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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Arni (2007:82) Iklim komunikasi dan organisasi merupakan hal

yang perlu menjadi perhatian seorang pimpinan organisasi karena faktor

tersebut banyak mempengaruhi tingkah laku karyawan. Untuk dapat

menciptakan iklim komunikasi dan organisasi yang baik perlu memahami

kedua hal tersebut serta keadaan karyawan. Dalam sebuah organisasi tujuan

organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa

organisasi itu bertahan atau tidak. Agar organisasi dapat bertahan mencapai

tujuannya perlu adanya komunikasi yang baik dan terjadi hubungan timbal

balik yang menguntungkan didalam organisasi tersebut  maka terlihat bahwa

iklim komunikasi organisasi itu baik.

Iklim setiap lingkungan kerja memiliki atmosfer kerja berbeda.

Hubungan mungkin digambarkan dari segi iklim atau “perkiraan cuaca”.

Bawahan (karyawan) mungkin menggambarkan atmosfer tempat kerja mereka

dari segi penciptaan tingkat kenyamanan yang mereka rasakan (Mangkunegara,

2007:41). Iklim komunikasi merupakan gabungan dari persepsi-persepsi suatu

evaluasi makro mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon

pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antar

pesona, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Iklim

komunikasi meliputi persepsi-persepsi mangenai pesan dan peristiwa yang
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berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi (Pace dan Faules dan

Faules, 2006: 147).

Dalam Pace dan Faules dan Faules (2001:148) menyatakan bahwa

“iklim (komunikasi) organisasi jauh lebih penting dari pada keterampilan

atau teknik-teknik komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu

organisasi yang efektif”.

Dari definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa iklim komunikasi

adalah komunikasi yang dilakukan oleh karyawan, pimpinan maupun anggota

organisasi sehinnga menciptakan keadaan lingkungan. Komunikasi yang

efektif dicapai dengan melihat keadaan lingkungan komunikasi (iklim

komunikasi). dengan mengetahui iklim komunikasi kita dapat melihat kinerja

yang dihasilkan karyawan.

Penulis melihat gejala yang sering terjadi antara organisasi swasta dan

organisasi pemerintahan terlihat berbeda kalau organisasi swasta iklim

komunikasinya terlihat lebih fokus oleh pekerjaan dan jarang terlihat

keterlibatan komunikasi antar karyawan maupun atasan. Berbeda dengan

organisasi pemerintahan iklim komunikasi yang terlihat bersifat terbuka,

sopportiveness, rileks, ramah tamah dengan anggota maupun tamu dan penuh

persaudaraan. Seperti organisasi swasta di Pekanbaru KISEL telah banyak

mengembangkan usahanya sebagai lembaga bisnis yang modern. Dari

kemajuan KISEL yang sangat pesat berdiri dari tahun 1996 sampai 2014 ini

masih tetap bertahan.
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Namun gejala iklim yang dapat penulis lihat koperasi KISEL itu kurang

ramah tamah dalam berkomunikasi terhadap anggota organisasi itu sendiri dan

kurang ramah tamah dengan tamu yang datang ke KISEL. Karyawannya

terlihat sibuk bekerja sehingga komunikasi kurang ramah.

Peneliti membatasi lingkup pembahasan hanya pada hal-hal yang

berkaitan dengan iklim komunikasi organisasi yang terjadi di KISEL cabang

Pekanbaru. Ruang lingkupnya dibatasi pada elemen iklim komunikasi

organisasi. Indikator yang digunakan adalah kepercayaan, pembuatan

keputusan partisipatif, kejujuran, keterbukaan. Mendengarkan dalam

komunikasi ke atas, dan memikirkan tujuan.

Berdasarkan beberapa alasan serta pertimbangan di atas yang dapat

mendukung penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja

Karyawan KISEL Pekanbaru.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul yang penulis ambil berkaitan dengan studi ilmu komunikasi

konsentrasi Public Relations yang penulis tekuni.

2. Iklim komunikasi penting dalam suatu organisasi untuk menjalankan organisasi

sesuai tujuan organisasi.

3. Penulis mampu untuk meneliti secara ilmiah judul tersebut baik dari waktu,

ekonomi, keadaan lokasi penelitian dan referensi yang mendukung.
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C. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulis memberi penegasan atas variabel-

variabel agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah.

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 :270), “Pengaruh

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang, benda yang ikut

membentuk watak, kepercayaan, tau perbuatan seseorang”

(Marhijanto:1999:270). Pengaruh biasanya digunakan untuk

menghubungkan antara usaha yang dilakukan oleh perusahaan dengan hasil

yang diperoleh oleh perusahaan. Contoh : Pengaruh Iklim Komunikasi

(Usaha) terhadap Kinerja Karyawan (Hasil).

2. Iklim Komunikasi

Kreps menyatakan bahwa iklim organisasi adalah “sifat emasional

intern organisasi yang didasarkan pada bagaimana senangnya para anggota

organisasi terhadap satu sama lain dan terhadap organisasi” (Mangkunegara,

2007:41) . Konsep tersebut dibuat atas dasar analogi antara lingkungan

bisnis dan kondisi cuaca.

3. Kinerja Karyawan

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

(Mangkunegara, 2007: 67).
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D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka

penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Iklim komunikasi organisasi KISEL kurang kondusif dalam

berkomunikasi.

b. Dimensi-dimensi iklim komunikasi yang dapat memberi pengaruh

kinerja karyawan KISEL.

c. Pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja karyawan KISEL (Koperasi

Telekomunikasi Seluler) Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Berdasrkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka

batasan masalah dalam penelitian ini adalah : “Pengaruh Iklim Komunikasi

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan KISEL (Koperasi Telekomunikasi

Seluler) Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan tersebut, maka rumusan masalah yang hendak

diteliti dapat didefinisikan sebagai berikut : “Apakah Iklim Komunikasi

Organisasi Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan

KISEL”
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan pada KISEL Pekanbaru, dengan tujuan

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh iklim komunikasi organisasi

terhadap kinerja karyawan KISEL.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk

menerapkan teori–teori dan literatur yang peneliti peroleh dari bangku

kuliah dan dapat memperluas wahana berfikir serta menambah wawasan

kemudian memperdalam pengetahuan dibidang komunikasi khususnya

mengenai pengaruh iklim komunikasi organisasi dalam meningkatkan

kinerja karyawan.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat menjadi

bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan

datang.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti berharap penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada

pimpinan dan karyawan KISEL dan merupakan sumbangan dalam

memecahkan masalah.

b. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan untuk mendapatkan gelar

Strata satu setelah wisuda.
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G. Kerangka Teori dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teori

a. Iklim Komunikasi

Iklim komunikasi merupakan fungsi kegiatan (kerja) yang terdapat

dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa

organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan

dalam mengambil resiko, memnorong mereka dan memberi mereka

tanggung jawab dalam mengerjaan tugas-tugas mereka, menyediakan

informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi, mendengarkan

dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi yang dapat

dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi, secara aktif

memberikan penyuluhan kepada para anggota organisasi sehingga

mereka dapat melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan-

keputusan dalam organisasi, dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang

bermutu tinggi dan memberi tantangan (Pace dan Faules, dan Faules,

2001:154).

Iklim komunikasi adalah persepsi mengenai seberapa jauh anggota

organisasi merasa bahwa organisasi dapat dipercaya, mendukung,

terbuka terhadap, menaruh perhatian kepada, dan secara aktif meminta

pendapat mereka, serta memberi penghargaan atas standar kinerja yang

baik (Kriyantono, 2010:124).

Gerald M. Goldhaber dalam buku Organizational Communication

menyatakan iklim komunikasi terdiri dari lima faktor: Pertama,
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Dukungan. Karyawan memandang hubungan komunikasi dengan atasan

dapat membangun dan meningkatkan kesadaran diri tentang “makna dan

kepentingan perannya”. Kedua, Kesertaan dalam proses keputusan.

Kesadaran bahwa komunikasi dengan atasan mempunyai manfaat dan

pengaruh didengarkan dan digunakan. Ketiga, Kejujuran, Percaya diri,

dan Keandalan.  Sumber pesan atau peristiwa-peristiwa komunikasi

dianggap dapat dipercaya. Keempat, Terbuka dan Tulus. Dalam

komunikasi formal maupun informal terdapat keterbukaan dan ketulusan

dalam berkata dan mendengar. Kelima, Tujuan kinerja yang tinggi.

Tingkat kejelasan uraian dan penjelasan tentang tujuan-tujuan kinerja

sebagaimana dirasakan oleh para karyawan (Kriyantono, 2010:124).

Istilah “iklim” di sini merupakan kiasan (metafora). Kiasan adalah

bentuk ucapan yang didalamnya suatu istilah atau frase yang jelas artinya

diterapkan pada situasi yang berbeda dengan tujuan menyatakan suatu

kemiripan. Frase “iklim komunikasi organisasi” menggambarkan suatu

kiasan bagi iklim fisik. Sama seperti cuaca membentuk iklim fisik untuk

suatu kawasan, cara orang bereaksi terhadap aspek organisasi

menciptakan suatu iklim komunikasi (Pace dan Faules, R. Wayn dan Don

F Faules, 2001:147).

Iklim adalah keadaan lingkungan di dalam organisasi (Edy

Sutrisno, 2010:133).

Poole (1985) menyatakan bahwa iklim muncul dari dan didukung

oleh praktik-praktik organisasi (Pace dan Faules, 2005:148)
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan Redding menunjukan bahwa

iklim komunikasi lebih luas dari persepsi karyawan terhadap kualitas

hubungan dan komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan

keterlibatan. Redding mengemukakan lima dimensi penting dari iklim

komunikasi tersebut (Arni, 2007:85) yaitu:

1) “Supportiveness”, atau bawahan mengamati bahwa hubungan

komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan

menjaga perasaan diri berharga dan penting.

2) Partisipasi membuat keputusan.

3) Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia.

4) Keterbukaan dan keterusterangan.

5) Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja

dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi.

Selanjutnya Denis (1975) mengemukakan iklim komunikasi

sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan

internal organisasi, yang mencangkup persepsi anggota organisasi

terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di

dalam organisasi (Arni, 2007:86).

Iklim Setiap lingkungan kerja memiliki atmosfer kerja yang

berbeda. Hubungan mungkin digambarkan dari segi iklim atau “

prakiraan cuaca”. Bawahan (karyawan) mungkin menggambarkan

atmosfer tempat kerja mereka dari segi penciptaan tinggkat kenyamanan
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yang mereka rasakan (Mangkunegara, 2007:41). Dari konsep Iklim

tersebut Iklim dapat dimaknai sebagai situasi tempat bekerja.

Iklim Komunikasi adalah persepsi mengenai seberapa jauh anggota

organisasi dapat dipercaya, mendukung, terbuka terhadap, menaruh

perhatian kepada, dan secara aktif meminta pendapat mereka, serta

memberi penghargaan atas standar kinerja yang baik (Kriyantono, 2010 :

316).

Dalam komunikasi organisasi terdapat dimensi Iklim Komunikasi,

Setiap dimensi komunikasi meliputi dimensi tugas dan hubungan.

Dimensi tugas meliputi faktor-faktor seperti informasi pekerjaan,

prosedur organissi, rencana pemasaran dan informasi lainnya yang

diperlukan untuk melengkapi prosedur pelayanan, penjualan, atau

pabrikasi. Dimensi hubungan meliputui fakta- fakta yang menyatakan

bahwa anda dianggap memenuhi syarat untuk menjadi ketua tim, dan

penyelia memeberikan kepercayaan kepada anda (Mangkunegara,

2007:41).

Adapun dimensi-dimensi iklim komunikasi organisasi menurut

Pace dan Faules 2006: 159-160:

1) Kepercayaan

Personel di semua tingkat harus berusaha keras untuk

mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang di dalamnya

terdapat kepercayaan, keyakinan dan kredibilitas yang didukung oleh

pernyataan dan tindakan.
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2) Pembuatan keputusan bersama

Para karyawan di semua tingkatan dalam organisasi harus diajak

berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam

semua wilayah kebijakan organisasi, yang relevan dengan kedudukan

mereka. Para pegawai di semua tingkat harus diberi kesempatan

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan manajemen diatas mereka

agar berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan

tujuan.

3) Kejujuran

Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterusterangan harus

mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dan para pegawai

mampu mengatakan ”apa yang ada dalam pikiran mereka“ tanpa

mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman sejawat,

bawahan, atau atasan.

4) Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah

Kecuali untuk informasi rahasia, anggota organisasi harus relatif

mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan

tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk

mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang-orang atau

bagian-bagian lainnya, dan yang berhubungan luas dengan

perusahaan, organisasinya, para pemimpin dan rencana-rencana.

5) Mendengarkan dalam komunikasi ke atas
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Personel di setiap tingkatan dalam organisasi harus mendengarkan

saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan personel

di setiap tingkat bawahan dalam organisasi, secara berkesinambungan

dengan pikiran terbuka. Informasi dari bawahan harus dipandang

cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada petujuk yang

berlawanan.

6) Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi

Personel di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan suatu

komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi-produktivitas

tinggi, kualitas tinggi, biaya rendah-demikian pula menunjukkan

perhatian besar pada anggota organisasi lainnya.

Selanjutnya Litwin dan Stringers (Arni, 2007:82) memberikan

dimensi iklim organisasi sebagai berikut :

1) Rasa tanggung jawab

2) Standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan.

3) Ganjaran atau reward.

4) Rasa persaudaraan.

5) Semangat tim.

b. Kinerja Karyawan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai

sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan

seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah

kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara
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prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga

dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

(Mangkunegara, 2004:67).

Lawer dan Porter yang menyatakan bahwa kinerja adalah

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Prawirosentono

mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar

hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika (Edy Sutrisno, 2010:170).

Menurut Miner kinerja adalah bagaiman seseorang diharapkan

dapat berfungsi dan berprilaku sesuai dengan tugas yang telah

dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang

harus berprilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu

peran dalam organisasi (Edy Sutrisno, 2010:170)

Sedangkan Cormic dan Tiffin mengemukakan kinerja adalah

kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Kuantitas adalah hasil yang dihitung sejauh mana seseorang dapat

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. kualitas adalah
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bagaimana seseorang dalam dalam menjalankan tugasnya, yaitu

mengenai banyaknya kesalahan yang dibauat, kedisiplinan dan ketepatan.

Waktu kerja adalah mengenai sejumlah absen yang dilakukan,

keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani

(Edy Sutrisno, 2010:172).

Berdasarkan pengertian di atas Istilah kinerja berasal dari kata job

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi

kerja) adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya. Dapat dimaknai bahwa kinerja sebagai hasil

kerja karyawan di perusahaan.

Kinerja (peformance) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang

dalam strategi perencanaan suatu organisasi (Mahsun, 2006 : 25).

Maka karyawan sebagai anggota organisasi yang bekerja dengan

situasi bekerja yang bagus dapat mempengaruhi kinerjanya. Apabila kita

bekerja disituasi yang nyaman maka hasil kerja sesuai denagn tujuan

organisasi.

Kinerja karyawan setiap periodik perlu dilakukan penilaian.

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set
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standar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan

(Mathis dan Jackson, 2002:81). Penilaian kinerja mempunyai dua

kegunaan utama. Penilaian pertama adalah mengukur kinerja untuk

tujuan memberikan penghargaan seperti misalnya untuk promosi.

Kegunaan yang lain adalah untuk pengembangan potensi individu

(Mathis dan Jackson, 2002:82).

Teknik paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk

meningkatkan kinerja adalah penilaian (appraisal). Karyawan untuk

bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan

kemampuan dimasa mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai

kinerja masa lalu dan pengembangan. Penilaian kinerja adalah proses

organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan.

Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada

organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik kinerja

memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik bekerja jika

dibandingkan dengan standar organisasi. Apabila penilaian kinerja

dilakukan secara benar, para karyawan, penyelia, departement SDM, dan

akhirnya organisasi akan diuntungkan dengan melalui upaya – upaya

karyawan memberikan kontrubusi kepada organisasi (Miftah thoha,

2011:122)

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut (Dharma, 2005:150)

adalah sebagai berikut :
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1) Pertanggung jawaban, Apabila standard dan sasaran digunakan

sebagai alat pengukur pertanggungjawaban, maka dasar untuk

pengambilan keputusan kenaikan gaji atau upah, promosi, penugasan

khusus, dan sebagainya adalah kualitas hasil pekerjaan karyawan yang

bersangkutan.

2) Pengembangan, Jika standard dan sasaran digunakan sebagai alat

untuk keperluan pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang

diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Dukungan itu dapat berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan

lainnya.

Setiap karyawan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas merasa

bahwa hasil kerja mereka tidak terlepas dari penilaian atasan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Penilaian kinerja digunakan untuk

mengetahui kinerja seorang karyawan. Menurut (Rivai, 2005:55) manfaat

penilaian  kinerja adalah :

1) Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain :

a) Meningkatkan motivasi

b) Meningkatka kepuasaan kerja

c) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan

d) Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas

e) Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi

2) Manfaat bagi penilai :

a) Meningkatkan kepuasan kerja.
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b) Untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja

karyawan.

c) Meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun

karyawan.

d) Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan

e) Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan

3) Manfaat bagi perusahaan :

a) Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan.

b) Meningkatkan kualitas komunikasi.

c) Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan.

d) Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang

dilakukan untuk masing-masing karyawan.

Untuk mengetahui kinerja karyawan diperlukan kegiatan-kegiatan

khusus. Bernardin dan Russel dalam (Edy Sutrisno, 2010:179)

mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan untuk mengukur

kinerja, yaitu:

1) Quality. Merupakan tingkat sejauh man proses atau hasil pelaksanaan

kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang

diharapkan.

2) Quantity. Merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya rupiah, unit,

dan siklius kegiatan yang dilakukan.
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3) Timeliness. Merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada

waktu yang dikehendaki, dengan memerhatikan koordinasi output lain

sertta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain.

4) Cost efectivess. Merupakan tingkatsejauh mana penggunaan sumber

daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material)

dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan

kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.

5) Need for supervision. Merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja

dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan

pengawasan seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang

kurang diinginkan.

6) Interpersonal impact. Merupakan tingkat sejauh mana pegawai

memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama di antara rekan

kerja dan bawahan.

Sedangkan standar pengukuran prestasi kerja dikemukakan oleh

Lopes dalam ( Edy sutrisno, 2010:180), yaitu:

1) Kuantitas kerja.

2) Kualitas kerja.

3) Pengetahuan tentang pekerjaan.

4) Pendapat atau pernyataan yang disampaikan.

5) Keputusan yang diambil.

6) Perencanaan kerja.

7) Darah organisasi kerja.
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Dari beberapa alasan dan penjelasan diatas bahwa kinerja

karyawan dapat dilihat dengan penilaian kinerjanya karna setiap

karyawan akan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan karyawan

tersebut akan dinilai oleh pihak-pihak yang dapat memberikan penilaian

kerja karyawan, seperti atasan langsung, rekan sekerja dan bawahan. Dari

penilaian kerja tersebut dapat diketahui kinerja karyawan yang baik.

Penilaian kinerja Penilaian kinerja adalah alat yang bermanfaat tidak

hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk

mengembangkan dan memotivasi karyawan.

c. Teori Keterkaitan Iklim Komunikasi Dan Kinerja Karyawan

Berdasarkan pada pendapat para ahli diatas selanjutnya teori yang

menjelaskan keterkaitan antara iklim komunikasi organisasi dan kinerja

karyawan dijelaskan oleh Kopelman, Brief, dan Guzzo (dalam Pace dan

Faules, 2006:148) yang menyatakan bahwa iklim organisasi, yang

meliputi iklim komunikasi, penting karena menjembatani praktik-praktik

pengelolaan sumber daya manusia dengan produktifitasnya. Mereka

menerangkan bahwa “bila sebuah organisasi melaksanakan suatu rencana

insentif keuangan baru atau berperan serta dalam pembuatan keputusan,

mungkin akan muncul suatu perubahan dalam iklim organisasi.

Perubahan ini mungkin pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan

produktifitas pegawai”. Dengan kata lain kinerja karyawan dalam suatu

perusahaan saling berhubungan dengan iklim komunikasi organisasi itu
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sendiri. Iklim komunikasi suatu organisasi yang baik akan menunjang

kinerja karyawan lebih baik lagi.

2. Konsep Operasional

Berdasarkan teori tersebut yang telah dikemukakan pada bagian

sebelumnya, maka dapatlah dibuat secara skematis kerangka konseptual

dalam penelitian ini yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 1

Bagan Konsep Operasional

(X) (Y)

Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan

variabel tidak bebas (Y). Untuk mempermudah serta memperjelas dari

pengertian variabel-variabel dalam penulisan penelitian ini, maka secara

operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Variabel iklim komunikasi (X)

dibagi kedalam subvariabel (indikator) yang diukur adalah:

1) Kepercayaan, persepsi anggota organisai tentang seberapa jauh

atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja dapat dipercaya berdasarkan

Iklim Komunikasi

 Kepercayaan
 Partisipasi dalam

pembuatan
Keputusan

 Pemberian dukungan
 Keterbukaan
 Perhatian atas tujuan

berkinerja tinggi

Kinerja Karyawan

 Kualitas pekerjaan

 Kuantitas pekerjaan

 Ketetapan waktu

 Disiplin kerja

 Tanggung jawab
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di Kisel yaitu: bekerja profesional, banyak pengalaman, tugas khusus,

dukungan dari rekan sekerja.

2) Pembuatan keputusan bersama, adalah persepsi anggota organisasi

tentang keterlibatkannya dalam proses pembuatan keputusan bersama

yaitu memberi saran dan ide, berdiskusi.

3) Pemberian dukungan, adalah perhatian atau dukungan organisasi

pada karyawannya dan dukungan karyawan pada organisasinya

dengan saling memperhatikan, kesempatan yang sama untuk berhasil.

4) Keterbukaan, adalah keterbukaan organisasi terhadap informasi yang

dianggap penting bagi anggota, kebebasan dan kemudahan anggota

dalam memperoleh informasi yaitu: mengkoordinasikan pekerjaan,

akses mudah.

5) Perhatian atas tujuan berkinerja tinggi, adalah keinginan anggota dan

organisasi untuk selalu memiliki tujuan kinerja tinggi yaitu bekerja

keras, kepedulian, kerja ekstra, bangga bekerja(Kriyantono:2010:317).

b. Variabel kinerja karyawan (Y)

Hasil akhir penilaian atau hasil kerja yang dicapai dari sebuah

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menggambarkan seberapa

baik karyawan KISEL dalam memenuhi pekerjaannya. Indikatornya

adalah :

1) Kualitas pekerjaan, yaitu baik atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan

oleh para karyawan dalam menyusun informasi yang diperoleh di

lapangan (tugas kerja cepat selesai, pemahaman tugas).
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2) Kuantitas pekerjaan, yaitu jumlah atau banyaknya pekerjaan yang

dihasilkan oleh para karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya

dalam memenuhi target yang ingin dicapai (beban kerja, kemampuan,

lebih dari satu tugas.

3) Ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu kerja dan keefektifan

menggunakan waktu sehingga pekerjaan diselesaikan dengan baik

(selesai dalam sehari, sebelum waktu).

4) Disiplin kerja, yaitu kedisplinan kerja karyawan dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya (kehadiran, jadwal pulang, pencapaian

tujuan).

5) Tanggung jawab, Penilaian kesediaan karyawan dalam memper

tanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya,

sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya

(efektif, efisien, pemeliharaan inventaris, pengawasan ketat, senang

bekerja dalam tim).

Indikator-indikator di atas menjadi tolak ukur bagi peneliti meneliti di

KISEL Pekanbaru terhadap Kinerja Karyawan KISEL tersebut.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relefan

Penelitian oleh Benedicta Yoanne.S (2010), Prodi Ilmu Komunikasi,

Universitas Kristen Petra Surabaya tentang apakah ada Pengaruh Iklim

Komunikasi Organisasi PT. Djatim Super Cooking Oil Surabaya Terhadap

Kinerja Karyawan.
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Berdasarkan hasil penelitian dengan rumusan masalah pengaruh iklim

komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan pada PT. Djatim Super

Cooking Oil Surabaya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu hasil

pengujian dengan menggunakan regresi linier sederhana, diketahui nilai

signifikan dibawah 0,05. Berarti bahwa dapat disimpulkan terdapat pengaruh

iklim komunikasi dengan kinerja karyawan signifikan dibawah 0,05. Dengan

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa diduga ada pengaruh antara iklim

komunikasi organisasi dengan kinerja karyawan di PT. Djatim Super Cooking

Oil Surabaya terbukti kebenarannya.

Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh iklim komunikasi

organisasi terhadap kinerja karyawan. Perbedaan penelitian penulis dengan

penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode survei.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan

analisa regresi.

Penelitian yang kedua oleh Nur Fitri Kusumaningtias (2010) jurusan

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas

Dipenogoro 2010 dengan judul penelitian Hubungan Iklim Komunikasi

Dengan Kinerja Karyawan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang,

dengan permasalahan rumah sakit banyak mendapat surat peringatan buruknya

pelayanan yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien. Pelanggaran yang

sering dilakukan adalah kesalahan hasil pemeriksaan, kesalahan pemberian

obat dan mangkir. Tentu saja hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak

Rumah Sakit agar pelanggaran sama yang sering terjadi dapat dikurangi hingga
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tidak akan mengganggu pemberian layanan yang bermutu kepada masyarakat.

Permasalahan pimpinan dan bawahan, ketidak percayaan, pencarian pekerjaan

lain sampai pengunduran diri, merupakan masalah yang timbul karena tidak

sehatnya iklim komunikasi organisasi. Banyaknya permasalahan yang terjadi di

rumah sakit menuntut perbaikan kinerja karyawan rumah sakit. Perbedaan

penelitian penulis terdapat pada metode penelitian ini menggunakan tipe

ekspalanatori dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan Purposive

Sampling.

Dari hasil penelitian hubungan iklim komunikasi organisasi dengan

kinerja karyawan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan iklim komunikasi organisasi dengan

kinerja karyawan Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang.

Penelitian ketiga, Christine Chely Karundeng (2013) yang berjudul

Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Taspen

(Persero) Cabang Manado. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah

Iklim Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada P.T.Taspen

Manado ? maka metode penelitian yang dipakai oleh Christine yaitu metode

kuantitatif, dengan pendekatan Analisa Korelasi Sederhana Regresi Sederhana

untuk mengukur hubungan antar variabel Iklim Komunikasi dan Kinerja

Karyawan. Berbedaan penelitian penulis dengan penelitian Christine terdapat

diindikator iklim komunikasinya tidak memakai elemen Iklim komunikasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Christine kesimpulannya adalah :
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1. Berdasarkan analisa regresi linear menunjukkan bahwa iklim organisasi

punya hubungan fungsional/pengaruh positif berpola linier dan sangat

berarti/signifikan terhadap kinerja karyawan PT Taspen Cabang

Manado. Hal ini berarti bahwa semakin baik iklim organsasi,maka

semakin baik/meningkat pula kinerja karyawan.

2. Berdasarkan analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa iklim

organisasi memiliki kontribusi pengaruh sebesar 82,05 % terhadap

kinerja karyawan pada PT Taspen Cabang Manado. Hal ini bahwa iklim

kerja organisasi merupakan foktor dominan penentu kinerja

karyawan,atau dengan kata lain kinerja karyawan sangat ditentukan oleh

iklim Perusahaan.

3. Berdasarkan pengujian ketepatan prediksi maka iklim organisasi dapat

digunakan untuk meramal kinerja karyawan,artinya apabila iklim

organisasi dapat ditingkatkan ,maka dipastikan akan meningkat kinerja

karyawan dari sekarang.

Penelitian keempat oleh Duti Marcyola (2013) dengan judul penelitian

Iklim Komunikasi Organisasi Dan Kinerja Karysawan Di Bank Bukopin

Cabang Medan. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh Iklim

Komunikasi terhadap Kinerja karyawan di Bank Bukopin Cabang Medan.

Sedangkan tipe penelitian ini penelitian Kuantutatif yang merajuk pada metode

penelitian Korelasional dengan Teori Kebutuhan. Dari hasil penelitian

menggunakan metode Korelasional maka Terdapat Hubungan Antara Iklim

Komunikasi Organisasi dan Kinerja Karyawan di Bank Bukopin Cabang
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Medan. Dengan teknik analisis datanya analisis tabel tunggal dan analisis tabel

silang. Pada penelitian yang dilakukan Duti  terdapat pengaruh yang kuat

antara iklim komunikasi organisasi dan kinerja karyawan. Semakin baik iklim

organisasi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, maka kinerja

karyawan akan semakin meningkat, dan begitu sebaliknya. Berbedaan

penelitian ini terletak pada teknik analisi datanya.

Dengan demikian sebagai bahan memperkuat penulis meneliti dengan

judul yang mirip, namun lokasi dan permasalahan dalam organisasi yang

berbeda. Penulis meneliti lebih kepada Pengaruh yang diakibatkan elemen dari

Iklim Kmunikasi Organisasi  yaitu (kepercayaan, pembuatan keputusan

bersama, pemberian dukungan, keterbukaan, dan perhatian) terhadap

Kinerja Karyawan KISEL Pekanbaru, ini yang membedakan penelitian penulis

dengan penelitian yang telah ada seperti penelitian terdahulu diatas.

I. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka yang

menjadi hipotesis di dalam penelitian ini adalah:

Ha: “Ada Pengaruh yang signifikan antara Iklim Komunikasi Organisasi

Terhadap kinerja karyawan pada KISEL

H0: “Tidak Ada Pengaruh yang signifikan antara Iklim Komunikasi

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada KISEL.

Kaidah pengujian signifikasi :

Jika t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak artinya signifikan dan
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t hitung ≤ t tabel, Ho diterima artinya tidak signifikan

dengan taraf signifikan: α = 0,05 (Riduwan & Sunarto, 2009: 113).

J. Metedeologi Penelitian

Penelitian ini mengarah pada metodologi penelitian korelasional

kuantitatif, yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai

dengan menggunakan prosedur statistik. Dalam buku FDIK (2010:34) Metode

korelasional yaitu penelitian yang berupaya meneliti hubungan antara variabel

yang satu dengan yang lainnya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di koperasi KISEL Cabang Pekanbaru,

yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad  No. 108 D-E Riau, Pekanbaru, Telp.

(0761-588246 / 588251).

2. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah  karyawan KISEL Pekanbaru dan objek

penelitian ini adalah pengaruh iklim komunikasi organisai terhadap kinerja

karyawan di KISEL.

3. Populasi dan Sampel

Secara sederhana Populasi merupakan kumpulan objek penelitian.

Dalam penelitian penulis mengambil populasinya adalah karyawan yang

bekerja di KISEL sebanyak 320 orang. Sementara Sampel yaitu

pengambilan sejumlah bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari

keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan
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rumus arikunto yang apabila jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka

jumlah sampel dapat diambil sebanyak 15-20% dari jumlah populasi, maka

15% dari karyawan 320 orang menjadi 48 orang karyawan (Arikunto, 2006:

134). Teknik pengambilan sampelnya penulis menggunakan Random

Sampling (sampel acak).

4. Sumber  Penelitian

Sumber penelitian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan penelitian buku-buku, literatur, jurnal, internet, serta tulisan yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu Penelitian lapangan (field research)

dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan yang meliputi kegiatan

survey di lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan

melalui kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner

tertutup, yaitu sejumlah pertanyaan yang telah disediakan jawabannya,

sehingga responden hanya perlu memilih salah satu jawaban saja (Fakultas

Dakwah dan Ilmu komunikasi, 2010:3).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang yang diteliti

(populasi atau sampel) (Iqbal Hasan, 2010:24)

b. Dokumentasi (Dokumentasi), yaitu data yang mendukung dari penelitian

ini atau data yang diperoleh dari literature (Kriyantono, 2010:95).
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c. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat

langsung ke lapangan (laboratorium) terhadap objek yang diteliti

(populasi atau sampel) (Iqbal Hasan, 2010:23)

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan uji statistik koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa

cara:

a. Teknik analisis kualitas data

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian

tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Dalam menetapkan

validitas suatu intrumen pengukuran adalah menghasilkan derajat

yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa yang kita

yakini dalam pengukuran (Husein Umar, 2009:59). Uji validitas

diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan

total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan

dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan

valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini

adalah kriteria pengujian validitas :

a) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka

instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan

terhadap skor total (dinyatakan valid).
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b) Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen

atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap

skor total (dinyatakan tidak valid) (Kriyantono, 2010:193).

2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan

yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Untuk uji realibilitas

digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat

dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau

alpha sebesar 0,6 atau lebih (Husein Umar, 2009:58).

b. Analisis regresi linear sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk menguji signifikan atau

tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya. Untuk

regresi linier sederhana, uji statistiknya digunakan uji t (Iqbal hasan,

2010:103). Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai

pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan.

1) Persamaan regresi linear

Bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat
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X = Variabel bebas

a = Nilai intercept konstan atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila

b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan (Kriyantono,

2010: 184).

2) Koefisien korelasi

Koefisien korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan

untuk mengukur derajat hubungan, meliputi kekuatan hubungan dan

bentuk/ arah hubungan (Iqbal Hasan, 2010:43).

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan

bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain

Husein Umar, 2009:129). Untuk memperoleh data teknik anlisis data

yang di gunakan adalah korelasi product moment dan regresi linier

sederhana, dimana korelasi product moment rumus-rumus sebagi

berikut:

		 = 																 ∑ − (∑ )(∑ )√{ ∑ 2 – (∑ )2}{ ∑ 2 − ∑ 2	}
Dimana:

r = Korelasi product moment
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n = Besar sampel atau subjek penelitian

x = Iklim Komunikasi Organsiasi

Dengan pilihan jawaban sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju (STS)

- Tidak Setuju (TS)

- Cukup Setuju (CS)

- Setuju (S)

- Sangat Setuju (SS)

Interpretasi Koefisien Korelasi Product Moment

Interval Nilai r* Interpretasi

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 –0,599 Cukup kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

K. Sistematika Penulisan

Bentuk sistematika penulisan hasil penelitian iini disususn dalam lima

bab dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan

pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, defenisi konseptual, defenisi
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operasional, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum KISEL

yang  mengemukaan sejarah singkat KISEL, visi dan misi,

struktur organisasi, pencapaian tujuan organisasi.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan mengenai bagaimana korelasi indikator-indikator

iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan.

BAB IV : ANALISA DATA

Berisi tentang analisa penelitian.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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