2009: 4) mengatakan bahwa communication is the process by which 

an individual transmits stimuly (usually verbal) to modify the behaviour of other 
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individuals, dengan kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim 

stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang 

lain. Sedangkan menurut Robbins and Judge (2008: 5) komunikasi adalah transfer 

dan pemahaman makna. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah suatu kegiatan mengirimkan pesan atau berita dari pengirim 

pesan dan diterima oleh penerima pesan sehingga pesan dapat dipahami dan dapat 

mempengaruhi penerima pesan. 

 

2.1.2 Unsur-unsur dalam komunikasi 

Menurut Pratminingsih (2006: 3) unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut: 

1. Sumber informasi (source) adalah orang yang menyampaikan pesan. Pada 

tahap ini sumber informasi melakukan proses yang kompleks yang terdiri dari 

timbulnya suatu stimilus yang menciptakan pemikiran dan keinginan untuk 

berkomunikasi, pemikiran ini diencoding menjadi pesan, dan pesan tersebut 

disampaikan melalui saluran atau media kepada penerima. 

2. Encoding adalah suatu proses di mana sistem pusat syaraf sumber informasi 

memetintahkan sumber informasi untuk memilih simbol-simbol yang dapat 

dimengerti yang dapat menggambarka pesan. 

3. Pesan (Message) adalah segala sesuatu yang memiliki makna bagi penerima. 

Pesan merupakan hasil akhir dari proses encoding. Pesan ini dapat berupa 

kata-kata, ekspresi wajah, tekanan suara, dan penampilan. 
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4. Media adalah cara atau peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

kepada penerima. Media tersebut dapat berupa surat, telepon atau tatap muka 

langsung. 

5. Decoding adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan 

yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan, minat dan kepentingannya.  

6. Feedback (Umpan Balik) adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan 

kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sumber 

pesan. Pesan ini dapat berupa jawaban lisan bahwa si penerima setuju atau 

tidak setuju dengan informasi yang diterima. 

7. Hambatan (Noise) adalah berbagai hal yag dapat membuat proses komunikasi 

tidak berjalan efektif.  

 

2.1.3 Model Komunikasi 

 

  

Gambar 2. Model Komunikasi Lasswell dalam Arni (2009: 6) 

Lasswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam 

melihat proses komunikai yaitu: 

1. Who adalah menunjuk kepada siapa siaapa orang yang mengambil inisiatif 

untuk memulai komunikasi. 

2. Says what adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi tersebut.  

Siapa 

(Pembicara) 

Apa 

(Pesan) 

Saluran 

(Medium) 

Siapa 

(Audien) 
Efek 
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3. Through what adalah melalui media apa. Yang dimaksudkan dengan media 

adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, 

sentuhan, radio, televisi, surat, buku dan gambar. 

4. To whom adalah menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima 

dari dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator 

berbicara atau kepada siapa pesan yag ia ingin disampaikan diberikan. 

5. What effect adalah efeknya dari komunikasi tersebut. 

Pertanyaaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yaitu 

apa yang ingin dicapai dengan hasil komunikasi tersebut dan kedua, apa yang 

dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi. 

 

2.1.4 Bentuk-Bentuk  Komunikasi 

Menurut  Muhammad (2009: 95)  pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi 

yang lazim digunakan dalam organisasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi 

nonverbal. 

a. Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol 

atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara 

tulisan. Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan 

komunikasi tulisan. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar 

untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan komunikasi tulisan 

adalah apabila keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu  

disandikan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat 
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lain yang bisa dibaca, kemudian dikirimkan pada karyawan yang 

dimaksudkan. 

 

b. Komunikasi nonverbal  

Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak 

menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan 

tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata,  

ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan 

 

2.1.5 Format Interaksi Komunikasi 

Muhammad (2009: 158) berdasarkan jumlah interaksi yang terjadi dalam 

komunikasi, komunikasi tersebut dapat sibedakan atas tiga kategori yaitu 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik. 

1. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang 

dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang 

dapat langsung diketahui balikannya.  

 

Menurut Thoha (2010: 185) Karakteristik umpan balik komunikasi antar pribadi 

yang efektif dan tidak efektif dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 7. Karakteristik Umpan Balik Komunikasi Antar Pribadi yang Efektif 

dan Tidak Efektif dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

Umpan Balik yang Efektif Umpan Balik yang Tidak Efektif 

1. Cenderung untuk membantu pegawai 1. Cenderung memperkecil arti peranan 

pegawai 

2. Khusus dan terperinci 2. Bersifat umum 

3. Deskriptif 3. Bersifat menilai 

4. Bermanfaat 4. Tidak bermanfaat 

5. Memperhitungkan waktu 5. Tidak memperhitungkan ketepatan 

waktu 

6. Kesiapan pegawai untuk menerima 

dan   memberikan umpan balik 

6. Membuat pegawai bertahan 

7. Jelas 7. Tidak memudahkan pengertian 

8. Sah dan benar 8. Tidak sah dan tidak benar 

Sumber: Thoha (2010: 185) 

2. Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat 

mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama 

lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu 

sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. 

3. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang 

berada dalam  

organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. 
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2.1.6  Fungsi Komunikasi 

Menurut seperti Robbins dan Judge (2008: 5) mengatakan bahwa komunikasi 

memiliki 4 fungsi yakni :  

1. Kontrol 

Komunikasi dengan cara-cara tertentu bertindak untuk mengontrol perilaku 

anggota. Organisasi memiliki hierarki otoritas dan garis panduan formal yang 

wajib ditaati oleh karyawan. 

2. Motivasi 

Komunikasi menjaga motivasi dengan cara menjelaskan kepada para 

karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik pekerjaan 

mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja sekiranya 

hasilnya kurang baik. 

3. Ekspresi emosional 

Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka adalah sumber utama 

interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan sebuah 

mekanisme fundamental yang meleluinya para anggota menunjukkan rasa  

frustasi dan rasa puas mereka. 

4. Informasi 

Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu dan 

kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara menyampaikan data 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif yang ada. 
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2.1.7 Pengelompokkan Komunikasi  

Menurut Guffery dalam Pratminingsih (2006: 12) ditinjau dari segi formalitas, 

komunikasi organisasional bisa dikelompokkan menjadi komunikasi informal dan 

formal. 

1. Komunikasi Informal  

Komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi di 

antara para anggota organisasi tanpa menggunakan jalur komunikasi formal 

yang berlaku di organisasi. 

2. Komunikasi Formal 

Komunikasi formal merupakan suatu arus komunikasi yang terjadi secara 

formal sesuai dengan struktur organisasi. 

 

Ditinjau dari arahnya, komunikasi formal bisa dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Komunikasi ke bawah (downward communication)  

Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang 

dengan bawahannya dalam suatu organisasi. Adapun bentuknya bisa berupa 

memo, kebijaksanaan, perintah, presentasi, rapat, majalah perusahaan, buletin 

dan sebagainya. 

b. Komunikasi ke atas (upward communication) 

Komunikasi ke atas merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan, dan 

biasanya dalam laporan, baik tertulis maupun tidak. 

c. Komunikasi sejajar (lateral communication) 

Komunikasi sejajar merupakan komunikasi di antara orang-orang yang 

mempunyai jabatan yang selevel tapi berbeda departemen.  
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Menurut Pace dan Faules (2006: 184) komunikasi formal terdiri dari dari empat 

arah aliran informasi. 

1).Komunikasi Formal 

1.Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah dalam organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari 

jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah.  

Menurut Katz dan Kahn dalam Face dan Faules (2006: 185) ada lima jenis 

informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. 

1. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan 

2. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan 

3. Informasi mengenai kebijakan dan praktik – praktik organisasi 

4. Informasi mengenai kinerja karyawan 

5. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of mision) 

2. Komunikasi ke Atas 

Komunikasi ke atas dalam organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari 

tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia). 

Komunikasi ke atas penting karena beberapa alasan. 

1. Aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk pembuatan 

keputusan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi 

kegiatan orang – orang lainnya.   

2. Komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan bawahan 

mereka siap menerima informasi dari mereka dan seberapa baik bawahan 

menerima apa yang dikatakan kepada mereka. 
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3. Komunikasi ke atas memungkinkan bahkan mendorong omelan dan keluh 

kesah muncul ke permukaan sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu 

mereka yang paling dekat dengan operasi – operasi sebenarnya. 

4. Komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada 

organisasi dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk 

mengajukan pertanyaan dan menyumbang gagasan serta saran – saran 

mengenai operasi organisasi. 

5. Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia untuk menentukan apakah 

bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah. 

6. Komunikasi ke atas membatu pegawai mengatasi masalah pekerjaan 

mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan mereka 

dengan organisasi tersebut. 

Beberapa hal yang harus dikomunikasikan ke atas. 

1. Memberitahukan apa yang dilakukan bwawahan pekerjaan mereka, 

prestasi, kemajuan, dan rencana – rencana untuk waktu mendatang. 

2. Menjelaskan persoalan – persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan 

yang mungkin memerluka bebrapa macam bantuan. 

3. Memberikan saran atau gagasan  untuk perbaikan dalam unit – unit mereka 

atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. 

4. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang 

pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan orgaisasi.  

3. Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan – 

rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu – 
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individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi 

dan mempunyai atasan yang sama. 

Tujuan komunikasi horizontal adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja 

2. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan 

3. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai 

4. Perasaan bahwa penyelia dan manager tidak dapat dihubungi dan tidak 

dianggap atas atas apa yang disampaikan pegawai. 

4. Komunikasi Lintas saluran 

Komunikasi lintas saluran merupakan salah satu bentuk komunikasi 

organisasi di mana informasi diberikan melewati batas–batas fungsional atau 

batas–batas unit kerja, dan di antara orang-orang yang satu sama lainnya tidak 

saling menjadi bawahan atau atasan. Baik komunikasi horizontal maupun 

komunikasi lintas saluran mencakup hubungan lateral yang penting bagi 

komunikasi organisasi efektif. 

2). Komunikasi Informal, Antarpribadi atau Selentingan 

Informasi informal atau personal muncul dari interaksi di antara orang – 

orang tanpa mengidahkan posisinya dalam organisasi, informasi ini 

tampaknya mengalir dengan arah yang tidak dapat diduga, dan jaringannya 

digolongkan sebagai selentingan. Dalam istilah komunikasi, selentingan 

digambarkan sebagai “metode penyampaian laporan rahasia dari orang ke 

orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa”. Komunikasi 
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informal cenderung mengandung laporan “rahasia” tentang orang – orang dan 

peristiwa yang tidak mengalir melalui saluran perusahaan yang formal. 

Informasi yang diperoleh melalui selentingan lebih memperhatikan “apa yang 

dikatakan atau didengar oleh seseorang” daripada apa yang dikeluarkan oleh 

pemegang kekuasaan. Paling tidak sumbernya terlihat “rahasia” meskipun 

informasi itu sendiri tidak terlihat rahasia. 

 

2.1.8 Hambatan-hambatan Komunikasi 

Menurut Singbad dan Bell (Pratminingsih 2006: 8) hambatan dalam proses 

komunikasi dapat dikelompokkan menjadi hambatan nonverbal dan verbal. 

1. Hambatan Nonverbal 

a. Perbedaan persepsi 

Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu kenyataan atau 

fakta.  

b. Perbedaan kepentingan 

c. Perbedaan pengetahuan tentang topik yang dikomunikasikan. 

Pengetahuan tentang topik yang dibicarakan antara pengirim berita dan 

penerima berita hendaklah sama tingkatannya. 

d. Keterlibatan emosi 

Komunikasi yang baik haruslah bersifat objektif dan rasional, tidak 

melibatkan emosi pengirim dan penerima yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan. 
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e. Kurangnya intropeksi 

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik kedua pihak yang 

berkomunikasi hendaklah selalu melakukan evaluasi diri. 

f. Kesalahan dalam menilai penampilan 

Seringkali penampilan seseorang mempengaruhi penilaian orang lainnya. 

Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif maka janganlah penempilan 

seseorang mempengaruhi informasi yang dikirimnya. 

g. Pesan yang disampaikan kurang jelas 

Salah satu hal yang sering menyebabkan kegagalan komunikasi adalah 

penerima pesan tidak mengerti apa maksud informasi yang diterimanya. 

Untuk itu maka pesan harus dibuat dengan jelas dan disusun dengan 

sistimatis. 

h. Hanya mendengarkan pesan secara pasif 

 

2. Hambatan Verbal 

Menurut Boove dan Thill (Pratminingsih 2006: 9) ada beberapa hal yang 

dapat menjadi hambatan verbal, antara lain: 

a. Kesalahan pemilihan kata 

b. Kurangnya perbedaan kosa kata 

c. Kesalahan penulisan atau pengucapan 

d. Perbedaan level antara pengirim dan penerima pesan 
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Sedangkan menurut Newstrom dan Davis (Kaswan 2012: 263) terdapat tiga jenis 

hambatan dalam komunikasi, yaitu: 

1. Hambatan personal 

Merupakan gangguan komunikasi yang berasal dari emosi seseorang, nilai, 

dan kebiasaan menyimak buruk. 

2. Hambatan fisik 

Merupakan gangguan komunikasi yang terjadi pada lingkungan di mana 

komunikasi itu berlangsung. Gangguan fisik yang khas adalah kebisingan 

yang mengganggu secara tiba-tiba yang dapat mengaburkan pesan suara. 

3. Hambatan semantik 

Berasal dari keterbatasan simbol yang kita gunakan dalam berkomunikasi. 

Simbol biasanya memiliki memiliki aneka makna, dan kita harus memilih 

satu makna dari sekian  

banyak. Kadang-kadang kita memilih makna yang salah dan terjadilah 

kesalahpahaman. 

 

2.1.9  Munculnya kesalahpahaman Komunikasi  

Menurut Purwanto (2006: 13) Faktor-faktor penghambat komunikasi dapat 

dikelompokkan ke dalam empat masalah utama yang mencakup antara lain 

masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan penerimaan pesan, dan 

penafsiran pesan. Masalah tersebut masing-masing dapat dijelaskan secara lebih 

rinci sebagai berikut. 
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1. Masalah dalam pengembangan pesan 

Sumber masalah potensial dalam mengemmbangkan suatu pesan adalah 

dalam memformulasikan suatu pesan. Masalah dalam mengembangkan 

suatu pesan dapat mencakup antara lain munculnya keragu – raguaan 

tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau masih asing 

dengan audiens, adanya pertentangan emosional, atau kesulitan dalam 

mengekspresika ide atau gagasan. 

2. Masalah dalam menyampaikan pesan 

Komunikasi dapat juga terganggu karena munculny masalah penyampaian 

pesan dari pengirim ke penerima. Masalah yang paling jelas di sini adalah 

faktor fisik. Misalnya, terdapat sambungan kabel yang kurang baik pada 

sound systemnnya (antara tersambung dan tidak, sehingga muncul bunyi-

bunyi aneh), kualitas suara yang kurang baik, serta salinan surat yang tak 

terbaca. Masalah lain yang muncul dalam  penyampaian suatu pesan adalah 

bila dua buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang saling 

berlawanan atau bermakna ganda. Bila dua buah pesan disampaikan 

sekaligus, akan muncul gangguan dalam arus komunikasi. 

3. Masalah dalam menerima pesan 

Masalah yang muncul dalam menerima pesan antara lain adanya persaingan 

antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang 

kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi 

penerima. 
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4. Masalah dalam menafsirkan pesan 

Meskipun suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan, 

masalah terbesar terletak pada mata rantai terakhir, saat suatu pesan 

ditafsirkan oleh penerima pesan. Perbedaan latar belakang, perbendaharaan 

bahasa, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan munculnya 

kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. 

2.1.10 Cara Memperbaiki Komunikasi   

Dalam melakukan komunikasi, adakalanya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

anda harapkan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif 

diperlukan beberapa persyaratan (Purwanto 2006: 16). 

1. Persepsi  

Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-

pesan yang akan disampaikannya dapat diterima oleh komunika atau tidak. 

Bila prediksinya tepat, audiens akan dapat membaca dan menerima 

tanggapannya dengan benar. 

2. Ketepatan  

Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Agar 

komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seseorang perlu 

mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka 

berpikir mereka. Apabila hal itu diabaikan, yang muncul adalah kesalahan 

komunikasi. 

3. Kredibilitas  

Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan 

optimisme yag tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat 
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dipercaya. Di samping itu, komunikator juga harus memahami dengan baik 

apa maksud dan tujuan penyampaian suatu pesan tersebut. 

4. Pengendalian  

Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau 

tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Sebaliknya, reaksi audiens 

bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan 

audiensnya saat melakuka komunikasi. 

5. Keharmonisan  

Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan 

persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan 

lancar dan mencapai tujuannya. 

Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi 

dalam komunikasi dengan memperhatikan tiga hal sebagai berikut. 

1. Membuat Suatu Pesan Secara Lebih Berhati-Hati 

Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi adalah 

memperhatikan maksud dan tujuan berkomunikasi dan audiens yang dituju. 

Katakan apa yag dikehendaki dengan menggunakan bahasa yang jelas, 

sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. 

2. Minimalkan Gangguan dalam Proses Komunikasi 

Melalui pemilihan saluran komunikasi yang hati-hati, komunikator dapat 

membuat audiensnya lebih mudah memusatkan perhatian pada pesan yang 

disampaikan. Penyampaian pesan dengan cara lisan akan efektif bila lokasi 

atau tempat penyampaian pesan teratur, rapi, nyaman, sejuk, dan 

sebagainya. 



33 
 

3. Mempermudah Upaya Umpan Balik antara Pengirim dan Penerima Pesan 

Agar pemberian umpan balik tersebut memberikan suatu manfaat yang 

cukup berarti, cara dan waktu penyampaiannya harus direncanakan dengan 

baik. Kalau komunikator menghendaki umpan balik yang cepat, dapat 

dipilih sarana komunikasi yang cepat, misalnya melalui tatap muka atau 

telepon. Akan tetapi, bila umpan balik yang cepat tidak terlalu dipentingkan, 

sarana tertulis dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyampaikan 

pesan. 

 

2.2 Kinerja 

Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan karyawan, untuk lebih 

memahaminya maka peneliti memaparkan tentang kinerja dalam sub bab-sub bab 

berikut ini. 

2.2.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan 

tugasnya dalam perusahaan. Setiap karyawan dan anggota perusahaan 

mengharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Menurut Mangkunegara 

(2011: 67), kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance ( 

prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian 

kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya.  

Rivai dan Basri (Kaswan 2012: 187) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhsilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di 
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dalam  melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. Jadi, berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh karyawan 

berdasarkan dengan kemampuan kerja yang dimiliki dalam menjalankan 

tugasnya.  

2.2.2 Faktor – faktor yang Memengaruhi Kinerja  

Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007: 153), kinerja merupakan suatu 

konstruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut terdiri atas SDM dan eksternal, yaitu kepemimpinan, 

sistem, tim, dan situasional. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh 

tiap individu karyawan. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader 

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja kepada 

masyarakat. 

3.  Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesame anggota tim, kekompakan 

dan keeratan anggota tim.  

4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, dan infrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi.  
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5. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan 

internal.  

2.2.3 Indikator Kinerja 

Menurut Bernardin dan Russel (Kaswan 2012: 187) terdapat enam kriteria utama 

yang digunakan untuk menilai kinerja. 

1. Kualitas 

Seberapa jauh atau baik proses atau hasil menjalankan aktivitas mendekati 

kesempurnaan, ditinjau dari kesesuaian dengan cara ideal menjalankan suatu 

kegiatan atau memenuhi tujuan yang dikehendaki oleh suatu aktivitas. 

2. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam nilai dolar atau rupiah, jumlah 

unit, atau jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Seberapa jauh atau baik sebuah aktivitas diselesaikan, atau hasil yang 

diproduksi, pada waktu yang paling awal yang dikehendaki dari sudut 

pandang koordinasi dengan output yang lain maupun memaksimum waktu 

yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain. 

4. Efektivitas Biaya  

Seberapa jauh atau baik sumber daya organisasi (misalnya manusia, moneter, 

teknologi, bahan) dimaksimumkan dalam pengertian memperoleh keuntungan 

tertinggi atau pengurangan dalam kerugian dari masing-masing unit. 
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5. Kebutuhan Untuk Supervisi 

Seberapa jauh atau baik seorang karyawan dapat melaksanakan fungsi kerja 

tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan intervensi 

pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan. 

6. Dampak Interpersonal 

Seberapa jauh atau baik karyawan meningkatkan harga diri, itikad baik, dan 

kerjasama antar sesama karyawan dan bawahan. 

 

2.2.4 Aspek-Aspek Standar Kinerja 

Sastrohadiwiryo (2001: 235) memberikan uraian terhadap unsur-unsur yang harus 

dinilai dalam memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, yaitu : 

1. Kesetiaan 

Kesetiaan yang dimaksudkan adalah tekad dan kesanggupan menaati, 

melaksanaka, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan 

sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari 

serta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Kesetiaan tenaga kerja terhadap perusahaan sangat berhubungan dengan 

pengabdiannya. Pengabdian yang dimaksud adalah sumbangan pikiran dan 

tenaga yang ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik di atas 

kepentingan pribadi. 
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2. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada umumya 

kerja seseorang tenga kerja antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan. 

3. Tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seseorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul risiko atas keputusan 

yang telah diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seseorang tenaga kerja untuk menaati segala 

ketetapan, peraturan perundaang-undangan dan peraturan yang berlaku, 

menaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang, serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan 

perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tak tertulis. 

5. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan serta mampu untuk tidak menyalah-gunakan wewenang 

yang telah diberikan kepadanya. 

6. Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama-

sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang 
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telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

7. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan 

bimbingan dari manajemen lininya. 

8. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk 

meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara 

maksimum untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan 

bagi tenaga kerja sebenarnya khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang 

memiliki jabatan seluruh hierarki dalam perusahaan. 

 

2.2.5 Karakter – karakter Individu dengan Kinerja Tinggi 

Pace dalam Mangkunegara (2009: 28) menjelaskan bahwa karakter – karakter 

individu yang mempunyai kinerja tinggi memiliki delapan ciri. 

1. Individu yang senang bekerja dan menghadapi tantangan yang moderat. 

2. Individu yang memperoleh sedikit kepuasan jika pekerjaannya sangat 

mudah dan jika terlalu sulit cenderung kecewa. 

3. Individu yang senang memperoleh umpan balik yang konkret mengenai 

keberhasilan pekerjaannya. 

4. Individu yang cenderung tidak menyenangi tugas tersebut jika tidak 

mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan. 
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5. Individu yang lebih senang bertanggungjawab secara personal atas tugas 

yang dikerjakan. 

6.  Individu yang puas dengan hasil bila pekerjaan dilakukan sendiri. 

7. Individu yang kurang istirahat, cenderung inovatif dan banyak bepergian.  

8. Individu yang selalu mencari kemungkinan pekerjaan yang lebih 

menantang, meninggalkan sesuatu yang lama dan menjadi rutinitas serta 

berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. 

 

2.2.6 Rencana Perbaikan Kinerja  

Menurut Krikpatrik dalam Wibowo (2007: 389) rencana perbaikan kinerja untuk 

dapat memberikan hasil seperti diharapkan harus memenuhi kriteria sifat sebagai 

berikut. 

1. Praktis 

Spesifikasi rencana harus berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. 

Memperbaiki kinerja dengan membaca buku teori atau mengikuti kursus 

psikologi industri sangat tidak praktis da membutuhkan waktu terlalu lama. 

2. Orientasi Pada Waktu 

Waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan harus ditentukan secara realistik 

dan dipertimbangkan bersama. Tidak ada pekerjaan tanpa batasan waktu. 

3. Spesifik  

Harus jelas menguraikan apa yang akan dikerjakan. Apabila bidang yang 

diperbaiki adalah kualitas komunikasi dengan pekerja, maka harus spesifik 

referensi yang harus diperbaiki. 
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4. Melibatkan Komitmen 

Baik manajer maupun pekerja harus menjual rencana dan mempunyai 

komitmen terhadap implementasinya. Mereka harus sepakat tentang apa yang 

harus dilakukan. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu   

1. Ultasary (2010) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Komunikasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang 

Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dari penelitian, 

dapat dikatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Reponden pada penelitian ini adalah seluruh 

karyawan yang bekerja pada PT PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang 

Bandar Lampung sebanyak 54 orang. 

 

2. Prabawa (2013) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Komunikasi 

Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening pada PT TWC Borobudur, 

Prambanan dan Ratu Boko. Hasil penelitian ini menunjukkan gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap budaya orgaisasi serta gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Namun komunikasi organisasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap budaya orgaisasi dan kinerja karyawan. Sampel penelitian ini 

berjumlah 75 orang responden. 


