
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia.

Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan interaksi

dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai

akibat dari adanya hubungan social. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa

komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai

individu maupun sebagai kelompok.

Edwar Depari (dalam Widjaja. 2000: 13) menjelaskan bahwa

komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang

disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan

penyampaian pesan dan ditujukan kepada penerima pesan, Havlon juga

menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses merubah prilaku orang

lain (communication of proses to motify the behavior of order individual)

secara umum defenisi komunikasi menurut Steward Tubs dan silva mose

yaitu proses penciptakan makna antara dua orang lebih (dalam Mulyana,

2001: 13).

Begitu juga halnya bagi suatu organisasi.Dengan adanya komunikasi

yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula

sebaliknya, kurang atau tidak adanya komunikasi dalam sutau organisasi

dapat menimbulkan macet atau berantakan.



Menurut Goldhaber komunikasi organisasi didefenisikan sebagai

proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan

yang saling tergantung satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak

pasti atau saling berubah-ubah (dalam Muhammad, 1995: 67).

Berdasarkan konsep tentang komunikasi dan organisasi diatas maka

komunikasi organisasi dapat kita maknai secara sederhana sebagai komunikasi

antar manusia (human communication) dalam konteks organisasi. Dalam

aplikasinya akan terdapat 3 jenis komunikasi yang terjadi di dalam sebuah

organisasi, yaitu vertikal keatas, vertikal kebawah dan horizontal. Bagaimana

dikatakan Sukamto Reksohadiprojo (1999: 176) bahwa saluran-saluran

komunikasi formal dalam organisasi secara umum dirancang untuk

mempermudah pertukaran-pertukaran informasi vertikal, maupun secara

horizontal.

Ketiga jenis komunikasi ini muncul seiringdengan proses komunikasi

didalam organisasi yang sebelumnya telah memiliki jenjang-jenjang dan

kedudukan tertentu. Vertikal kebawah berarti komunikasi ini dilakukan oleh

individu berkedudukan yang lebih tinggi dari komunikan, sebagai contoh atasan

memberi perintah kepada bawahan.Vertikal keatas merupakan kebalikan dari

Vertikal kebawah, yakni individu berkedudukan lebih rendah yang menjadi

komunikator, sebagai contoh seorang staf pegawai/kepala bagian/kepala seksi

melaporkan pekerjaannya kepada atasan.Komunikasi horizontal adalah

pertukaran pesan antara orang-orang yang sama tingkatannya, otoritasnya

didalam organisasi (Arni Muhammad, 2009: 121), contohnya antara kepala

bagian dan sesama karyawan.



Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang pentig baik dalam

organisasi, perusahan maupun instansi pemerintah.Khususnya untuk

meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.Disamping itu sumber

daya manusia juga penentu untuk tercpainya suatu usaha.Oleh sebab itu

dibutuhkan karyawan yang berprestasi, mempunyai semangat kerja yang

tinggi, setia dan mau bekerja sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan.

Untuk mendapatkan karyawan dengan aspek-aspek demikian bukanlah

sesuatu yang mudah, namun memerlukan suatu upaya tertentu, untuk

mengembangkan kualitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan

Untuk dapat mempengaruhi para pengikutnya diperlukan suatu

komunikasi yang baik setiap pemimpin, Hal ini bukanlah pekerjaan yang

mudah dilakukan, karena efektivitas seorang pemimpin diukur dari kinerja

dan pertumbuhan organisasi yang dipimpinnya serta kepuasan karyawan

terhadap pimpinannya.

Komunikasi diantara pimpinan sebagai pemegang otoritas dan

kewenangan tertinggi dengan pegawai sebagai perencana dan pelaksana

tujuan organisasi, diharapkan dapat membentuk suatu pola hubungan timbal

balik yang harmonis. Sehingga nantinya para pegawai merasa juga

mendapatkan perhatiandari pimpinan, hal ini berpengaruh dalam terciptanya

hubungan yang harmonis yang nantinya akan memacu semangat kerja para

karyawan. Pimpinan instansi pemerintah maupun perusahaan biasanya

memberikan instruksi maupun perintah tidak langsung sampai kepada para

karyawan yang bertugas melakukan pelaksanaan atas instruksi



tersebut.Haruslah melewati sub bidang masing-masing sesuai sistem yang

sudah diterapkan barulah instruksi tersebut sampai kepada karyawan

Oleh sebab itu, pimpinan harus dapat mempengaruhi bawahannya

untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan tanpa paksaan sehingga

bawahan secara sukarela akan berperilaku dan berkinerja sesuai tuntutan

organisasi melalui arahan pimpinannya. Dengan demikian dapat kita

simpulkan bahwa suatu organisasi baik dari instasi pemerintah maupun

swasta tidak terlepas dari proses komunikasi..

PT Iga Bina Mix Pekanbaru adalah sebuah perusahaan yang bergerak

dibidang produksi dan penjualan Ready Mix Concrete atau yang lebih

dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama produknya beton disamping itu

juga melakukan penjualan material (pasir, koral, split dan abu batu) dan

semen (semen curah, semen zak ), yang berlokasi di Jalan Garuda sakti km.1

Panam – Pekanbaru.

Berdasarkan observasi peneliti, yang menarik di PT Iga Bina Mix

Pekanbaru yaitu kurangnya terlihat komunikasi secara langsung maupun tidak

langsung yang dilakukan antara kepala bagian dalam berbagi informasi,

pemecahan masalah, mengadakan pertemuan dan membina hubungan melalui

kegiatan bersama sehingga menciptakan suatu penyampaian pesan atau

informasi yang kurang maksimal, dan hal ini tidak menutup kemungkinan

bisa berdampak terhadap kinerja karyawan.

Menurut Muhammad (2009: 79), ada dua hal  yang yang menyebabkan

orang-orang tidak puas dengan pekerjaannnya yaitu apabila orang tersebut



tidak  mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dan

apabila hubungan sesama rekan kerja kurang baik. Ketidakpuasan kerja

berhubungan dengan komunikasi.

Uraian tersebut sudah cukup jelas bagi peneliti, bahwa komunikasi

anatara pimpinan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi mempunyai

pengaruh yang sangat besar dalam mencapai kepuasan  bekerja bagi

karyawan. Sehingga dengan kepuasaan karyawan dapat meningkatkan kinerja

karyawan PT Iga Bina Mix.   Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik

untuk  meneliti lebih lanjut  dengan judul,Pengaruh Komunikasi Horizontal

Antara Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT Iga Bina Mix

Pekanbaru.

Dengan harapan peneliti dapat memberikan jawaban atas permasalahan

yang terjadi di PT Iga Bina Mix Pekanbaru tentang kinerja karyawan,

sehingga dapat membantu perusahan untuk meningkatkan kualitas yang

berkaitan dengan kinerja karyawan.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Komunikasi Horizontal antara Pimpinan merupakan suatu bagian yang

sangat penting dalam menentukan kesuksesan jalannya sebuah

organisasi atau perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja

karyawan, maka judul ini penting untuk diteliti.

2. Judul ini sangat relevan dengan konsentrasi penulis di jurusan Ilmu

Komunikas Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi.



3. Masalah diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa, dosen

maupun instansi yang terkait.

C. PENEGASAN ISTILAH

Dalam menghindari kesalah pahaman dalam judul skripsi ini, maka

penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi

ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh, menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pengaruh

didefinisikan sebagai : daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang

atau benda dan sebagainya. Berpengaruh : apa pengaruhnya, mempunyai

pengaruh (Andini, 2003 : 312)

2. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan antara orang-orang yang

sama tingkatannya, otoritasnya didalam organisasi (Arni Muhammad,

2009: 121).

3. Pimpinan adalah orang mengetahui atau mengepalai yang memberikan

bimbingan, atau tuntunan dan mengarahkan bawahannya (orang yang

dipimpinnya) kearah tercapainya sasaran-sasaran perusahaan atau

organisasi (Depdikbud, 1990: 684). Pimpinan dalam penelitian ini

adalah Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pemasaran, Kepala

Bagian Akutantasi dan Kepala Bagian Umum/ Perbendeharaan PT Iga

Bina Mix Pekanbaru.

4. Kinerja karyawan, menurut Hasibuan (2001:34) kinerja (prestasi kerja)

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang yang melaksanakan



tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu berarti ukuran

keberhasilan suatu pekejaan, peningkatan kerja, kesuksesan suatu

pekerjaan, dalam hal ini adalah kinerja karyawan  PT Iga Bina Mix.

5. PT. Iga Bina Mix Pekanbaru adalah perusahaaan yang bergerak dibidang

produksi dan penjualan Ready Mix Concrete (RMC) atau yang lebih

dikenal dengan masyarakat dengan nama produknya beton(data PT Iga

Bina Mix Pekanbaru, 2013)

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan

dalam penelitian ini adalah :

a. Masih kurangnya proses komunikasi yang dilakukan antara pimpinan

dalam memecahkan masalah, berbagi informasi dan kemajuan

perusahaan.

b. Masih Kurangnya aktifitas yang  dilakukan pimpinan bersama

karyawan untuk kemajuan perusahaan

c. Masih kurangnya perhatian  pimpinan yang dirasakan oleh

karyawan.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalah dalam penelitian ini maka

penulis membatasi masalah dalam penelitian hanya pada Pengaruh



Komunikasi Horizontal antara PimpinanTerhadap Kinerja Karyawan PT

Iga Bina Mix Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan

permasalahan yaitu, bagaimana pengaruhkomunikasi horizontal antara

pimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Iga Bina Mix Pekanbaru?.

E. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

Pengaruh Komunikasi Horizontal antara Pimpinan Terhadap Kinerja

Karyawan PT Iga Bina Mix Pekanabaru..

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi instansi, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

informasi kepada instansi mengenai pengaruh komunikasi organisasi

tertutama pada komunikasi horizontal antara kepala bagian dalam

meningkatkan kinerja karyawan dilingkungan PT Iga Bina Mix

Pekanbaru.

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi

bagi pembaca dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai syarat kelengkapan

Tugas Akhir untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada

program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations,

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.



F. KERANGKA TEORITIS

Menurut Kerlinger, teori merupakan himpunan konstruk (konsep), yang

mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dan menjabarkan relasi

diantara variable untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (dalam

Rakhmat, 2004 : 6).

Disamping itu, Kerangka teoritis merupakan landasan umum bagi

penulis untuk menjawab permasalahaan yang diajukan menurut teori yang

ada digunakan mendukung pengelolaan dan akurasi data yang akan diteliti,

juga untuk menjelaskan teori yang berkaitan dengan maslah yang diteliti

yaitu pengaruh komunikasi horizontal pimpinan terhada kinrja karyawan.

1. Kajian Teradahulu

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar

pijakan dalam rangka penyusunan peneilitian ini.Kegunaannya adalah

untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu

sekaligus perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan

peneliti berikutnya. Pada penelitian sebelumnya, Rohayati (2010)

meneliti tentang Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Peningkatan

Kinerja Karyawan PT. Buana Wira Lestari Dinaya Mas Estate Region

Kampar, penelitian ini menyimpulkan bahwa, terdapat pengaruh positif

dari komunikasi organisasi terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PT.

Buana Wira Lestari Dinaya Mas Estate Region Kampar.

Dengan demikian penelitian yang peneliti angkat mengenai

Pengaruh Komunikasi Horizontal antara Pimpinan Terhadap Kinerja



Karyawan PT. Iga Bina Mix Pekanbaru, dengan permasalahan yang

sedikit ada kesamaan tetapi objek dan lokasi serta metode penelitian yang

peneliti gunakan berbeda maka peneliti akan melakukan penelitian dan

merumuskan permasalahan dengan berbeda pula.

2. Komunikasi

Harold laswell dalam karyanya Strukture and Function of

Communication in Society (dalam Effendy, 1993:253), mengatakan

bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator

kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. who

says what in which channel to whom and with what effect. Jadi unsur-

unsur yang terdapat dalam komunikasi menurut paradigma Laswell ada

lima, yaitu:

a. Komunikator (communicator, source, sender)

b. Pesan (Message)

c. Media (channel, media)

d. Komunikan (communicant,communicate,receiver, recipient)

e. Efek (Effect, impact, influence)

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian

pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain

(komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-

lain yang muncul dari benaknya.Perasaan bisa berupa keyakinan, keragu-

raguan, kekawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya

yang timbul dari lubuk hati.



Unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi (dalam

Ruslan,1998:79) adalah:

a. Sender(komunikator), yang menyampaikan pesan kepada seseorang

atau sejumlah orang.

b. Encoding (penyandian), yaitu proses pengalihan pikiran kedalam

bentuk lambang.

c. Message (pesan), merupakan seperangkat lambang bermakna yang

disampaikan oleh komunikator.

d. Media (Saluran), yaitu tempat berlalunya pesan dari komunikator ke

komunikan

e. Decoding (pengawasandian), yaitu proses dimana komunikan

menetapkan makna pada lambing yang disampaikan oleh

komunikator kepadanya.

f. Receiver, yakni komunikan yang menerima pesan dari komunikator.

g. Response (tanggapan), yaitu seperangkat reaksi pada komunikan

setelah diterpa pesan.

h. Feedback (umpan balik), yaitu tanggapan komunikan apabila

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.

i. Noise, yaitu gangguan yang tidak terencana yang terjadi dalam

proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh

komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh

komunikator kepadanya.



Dalam teori komunikasi dikenal istilah empathy, yang berarti

kemampuan memproyeksikan diri kepada peranan orang lain. Jadi,

meskipun antara komunikator dengan komunikan terdapat perbedaan

dalam kedudukan, jenis pekerjaan, agama, suku, bangsa, tingkat

pendidikan, ideologi, dan lain-lain, jika komunikator bersikap empatik,

komunikasi tidak akan gagal. Komunikasi efektif harus direncanakan

dengan memperhatikan situasi, waktu, tempat dan pendengarnya. (dalam

Effendy, 2000:18)

3. Komunikasi Organisasi

Komunikasi Organisasi menurut Goldhaber didefenisikan sebagai

proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan

hubungan yang tergantung satu sama lain untuk mengatasi  lingkungan

yang tidak pasti atau yang berubah-ubah (Muhammad, 1995:67).

Komunikasi akan selalu terjadi dalam setiap kegiatan dalam organisasi

dengan tujuan untuk menciptakan saling pengertian dan kerja sama pada

setiap anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Disamping itu, Komunikasi organisasi dapat didefinisikan

pertunjukan dan penapsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang

merupakan bagian dari suatu organisasi, suatu organisasi terdiri dari unit-

unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu

dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan (R. Wayne

Face, 2006: 32).



Dalam organisasi terdapat sistem komunikasi yang ditetapkan

sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan bersama, sesuai dikatakan

Sukamto Reksohadiprojo (1999: 176) bahwa saluran-saluran komunikasi

formal dalam organisasi secara umum dirancang untuk mempermudah

pertukaran-pertukaran informasi vertikal, secara horizontal.

Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai perbedaan

fungsi yang sangat tegas. Ronald Adler dan George Rodman (1997:18)

dalam buku Understanding Human Communication, mencoba

menguraikan masing-masing, fungsi dari kedua arus komunikasi dalam

organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung

ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen

mengirimkan pesan kepada bawahannya. Fungsi arus komunikasi

dari atas ke bawah ini adalah:

1) Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction)

2) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu

untuk dilaksanakan (job retionnale)

3) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang

berlaku (procedures and practices)

4) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik.

b. Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika

bawahan (subordinate) mengirim pesan kepada atasannya. Fungsi

arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah:



1) Penyampaian informasi tentang pekerjaan pekerjaan ataupun

tugas yang sudah dilaksanakan

2) Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan

ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan

3) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan

4) Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri

maupun pekerjaannya.

c. Horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung

di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan

yang setara. Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah:

1) Memperbaiki koordinasi tugas

2) Upaya pemecahan masalah

3) Saling berbagi informasi

4) Upaya pemecahan konflik

5) Membina hubungan melalui kegiatan bersama.

Conrad(dalam  Steward L. Tubbs, 2000: 29) juga menyebutkan ada

tiga fungsi komunikasi organisasi, yaitu:

a. Fungsi Perintah, yakni perintah buat anggota organisasi dalam

membicarakan, menerima dan berindak.

b. Fungsi Relasional, yakni dengan komunikasi akan tercipta

hubungan yang baik dan harmonis dalam organisasi.



c. Fungsi Ambigu, yakni komunikasi merupakan alat untuk mengatasi,

dan mengurangi ketidak jelasan (ambiguity) dalam sebuah

organisasi.

Komunikasi itu baru efektif kalau pesanyang dikirim itu diartikan

sama yang dimaksud oleh sipengirim.  Sama demikian efektif komunikasi

dapat dilihat dari sudut pesan dapat dirumuskan sebagai barikut (Rosadi,

2006: 91)

a. Pesan harus terancana dan tersusun

b. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertentu

c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan

d. Pesan harus menyarankan jalan untuk memperoleh kebutuhan.

4. Komunikasi Horizontal antara Pimpinan

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan antara orang-orang

yang sama tingkatannya, otoritasnya didalam organisasi (Arni

Muhammad, 2009: 121).Bisa juga terjadi komunikasi horizontal yang

bersifat komunikasi silang (cros communication), artinya bisa melebar

kesamping atau juga secara diagonal antara kepala karyawan, kepala

seksi dan departemen dalam sebuah komunikasi yang dipergunakan oleh

lembaga atau organisasi (Rosadi, 2006: 92).

Didalam buku komunikasi organisasi (R Wayne, 2006:195)

penelitian dan pengalaman menyatakan bahwa komunikasi horizontal

muncul paling sedikit karena enam alasan, diantaranya:



a. Untuk berbagi informasi

b. Untuk mengkoordinasi penugasan kerja.

c. Untuk memecahkan masalah

d. Untuk mempermudah pemahaman bersama

e. Untuk mendamaikan, berunding dan menangani perbedaan

f. Untuk menumbuhkan dukungan antarpersona.

1) Fungsi Komunikasi horizontal

Secara umum, Komunikasi horizontal memiliki fungsi yang sama

dengan komunikasi yang lainnya. Robbin (2002 : 310-311) dalam (

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/komunikasi-arti-fungsi-dan-

bentuk.html) berpendapat bahwa fungsi-fungsi komunikasiantara lain:

a) Kendali : komunikasi bertindak untuk mengendalikan prilaku

anggota dalam beberapa cara, setiap organisasi mempunyai

wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh

karyawan.

b) Motivasi : komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan

menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan

bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk

memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar.

c) Pengungkapan emosional : bagi banyak karyawan kelompok kerja

mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosial, komunikasi

yang terjadi di dalam kelompok itu merupakan mekanisme

fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan



kekecewaan dan rasa puas mereka oleh karena itu komunikasi

menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan

kebutuhan sosial.

d) Informasi : komunikasi memberikan informasi yang diperlukan

individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan

meneruskan data guna mengenai dan menilai pilihan-pilihan

alternatif.

2) Metode Komunikasi Horizontal

Menurut Wayne Pace (2005: 196) bentuk komunikasi horizontal

yang paling umum mencakup semua jenis kontak interpersonal. Diantara

bentuk yang sering terjadi menurut arni Muhammad(2009:123) adalah

sebagai berikut:

a) Rapat–Rapat Komite

b) Interaksi Informal Pada Waktu Istirahat.

c) Percakapan Telpon

d) Memo dan Nota

e) Aktivitas Sosial

f) Kelompok Mutu

Wayne peace (2005:197) mengatakan bahwa hambtan-hambatan

pada komunikasi  horizontal banyak persamaannya dengan hambatan

yang mempengaruhui komunikasi keatas dan komunikasi ke bawah.

Ketiadaan kepercayaan diantara rekan-rekan kerja, perhatian yang tinggi

pada mobilitas keatas, dan persaingan dalam sumber daya dapat



menggangu komunikasi pegawai- yang sama tingkatnya dalam

organisasi dengan sesamanya.

Komunikasi horizontal sangat penting untuk koordinasi pekerjaan

antara bagian-bagian dalam organisasi.Akan tetapi bagian-bagian itu

sendiri mungkin menghalangi komunikasi horizontal. Khan dan Katz

(dalam Arni Muhammad, 2009: 124) mengatakan bahwa organisasi yang

agak lebih otoriter mengontrol dengan ketat komunikasi horizontal ini,

maka makin tinggi tingkat pimpinan makin banyak informasi tentang

bagian-bagian yang dibawah kontrolnya dan makin rendah  tingkat

pimpinan makin sedikit informasi yang dikenalnya atau hanya berkenaan

dengan bagiannya saja.

Dengan meningkat keterbatasan komunikasi horizontal bawahan

menjadi tergantung kepada informasi yang disampaikan secara vertical,

pemerintahan yang otoriter adalah contoh yang ekstrem yang mengontrol

komunikasi horizontal.

Terdapat beberpa pendapat tentang kepemimpinan dan peran

pemimpin dalam sebuah organisasi.Ada yang beranggapan bahwa

setiap orang yang sudah dewasa dengan sendirinya dapat menjadi

pemimpin dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan.

Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas

dan pembuatan keputusan. Lebih jauh lagi George R. Terry

merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk



mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi

(Thoha, 2004 : 5 )

Pemimpin mempunyai pengaruh yang aktif dan senantiasa campur

tangan dalam segala masalah yang berkaitan dengan organisasi atau

perusahaan sehingga mampu meningkatkan produktifitas kerja.

3) Proses Komunikasi Horizontal

Proses komunikasi merupakan suatu alur yang menggambarkan

jalannya suatu komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

Sesuai dengan pernyataan Robbins (1996: 312) dalam

(http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/eman/2004/jiunkpe-ns-s1-2004-

31400138-3756-orindo-chapter2.pdf) yang mengatakan bahwa  proses

komunikasi adalah langkah-langkah antara satu sumber dan penerima

yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Adapun

proses komunikasi secara umum adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses komunikasi

Gangguan

Encoding saluran decoding

Umpan balik

(purwanto 2003; 11-14)

Sumber

(komunikator)

pesan Penerima

(komunikan)



Berdasarkan gambar diatas, dapat kita ketahui beberapa komponen

yang ada pada proses komunikasi, diantaranya adalah:

a) Sumber/komunikator adalah pelaku utama yang mepunyai pihak

yang mempunyai kebutuhan atau yang memulai suatu komunikasi.

Bisa seorang individu, kelompok atau organisasi

b) Pesan yang akan disampaikan kepada penerima/ kounikan dari

sumber atau isi informasi, atau bisa dikatakan sebagai seperangkat

simbol verbal/ non verbal yang mewakili perasaan, nilai atau

gagasan.

c) Penerima/ komunikan adalah orang yang menerima pesan dari

komunikan, disebut juga sebagi tujuan dan pendengar

d) Saluran adalah media yang digunakan untuk penyampaian pesan

e) Encoding adalah tindakan mengahsilkan pesan, dengan gagasan-

gagasan kita kedalam gelombang suara atau ke atas selmbar kertas.

f) Decoding adalah tindakan dari penerima pesan, dengan

menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata diatas kertas

menjadi gagasan

g) Gangguan (noise) adalah gangguan dalam komunikasi yang

mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima pesan dan

sumber dalam mengirim pesan.

h) Umpana balik merupakan respon dari penerima, yang berupa

pesan verbal/ non verbal yang dikirim kembali kepada sumber

pesan.



5. Kinerja Karyawan

Sebuah organisasi memerlukan manusia sebagai sumber daya

pendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber

daya manusia yang berkualitas akan turut memajukan perusahaan sebagai

suatu wadah peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan strategis untuk

meningkatkan produktivitas organisasi adalah karyawan, yaitu individu-

individu yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan.

Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah

suatu hasilkerja yang dicapai seseorang yang melaksanakan tugas-tugas

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,

pengalaman, kesungguhan serta waktu

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan hasil

dalam rangkamewujudkan perusahaan (Payaman, 2005:1). Maka

muncullah sebuah kerangka dua model yang mewadahi apa dan

bagaimana kinerja tersebut sebagai berikut:

Gambar 1.1Kerangka kinerja

Sumber:  David dan Richard, 2007: 75.
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Kinerja dalam perusahaan itu terbagi dari unit yang besar ke unit

yang kecil dalam bentuk kelompok kerja, yaitu kinerja individu-

individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan hingga menjadi tugas

individu–individu dalam masin- masing kelompok atau unit kerja

(Payaman, 2005:3).

Menurut Ambar Teguh (2003: 223) kinerja seseorang merupakan

kombonasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai

dari hasil kerjanya.

Mengenai ukuran-ukuran kinerja karyawan, Ranupandojo dan

Husnan (2000) menjelaskan secara rinci sejumlah aspek yang meliputi:

a. Kualitas kerja adalah mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar

yang ditetapkan. Kualitas kerja diukur dengan indikator ketepatan,

ketelitian, keterampilan dan keberhasilan kerja. Kualitas kerja

meliputi ketepatan, ketelitian, kerapihan dan kebersihan hasil

pekerjaan.

b. Kuantitas kerja yaitu banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja

yang ada, yang perlu diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa

cepat pekerjaan dapat terselesaikan. Kuantitas kerja meliputi output,

serta perlu diperhatikan pula tidak hanya output yang rutin saja, tetapi

juga seberapa cepat dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang ekstra.

c. Dapat tidaknya diandalkan termasuk dalam hal ini yaitu mengikuti

instruksi, inisiatif, rajin, serta sikap hati-hati.



Mitchel (dalam Sedarmayanti, 2001: 51)  juga menyebutkan aspek-

aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja

seseorang yaitu sebagai berikut:

a. Kuantitas kerja (quantity of work) meliputi hasil kerja yang

diperoleh, kesuksesan hasil kerja dengan tujuan organisasi dan

manfaat hasil kerja

b. Ketepatan waktu (promptness) meliputi penetapan rencana

kegiatan, ketepatan rencana kerja dengan hasil dan ketepatan

waktu dalam menyelesaikan tugas

c. Inisiatif (inisative) meliputi pemberian ide/gagasan dalam

berorganisasi dan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi

d. Kemampuan (capability) mmeliputi kemampuan, keterampilan

yang dimilki dan kemampuan memanfaatkan sember daya/

prestasi

e. Komunikasi (comunicate) yakni kemampuan dalam

berkomunikasi baik keluar maupun kedalam organisasi.

Kaitan erat tentang kinerja adalah jika tingkat kinerja karyawan

baik, maka prestasi kerja itu juga baik, sebaliknya jika tingkat kinerja

karyawan buruk, maka prestasi kerja itu juga buruk.Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhui kinerja individu/ karyawan, menurut

Robert dan Jhon (2001: 82) yaitu :

a. Kemampuan mereka



b. Motif

c. Dukungan yang diterima

d. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan

e. Hubungan mereka dengan organisasi

Berdasarkan pengerian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari hasil suatu kerja individu

maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar,

dorongan dari atasan serta keinginan berprestasi. Keinginan berprestasi

itu lahir dengan adanya motif-motif yang dimiliki seseorang. Motif

berprestasi menurut David C. Mc Cleland (dalam Anwar Prabu,2000:

68) adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu

kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu menciptakan

prestasi (kinerja) dengan predikat terpuji.

G. Teori yang Relevan

Teori yang digunakan adalah teori human realtions.Teori human

relations disebut juga teori hubungan kemanusaiaan, teori antar manusia atau

disebut juga the human relations theory.Pengertian hubungan kemanusiaan

ada dua. Dalam arti luas, hubungan kemanusiaan adalah hubungan antara

seseorang dengan orang lain yang terjadi dalam segala situasi dan dalam

bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan kepuasan hati. Dalam arti

sempit, hubungan kemanusiaan adalah hubungan antar seseorang dengan

orang lain dalam suatu oranisasi atau kantor, yang bertujuan memberikan



kepuasan hati para pegawai, sehingga para pegawai mempunyai semangat

yang tinggi , kerja sama yang tinggi, dan disiplin yang tinggi (Wursanto

2002: 264).

Tujuan dilaksanakannya human relationsuntuk mendapatkan:

(Wursanto 2002: 264).

1. Kepuasan psikologis karyawan

2. Moral yang tinggi

3. Disiplin yang tinggi

4. Loyalitas kerja yang tinggi

5. Motivasi yang tinggi

Apabila didalam organisasi ada kepuasan psikologis karyawan,

moral, disiplin dan motivasi yang tinggi, maka organisasi akan dapat

diurus dengan mudah, dan dapat berjalan lancar menuju sasaran yang telah

ditetapkan oleh pimpinan.

H. Hipotesis

Hipotesis yang dimaksud dalam metodologi penelitian ini adalah

suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yang kebenarannya

masih perlu diuji pada data empiris yang dikumpulkan. (Hidayat Syah, 2010:

66). Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis yaitu:

Ha=adanya pengaruh yang signifikan antara komunikasi horizontal antara

pimpinan terhadap kinerja karyawan PT Iga Bina Mix Pekanbaru

Ho= tidak adanya pengaruh yang signifikan antarakomunikasi horizontal

pimpinan terhadap kinerja karyawan PT Iga Bina Mix Pekanbaru



I. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi

jabaran terhadap kerangka teoritis yang terdapat dalam penelitian.Hal ini

sangat perlu supaya memudahkan untuk melakukan pengukuran dilapangan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya, konsep

operasional yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Indikator Komunikasi Horizontal Antar Pimpinan

1) Adanya komunikasi yang dilakukan kepala bagian dengan kepala

bagian lainnya yang sifatnya timbal balik yakni untuk

mengkoordinasikan penugasan kerja berupa berbagi informasi

mengenai rencana dan kegiatan.

2) Terjadinya pertukaran informasi pada proses komunikasi sesama

kepala bagian untuk memcahkan masalah dan mempermudah

pemahaman bersama.

3) adanya saling perhatian  sesama kepala bagian baik diluar  maupun

dialam perusahaan yakni untuk Menumbuhkan dukungan antar

pesona.

b. Indikator Kinerja karyawan:

1) Karyawan melakukan pekerjaan dengan teliti, ketepatan,

kerapihan, dan kebersihan hasil pekerjaan

2) Karyawan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai

dengan standar yang ditetapkan perusahaan

3) Karyawan bertanggung jawab terhadapa pekerjaan yang

dikerjakannya

4) Karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa diminta bantuan

bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas

untuk menghindari hasil yang merugikan.



5) Karyawan loyalitas terhahadap pekerjaannya.

J. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif kuantitatif.Metode ini sesuai dengan desaign penelitian yang

meneliti tentang pengaruh komunikasi horizontal antara pimpinan terhadap

kinerja karyawan. Metode ini akan menjawab bagai mana pengaruh

komunikasi horizontal terhadap kinerja karyawan PT. Iga Bina Mix

Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di  PT Iga Bina Mix  Pekanbaru jalan

Garuda Sakti kilometer 1, Panam, Pekanbaru – Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah semua karyawan  di PT Iga Bina Mix

Pekanbaru.

b. Objek penelitian adalah pengaruh komunikasi horizontal antara

pimpinan terhadap kinerja karyawan PT Iga Bina Mix Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek peneletian

(Arikunto, 2006:130) dalam penelitian ini adalah semua karyawan

PT. Iga Bina Mix Pekanbaru berjumlah 44 orang.



b. Sampel penelitian.

Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan sampel total

atau sampel penuh. Sampel total adalah apabila penelitian ini kurang

dari 100 maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi

(dalam Suharsini Arikunto, 2002: 112). Adapun sampel dalam

penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Iga Bina Mix Pekanbaru

yang berjumlah 44 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis himpun dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Angket; angket disebar kepada seluruh karyawan PT Iga Bina Mix

Pekanbaru yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah sampel

b. Observasi; yakni pengamatan langsung segala aktifitas komunikasi

organisasi tertuama pada komunikasi horizontal antara pimpinan

yang ada di Pt Iga Bina Mix Pekanbaru, dan juga tentang kinerja

karyawan.

c. Dokumentasi; yaitu dengan cara pengumpulan data tertulis utama

arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan

masalah-masalah dalam penelitian ini adalah (Arikunto, 2002: 202-

205).

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan

menggunakan rumus atau  aturan – aturan sesuai dengan pendekatan

penelitian (Arikunto, 1998: 240).



Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian deskriptif

kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan statistik dalam

pembuktian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian korelasipearson product moment untuk mencari besarnya

hubungan dan konstribusi variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Rumus korelasi Pearson Product Moment

rxy =
.∑ 	 ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih

dari  harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apa bila r = -1 artinya korelasi negatif

sempurna; r = 0 aritnya tidak ada korelasi ; dan r = 1 berarti korelasinya

sangat kuat. Sedangkan arti harga r akaan dikonsultasikan dengan tabel

interpretasi nilai r sebagai berikut

Table 1. 2 interprensi terhadap nilai r hasil analisi korelasi

Tabel 1.2
Interpretasaikoefesien korelasi dan nilai r

Interval Koefesien Tingkat Hubungan

0,80 – 1,000 Sangat kuat

0,60 – 0,799 Kuat

0,40 – 0,599 Cukup kuat



0,20 – 0,399 Rendah

0,00 – 0,199 Sangat rendah

(Riduwan, dan Sunarto, 2010:80)

Dalam mengolah data, penulis menggunakan program SPSS

(Statistic Package for Special Science)versi 16.0 for windows. “SPSS

merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam

mengolah data statistik

K. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, alasan

pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep

Operasional, metode penelitiaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM Lokasi Penelitian

BAB III : PENYAJIAN DATA terdiri dari pengaruh komunikasi

organisasi pimpinan terhadap kinerja karyawan PT. Iga Bina

Mix Pekanbaru.

BAB IV : ANALISIS DATA, berisi tentang analisa terhadap pengaruh

komunikasi organisasi pimpinan terhadap kinerja karyawan PT.

Iga Bina Mix Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


