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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Dalam menjelaskan atau memaparkan tujuan penelitian ini, maka penulis 

perlu memberikan sebuah teori dan ketentuan-ketentuan beserta aturan-aturan 

yang memberikan solusi berkaitan dengan masalah-masalah penelitian ini yang 

telah dirumuskan diatas, agar memberikan suatu pemecahan penelitian dan 

menganalisa data dengan jelas. Kajian teori ini adalah gambaran terhadap 

seperangkat kumpulan konsep/konstruk, definisi, dan porposisi yang terkait secara 

sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi tentang suatu fenomena/gejala. 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan pertukaran pertukaran informasi dan pertukaran 

makna yang merupakan hal utama dari suatu sistem sosial dan organisasi. 

Sehingga komunikasi sebagai suatu proses penyampaian informasi dan pengertian 

dari satu orang kepada orang lain. Dimana salah satu cara mengelola aktivitas 

dalam suatu organisasi adalah melalui proses komunikasi
8
. 

Kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin memegang peranan yang 

penting karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan berbagai macam 

pribadi yang berbeda watak maupun latar belakangnya. Hal ini perlu disadari oleh 

seorang pemimpin, sehingga pemimpin akan berusaha memahami pribadi serta 

watak oleh bawahnya. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat 

berberbentuk instruksi atau perintah, saran, bimbingan, petunjuk, nasihat maupun 

kritik yang sifatnya membangun
9
. 

Menurut Purwanto dalam Gita Lestari & Kasmirudin, komunikasi yang 

terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus dilakukan secara berkala, 

karena tidak hanya dilakukan oleh para karyawan saja tetapi mencakup semua 

                                                             
8 Rosady, Management Public Relation dan Media Komunikasi, 81. 
9
Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011), 130. 
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yang terdapat di dalam organisasi dari tingkat jabatan yang paling tinggi hingga 

yang paling rendah. Hubungan komunikasi yang terjalin baik di dalam organisasi 

merupakan aset penting bagi pencapaian sasaran atau tujuan organisasi tersebut. 

Komunikasi yang terjadi menjadi sebuah sarana bagi para anggota organisasi 

sehingga dapat memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan atau organisasi. 

Melalui komunikasi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan 

sesuatu yang baik dan positif
10

. 

 

2. Human Relations 

Menurut Davis dalam Afrian dan Kasmiruddin Human relation merupakan 

syarat utama untuk keberhasilan suatu komunikasi baik komunikasi antar 

perorangan maupun komunikasi dalam instansi atau perusahaan. Hubungan yang 

harmonis akan membuat suasana kerja yang menyenangkan dan hal ini akan 

mempengaruhi semangat karyawan dalam menjalankan segala pekerjaannya
11

. 

Human relations dalam arti luas ialah interaksi antara seseorang  dengan 

orang atau kelompok lain, yang menyangkut hubungan manusiawi, etika/moral, 

aktivitas sehari-hari pada umumnya bertujuan untuk memperoleh kepuasan bagi 

kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti sempit human relations yaitu terjalinnya 

suatu interaksi antara seseorang dan orang/kelompok lainnya
12

. 

Human relations adalah hubungan manusiawi yang termasuk ke dalam 

komunikasi antarpersonal (interpersonal communication) sebab berlangsung pada 

umumnya antara dua orang secara dialogis, dikatakan bahwa hubungan 

manusiawi itu komunikasi karena sifatnya action oriented, mengandung kegiatan 

untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang
13

. 

Menurut Davis dan Jhon Hubungan Antar Manusia atau Human Relations 

adalah interaksi antara seseorang dengan orang  lain baik dalam situasi kerja atau 

                                                             
10

Gita Lestari & Kasmirudin, “Pengaruh Komunikasi Internal Dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Industri Media Pt. Riau Media Televisi (Rtv) Pekanbaru”, Jom Fisip, Vol. 4 No. 

2 (Oktober 2017) 2. 
11

Afrian Rahman & Kasmiruddin, “Pengaruh Human Relation Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Pekanbaru”, Jom Fisip, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2017) 7. 
12 Rosady, Management Public Relation dan Media Komunikasi, 86. 
13

Onong, Human Relation dan Public Relation, 51. 
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dalam organisasi kekaryaan. Ditinjau dari kepemimpinannya, yang bertanggung 

jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi 

kerja yang memotivasi untuk bekerjasama secara produktif, sehingga dicapai 

kepuasan ekonomi, psikologis dan sosial
14

. 

Menurut Effendi, Human Relations yang baik sangat dibutuhkan dalam 

usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan menerapkan prinsip-

prinsip Human Relations dengan baik
15

. 

Human relations dalam aktivitas manajemen organisasi/lembaga adalah 

menciptakan suatu kerja sama antar karyawan dalam satu tim kerja, meningkatkan 

produktivitas, dan memperoleh kepuasan dalam bekerja. Dalam human relation 

tersebut kuncinya adalah bagaimana metode dalam berkomunikasi tersebut 

mampu menimbulkan motivasi
16

 

Reece, Brant, dan Howie mengatakan dalam Armansyah ada tujuh aspek 

human relations yang menggambarkan keadaan human relations dalam suatu 

organisasi, yakni komunikasi (communications), kesadaran diri (selfawareness), 

penerimaan diri (selfacceptance), motivasi (motivation), kepercayaan (trust), 

keterbukaan diri (self-disclosure) dan penyelesaian konflik (conflict resolution)
17

. 

 

a. Prinsip Human Relation 

Human relations membahas mengenai pemberian motivasi dari manajer 

kepada karyawannya, memotivasikan karyawan untuk bekerja giat berdasarkan 

kebutuhan mereka secara memuaskan, yakni kebutuhan akan upah yang cukup 

bagi keperluan hidup keluarganya sehari-hari, kebahagiaan keluarganya, 

kemajuan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Dengan adanya motivasi dari 

manajer maka akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Karyawan akan 

                                                             
14

Davis, K. dan Jhon W. N, Perilaku Organisasi. (Jakarta: Erlangga, 2009), 78. 
15

Onong, Human Relation dan Public Relation 71. 
16

Ruslan, Management Public Relation dan Media Komunikasi, 87. 
17

Armansyah, “Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Lampung”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Lampung, Bandar Lampung 2016), 2. 



10 
 

lebih semangat lagi dalam bekerja sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan margin atau keuntungan perusahaan
18

. 

Prinsip human relations menurut Siagian dalam Armansyah adalah sebagai 

berikut:
19

 

1. Suasana kerja yang menyenangkan, yaitu pekerjaan yang menarik, 

hubungan kerja yang intim, lingkungan kerja yang memberikan motivasi 

dan perlakuan yang adil. 

2. Hubungan kerja yang serasi, yaitu hubungan formalitas dan informalitas 

yang wajar dalam hubungan kerja. 

3. Penempatan tenaga kerja yang tepat, yaitu setiap orang harus ditempatkan 

pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kecakapan mereka. 

Selain itu, Onong Uchjana dalam Afrian dan Kasmiruddin mengungkapkan 

bahwa indikator dari human relations adalah sebagai berikut
20

 : 

1. Adanya komunikasi 

Untuk dapat membangun kerjasama dalam sebuah tim, diperlukan 

komunikasi antara anggotanya agar tujuan bersama dapat tercapai. 

2. Adanya pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah proses pemberian tugas, perintah-perintah, 

intruksi yang membuat staf bisa memahami keinginan pimpinan organisasi 

dan pengarahan tersebut membuat staf untuk berkontribusi secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan. 

3. Adanya keterbukaan 

Keterbukaan yang akan dijelaskan memiliki arti bahwa keterbukaan harus 

selalu disertai dengan kebijaksanaan dan bila terlalu banyak komunikasi 

dapat membimbing serta memunculkan sikap salah paham. Komunikasi 

maksimal (keterbukaan total dan terlalu banyak komunikasi) sulit untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan, serta adanya campur tangan orang lain 

                                                             
18

Indah Fitriyani, “Pengaruh Human Relation Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

Cv Otim Grup Purwokerto,(Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Purwokerto 2016), 3. 
19

Armansyah, “Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Lampung”, 16. 
20

Afrian Rahman & Kasmiruddin, “Pengaruh Human Relation Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Pekanbaru”, Jom Fisip, Vol. 4 No. 2, (Oktober 2017) 8. 
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dalam semua kegiatan akan menghambat lancarnya kegiatan yang 

ditentukan sebelumnya. 

4. Adanya sikap saling menghargai 

Para karyawan juga sangat menginginkan agar hasil karyanya dihargai, 

meskipun sebenarnya adalah kewajiban mereka untuk bekerja segiat-

giatnya. Misalnya pemberian reward yang berupa kenaikan jabatan, berupa 

bonus, ataupun berupa barang. 

5. Adanya loyalitas 

Suatu perusahaan akan dapat berkembang dengan pesat apabila 

karyawannya memiliki loyalitas kerja yang tinggi. Individu dengan loyalitas 

tinggi mempunyai keinginan yang besar untuk tetap tinggal di 

organisasinya. 

 

b. Teknik-teknik Human Relations 

Ada beberapa cara dalam menghindari hambatan Human Relations, yaitu 

dengan cara konseling. Adanya konseling bertujuan untuk membantu konseling 

(counselee), yaitu karyawan yang menghadapi masalah atau yang sedang 

mengalami frustasi, untuk memecahkan masalahnya atau mengusahakan 

terciptanya suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan 

masalahnya
21

. 

Selain dengan konseling, ada beberapa cara dalam hubungan antar manusia 

antara lain:
22

 

1. Tindakan sosial  

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan seorang individu yang 

dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. 

2. Kontak sosial 

Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang 

merupakan terjadinya awal interaksi sosial. 

                                                             
21

Widdi Ega Rukmana,“Analisis Pengaruh Human Relation (Hubungan Antar Manusia) 

Dan Kondisi Fisik Lingkungan Terhadap Etos Kerja Dan Kinerja Karyawan Dedy Jaya Plaza 

Tegal”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 31. 
22

Ibid, hlm. 32. 
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3. Komunikasi sosial 

Proses komunikasi terjadi saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah 

komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. 

 

c. Hambatan Human Relations 

Onong dalam penelitiannya menyatakan bahwa human relations dapat 

dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan 

salah pengertian dan dapat mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. 

Dalam derajat intensitas yang tinggi, hubungan manusiawi dilakukan untuk dapat 

memotivasi kerja karyawan. Motivasi kerja timbul pada diri seseorang akibat 

suatu masalah yang dapat memberikan semangat kepadanya. Apabila motivasi 

kerja dimiliki oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut, 

maka akan memicu terjadinya kinerja yang baik pada karyawan
23

. 

Hambatan dalam hubungan antar manusia pada umumnya mempunyai dua 

sifat yaitu objektif dan subjektif. Hambatan yang sifatnya objektif adalah 

gangguan dan halangan terhadap jalannya hubungan antar manusia yang tidak 

disengaja dan dibuat oleh pihak lain tapi mungkin disebabkan oleh keadaan yang 

tidak menguntungkan. Hambatan yang bersifat subjektif adalah yang sengaja 

dibuat oleh orang lain sehingga merupakan gangguan, penentangan terhadap suatu 

usaha komunikasi
24

. 

 

d. Teori Hubungan Antar Manusia 

Teori Hubungan Antar Manusia dipelopori oleh Elton Mayo pada tahun 

1930-an. Teori tersebut menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang 

disebabkan karena hubungan manusiawi atau interaksi, juga pada perhatian 

terhadap pegawai dan proses kelompok yang terjadi di antara anggota organisasi. 

Semua itu tentunya memerlukan sebuah proses komunikasi yang efektif. 

                                                             
23

Onong, Human Relation dan Public Relation, 37. 
24

Galih Adi Saputro dan Azis Fathoni, “Analisis Pengaruh (Human Relation/Hubungan 

Antar Manusia) Dan Kondisi Fisik Lingkungan Kerja Terhadap Etos Kerja Dan Kinerja Karyawan 

Pt Karunia Adijaya Mandiri Semarang”. (Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pandanaran, Semarang 2017), 3. 
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Hubungan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan 

atasan, dan antara bawahan dalam suatu organisasi, akan membentuk iklim 

komunikasi yang baik, hal ini sangat berpengaruh besar dalam menjembatani 

terciptanya peningkatan semangat kerja dan produktivitas pegawai di dalam 

organisasi tersebut
25

. 

Dalam teori ini membahas pentingnya individu dan hubungan sosial dalam 

ruang lingkup organisasi. Komunikasi interpersonal penting dalam mengubah 

prilaku seseorang dengan cara membangun interaksi dan suasana nyaman 

sehingga dapat memberikan motivasi dalam pekerjaan. 

Teori ini juga menyarankan strategi peningkatan dan penyempurnaan 

organisasi dengan menciptakan organisasi yang dapat membuat individu 

mengembangkan potensinya. Dengan meningkatkan kepuasan kerja dan 

meningkatkan katualisasi diri, akan  mempertinggi motivasi kerja, sehingga dapat 

meningkatkan produksi organisasi/perusahaan.  

 

3. Motivasi Kerja 

Menurut  Robbins motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan 

menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu
26

. 

Menurut Filmore H. Stanford dalam Mangkunegara mengemukakan bahwa 

motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah tujuan 

tertentu
27

. 

Motivasi menurut Robbins dalam Yani mengatakan bahwa motivasi sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan individual
28

. 

                                                             
25

Bangun Theofaldy, “Alur Komunikasi Vertikal Dalam Meningkatkan Semangat Kerja 

Pegawai Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda”, e-Journal Ilmu Komunikasi, Vol. 

1 No. 3 (Tahun 2013), 324 
26 Stephen P. Robbins, Prinsip-prinsip Prilaku Organisasi. (Jakarta:  Erlangga, 2002), 55. 
27

A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 93. 
28 Yani, Pelatihan dan Kepemimpinan. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 31. 
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Sedangkan menurut Edwin B. Flippo dalam Hartatik, motivasi kerja adalah 

suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja 

secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus 

tercapai
29

. 

Motivasi didefinisikan oleh Mathis dan Jackson dalam Bangun, merupakan 

hasrat di dalam diri seseorang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu 

tindakan. Seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai 

tujuan. Oleh sebab itu, motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada 

tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia
30

. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan 

atau sebuah kondisi untuk melakukan perbuatan agar tercapainya tujuan dalam 

organisasi. 

 

a. Proses Motivasi Kerja 

Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, 

dimana mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut, namun motivasi tidak 

lepas dari tujuan. Semakin tinggi tujuan seorang individu dalam mengerjakan 

sesuatu maka semakin besar pula motivasinya. Proses motivasi meliputi tiga 

langkah, yaitu:
31

 

1. Adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga-tenaga pendorong 

(desakan, motif, kebutuhan, keinginan) yang menimbulkan suatu 

ketegangan atau tension. 

2. Berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada 

pencapaian suatu tujuan yang mengendurkan atau menghilangkan 

ketegangan. 

3. Pencapaian tujuan dan berkurangnya atau hilangnya ketegangan. 

 

                                                             
29

Indah Puji Hartatik, Buku Praktis Mengembangkan SDM. (Yogyakarta: Laksana, 2014), 

160. 
30

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Erlangga, 2012), 312. 
31

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2005), 62. 
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b. Sifat Motivasi Kerja 

Motivasi kerja sebagai aspek psikologis individu pegawai merupakan faktor 

lain yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena perusahaan bukan saja 

megharapkan pegawai mampu, cakap dan terampil, tetapi yang penting yang mau 

bekerja dengan giat dan mempunyai keinginan untuk mencapai hasil yang 

maksimal
32

. 

Menurut Sukmadinata sifat motivasi dibedakan atas tiga macam
33

: 

1. Motivasi takut atau fear motivation, individu melakukan suatu perbuatan 

karena takut. 

2. Motivasi insentif atau incentive motivation,  individu melakukan suatu 

perbuatan untuk mendapatkan sesuatu insentif. Bentuk insentif bermacam-

macam, seperti: mendapatkan  honorarium, bonus, hadiah, penghargaan, 

piagam, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, promosi jabatan dll. 

3. Sikap atau attitude motivation atau self motivation, motivasi ini lebih 

bersifat instrinsik, muncul dari dalam diri individu, berbeda dengan kedua 

motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik dan datang dari luar diri 

individu. Sikap merupakan suatu motivasi karena menunjukan ketertarikan 

atau ketidaktertarikan seseorang terhadap suatu objek. Seseorang yang  

mempunyai sikap positif terhadap sesuatu akan menunjukan motivasi yang 

besar terhadap hal itu. Motivasi ini datang dari dirinya sendiri karena 

adanya rasa senang atau suka serta faktor-faktor subjektif lainnya. 

 

c. Indikator Motivasi Kerja 

Terdapat beberapa teori yang membahas tentang motivasi kerja, salah 

satunya adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Bagi Maslow Setiap 

individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat 

yang paling dasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Abraham maslow 

membagi kebutuhan manusia atas lima kebutuhan yaitu:
34

 

 
                                                             

32
Yani, Pelatihan dan Kepemimpinan, 3. 

33
Nana, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 63-64. 

34
Yani, Pelatihan dan Kepemimpinan, 36. 
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1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan utama individu dalam 

mempertahankan hidupnya yang di antaranya meliputi kebutuhan akan makan dan 

minum, pakaian serta tempat tinggal. Dalam situasi kerja yang termasuk kategori 

ini antara lain gaji dan kondisi kerja. 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

Yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, pertentangan dan lain sebagainya. 

3. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan sosial meliputi, kebutuhan akan persahabatan, afiliansi serta 

berinteraksi yang memuaskan dengan orang lain. 

4. Kebutuhan Harga Diri 

Kebutuhan ego, status dan penghargaan merupakan kebutuhan tingkat 

berikutnya meliputi kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang lain. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan Aktualisasi diri adalah kebutuhan paling tinggi. Yaitu kebutuhan 

meliputi, kebutuhan untuk memanfaatkan kemampuan, keterampilan dan potensi 

yang dimiliki secara maksimal. 

 

B. Kajian Tedahulu 

Pada penelitian sebelumnya, Indah Fitriyani pada tahun 2016 Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Human Relations Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv Otim Grup 

Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas Pengaruh 

Dimensi Hubungan Antar Manusia terhadap Produktivitas Kerja Karyawan yang 

dilakukan di Cv Otim Grup Purwokerto. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

asosiatif dengan analisis data kuantitatif yang dilakukan berdasarkan dengan skala 

likert melalui penyebaran kuesioner. Adapun yang menjadi sampel adalah 

karyawan di Cv Otim Grup Purwokerto diambil secara keseluruhan menggunakan 

teknik Sampling Jenuh dengan jumlah populasi 33 orang. Hasil penelitian dan 

analisis data dimensi human relations memberikan sumbangan 87,6% terhadap 
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produktivitas kerja karyawan di Cv Otim Grup Purwokerto. Bahwa terdapat 

hubungan positif antara dimensi human relation (gaya komunikasi dan motivasi 

kerja) terhadap produktivitas kerja karyawan
35

. 

Sedangkan pada penelitian Asrifah pada tahun 2015 Universitas Tadulako, 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Human Relations Terhadap Kinerja 

Pegawai Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah”. 

Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh human 

relations terhadap kinerja pegawai di di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Tengah, serta menguji apakah variabel human relations yakni 

komunikasi, kesadaran diri, penerimaan diri, motivasi, kepercayaan, keterbukaan 

diri dan penyelesaian konflik secara simultan dan parsial memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Adapun yang 

menjadi sampel adalah pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Tengah sebanyak 96 orang. Hasil penelitian ini adalah variabel human 

relations yang terdiri dari komunikasi, kesadaran diri, penerimaan diri, motivasi, 

kepercayaan, keterbukaan diri dan penyelesaian konflik secara simultan terbukti 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini
36

. 

Kemudian pada penelitian Nur Arifah pada tahun 2015 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Human 

Relations (Hubungan Antar Manusia)Dan Kondisi Lingkungan Fisik Terhadap 

Etos KerjaKaryawan Pada Pt. Delta Merlin Sandang Tekstil 1Sragen”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Human Relations (Hubungan Antar 

Manusia) dan Kondisi Lingkungan Fisik terhadap etos kerja karyawan, 

                                                             
35

Indah Fitriyani, “Pengaruh Human Relation Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada 

Cv Otim Grup Purwokerto”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto, 2016), 86. 
36

Asrifah, “Pengaruh Human Relations Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah”, e-Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 2. (Tahun 2015), 

128. 
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mengidentifikasi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Etos Kerja 

karyawan pada PT. Delta Merlin Sandang Tekstil 1 Sragen. Jenis penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu 

dilakukan ujivaliditas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan 80 responden yang berasal dari 

karyawan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil 1 Sragen. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik non probability sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kondisi Lingkungan Fisik merupakan faktor yang lebih 

utama dibandingkan dengan variabel Human Relations dalam mempengaruhi 

variabel Etos Kerja
37

. 

Sedangkan pada penelitian Arridha Helty Nasution pada tahun 2014 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Human Relations Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Divisi 

Wood Corrective & Preventive Department Di PT. Indah Kiat Pulp & Paper 

(IKPP) Perawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

pengaruh human relation terhadap motivasi kerja karyawan divisi Wood 

Corrective & Preventive Department di PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) 

Perawang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan sampel 60 

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara human 

relations terhadap motivasi kerja karyawan divisi wood corrective & preventive 

department di PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) Perawang. Nilai koefisien 

korelasi (r) diperoleh sebesar 0,506 atau (50,6%)
38

. 

Serta pada penelitian Eka Cahyani Putri Susanti, Mochammad Al Musadieq, 

dan Ika Ruhana pada tahun 2014 Universitas Brawijaya, melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Human Relations (Hubungan Antar Manusia) Dan 

                                                             
37

Nur Arifah, “Pengaruh Human Relation (Hubungan Antar Manusia) Dan Kondisi 

Lingkungan Fisik Terhadap Etos Kerja Karyawan Pada Pt. Delta Merlin Sandang Tekstil 1 

Sragen”. (Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015), 17. 
38

Arridha Helty Nasution, “Pengaruh Human Relations Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

Divisi Wood Corrective & Preventive Department Di PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) 

Perawang”. (Skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2014), 98. 
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Kondisi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi Pada Karyawan 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh human relations (hubungan 

antar manusia) dan kondisi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis 

penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif dan inferensial dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun yang menjadi sampel 

adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan. 

Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling yaitu 

penetapan responden sampel dengan cara undian sebanyak 59 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden menilai komunikasi, kondisi 

fisik lingkungan kerja, kondisi non fisik lingkungan kerja, dan kinerja pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan sangat baik
39

. 

Berdasarkan kajian terdahulu yang dipaparkan di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki objek dan tempat penelitian yang 

berbeda. 

Maka peneliti ingin mencoba menguji pengaruh Human Relations terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai CV. Karya Muda Prima Pekanbaru. Teknik pengumpulan 

data menggunakan angket dan dokumentasi. Untuk menguji validitas digunakan 

rumus Korelasi Product Moment, sedangkan teknik analisis data menggunakan 

regresi linear sederhana. 

 

C. Konsep Operasional Variabel 

Konsep operasional merupakan hasil pemikiran rasional yang bersifat kritis 

dalam memperkirakan kemungkinan penelitian yang akan dicapai. Variabel X 

disebut juga variabel bebas (independent) yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya yang bersifat berdiri sendiri. Variabel X dalam penelitian ini 

adalah “Human Relations”. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

Motivasi Kerja pegawai. 

                                                             
39

Eka Cahyani Putri Susanti, “Pengaruh Human Relation (Hubungan Antar Manusia) Dan 

Kondisi Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi Pada Karyawan Dinas Pekerjaan 

Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan)”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 17 No. 2 

(Tahun 2014), 8. 
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Sesuai dengan konsep operasional di atas, maka peneliti merumuskan 

indikator human relation dan motivasi kerja pegawai adalah sebagai berikut: 

1. Indikator Human Relation 

a. Adanya komunikasi; terjalinnya hubungan baik antara atasan serta sesama 

rekan kerja. 

b. Adanya pengarahan; atasan memberikan pengarahan terkait pekerjaan serta 

dalam memberikan tugas. 

c. Adanya keterbukaan; adanya diskusi untuk memecahkan masalah dan 

memperoleh pemahaman bersama. 

d. Adanya sikap saling menghargai; adanya reward yang diberikan manajer 

atas prestasi pegawai 

e. Adanya loyalitas; pegawai memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 

pekerjaannya. 

f. Suasana kerja yang menyenangkan; pekerjaan yang menarik, hubungan 

kerja yang intim, lingkungan kerja yang memberikan motivasi dan 

perlakuan yang adil. 

g. Hubungan kerja yang serasi; hubungan formalitas dan informalitas yang 

wajar dalam lingkungan kerja. 

h. Penempatan tenaga kerja yang tepat; pegawai ditempatkan pada posisi 

pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kecakapan mereka. 

2. Indikator Motivasi Kerja 

a. Kebutuhan fisiologis; meliputi makan, minum, perlindungan fisik, gaji, dan 

kondisi kerja. 

b. Kebutuhan rasa aman; kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, 

pertentangan dan lingkungan hidup. 

c. Kebutuhan sosial; meliputi kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, 

berinteraksi dan kebutuhan mencintai dan dicintai. 

d. Kebutuhan harga diri; menyangkut faktor penghormatan diri seperti 

kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri; kebutuhan untuk memanfaatkan kemampuan, 

keterampilan dan potensi yang dimiliki. 
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Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Indikator Instrumen 

Human 

Relations 

Adanya komunikasi Terjalin hubungan baik antara rekan 

Atasan dan pegawai sering bertegur 

sapa 

Interaksi antara atasan dan bawahan 

dipengaruhi oleh intensitas 

komunikasi 

Adanya pengarahan Atasan memberikan pengarahan 

dengan baik 

Pemberian tugas dan perintah yang 

jelas dari atasan terhadap pegawai 

Adanya keterbukaan Pegawai dapat mengeluarkan 

pendapat, kritik, dan saran 

Sesama rekan pegawai melakukan 

diskusi terkait pekerjaan 

Adanya sikap saling 

menghargai 

Atasan menghargai pekerjaan pegawai 

Atasan memberikan reward kepada 

pegawai atas prestasi kerja 

Adanya loyalitas Pegawai memiliki tanggung jawab 

terhadap pekerjaan 

Pegawai patuh kepada atasan 

Suasana kerja 

menyenangkan 

Pekerjaan yang menarik dapat 

memotivasi pegawai dalam bekerja 

Lingkungan kerja mempengaruhi 

motivasi pegawai 

Hubungan kerja yang 

serasi 

Hubungan formal dan informal antara 

atasan dan bawahan wajar dalam 

pekerjaan 
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Penempatan tenaga 

kerja yang tepat 

Atasan memberikan tugas sesuai 

keahlian pegawai 

pegawai ditempatkan pada posisi 

pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlian dan kecakapan mereka 

Motivasi Kerja Kebutuhan fisiologis Gaji dapat mencukupi kebutuhan 

primer sehari-hari 

Pegawai mendapatkan gaji yang 

sesuai dengan pekerjaan 

Kebutuhan rasa aman Kenyamanan di lingkungan kerja 

Perusahaan memperhatikan keamanan 

kerja 

Pegawai merasa aman saat bekerja 

Kebutuhan sosial Pegawai mampu bekerja sama dengan 

rekannya 

Sesama rekan kerja saling 

menghormati di lingkungan kerja 

Pegawai dan atasan dapat berdiskusi 

mengenai pekerjaan 

Kebutuhan harga diri Menjunjung etika sesuai dengan 

norma 

Pegawai berusaha untuk tidak 

melakukan kesalahan saat bekerja 

Pegawai merasa dihargai oleh rekan 

dan atasan 

Pegawai merasa ada dan dianggap di 

lingkungan kerja 

Kebutuhan aktualisasi 

diri 

Memberikan kontribusi yang sesuai 

pada perusahaan 
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Pegawai selalu bekerja sebaik 

mungkin dan penuh semangat agar 

mendapatkan hasil kerja yang 

memuaskan 

Memiliki ketertarikan dengan 

pekerjaannya 

Skill sesuai dengan pekerjaan 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau 

hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui 

statistik sampel.Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara human relation terhadap 

motivasi kerja. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara human relation terhadap motivasi 

kerja. 

Hipotesis sementara dari peneliti adalah Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

antara Human Relation terhadap Motivasi Kerja. 


