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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi berasal dari kata “communicare” yang berarti

berpartisipasi atau memberitahukan dan “communis” yang berarti milik

bersama. Komunikasi mengandung beberapa pengertian, yaitu : (1) Pertukaran

pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti serta

saling percaya demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang

dengan orang lainnya; (2) Pertukaran fakta, gagasan, opini, atau emosi antar

dua orang atau lebih, dan (3) suatu hubungan yang dilakukan melalui surat,

kata-kata, symbol atau pesan yang bertujuan agar tiap manusia yang terlibat

dalam proses dapat saling tukar menukar arti dan pengertian terhadap sesuatu

(Liliweri: 2004).

(Robbins: 2002) menegaskan bahwa komunikasi juga harus dapat

dipahami, oleh karenanya komunikasi harus menyertakan keduanya, yaitu

penyampaian dan pemahaman arti. Komunikasi merupakan unsur  yang

penting dalam kehidupan organisasi, baik ditinjau dari segi proses administrasi

dan manajemen maupun keterlibatan semua pihak di dalam suatu organisasi

(Siagian: 2003).

Semakin maju suatu organisasi semakin banyak pula tugas-tugas yang

dihadapi. Oleh karena itu, salah satu cara mengatasi tugas-tugas yang banyak

sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu organisasi adalah
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dengan adanya komunikasi antar pimpinan dan bawahan secara intern dalam

penyelesaian tugas administrasi guna mencapai efisiensi (Mulyana: 2002).

Komunikasi menyelimuti segala yang kita lakukan. Komunikasi adalah

alat yang dipakai manusia untuk melangsungkan interaksi sosial, baik secara

individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok

dengan kelompok. Komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting

dalam hidup kita. Kita menghabiskan sebagian besar jam di saat kita sadar dan

bangun untuk berkomunikasi. Sama halnya dengan pernafasan, komunikasi

kita anggap sebagai hal yang otomatis terjadi begitu saja, sehingga kita tidak

memiliki kesadaran untuk melakukannya dengan efektif. Apabila organisasi

dianggap sebagai suatu struktur, maka komunikasi  merupakan suatu substansi

nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dank ke samping dalam suatu

organisasi. Suatu organisasi (suatu system kerja sama) bergantung kepada

kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemampuan untuk bekerja

sama guna mencapai suatu tujuan yang sma pula. Oleh karenanya, fungsi

utama seorang eksekutif adalah mengembangkan dan memelihara sistem

komunikasi. Sistem atau jaringan komunikasi mengikat peran seluruh anggota

organisasi.

Menurut para ahli bahwa komunikasi atau dalam bahasa Inggris

communication bersumber dari kata communis yang berarti sama. Maksudnya

sama di sini adalah sama makna. Percakapan orang dapat dikatakan

komunikatif apabila kedua-duanya selain mengerti bahasa yang digunakan

juga mengerti makna dari bahan yang dibicarakan. Senada dengan pendapat
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(Tubbs dan Moss: 2005) bahwa komunikasi adalah proses pembentukan

makna diantara dua orang atau lebih. Jadi dalam komunikasi tidak hanya

mengerti arti bahasanya saja, tetapi maknanya juga karena dari rangkaian

kata-kata yang telah disusun membentuk suatu pengertian tertentu.

2.1.1. Pengertian Komunikasi Internal

Komunikasi internal didefinisikan oleh Lawrence D. Brennan sebagai:

Pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan oleh

suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan

atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan

pertukaran gagasan secara horizontal vertical di dalam perusahaan atau

jawatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi manajemen)

(Uchjana: 2004).

Komunikasi intern adalah proses penyampaian pesan-pesan yang

berlangsung antara anggota organisasi, dapat berlangsung antara pimpinan

dengan bawahan, pimpinan dengan pimpinan maupun bawahan dengan

bawahan (Muhyadi: 2000).

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa komunikasi intern atau

internal adalah komunikasi yang dikirimkan kepada anggota dalam suatu

organisasi. Dengan kata lain komunikasi intern atau internal penerima pesan

adalah orang dalam organisasi (Arni: 2001).

Indikator-indikator komunikasi dapat diukur dengan (Uchjana: 2001) :

1. Komunikasi sesama karyawan

2. Komunikasi dengan karyawan bagian lain
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3. Komunikasi antar sesama kepala bagian

4. Koordinasi pimpinan dengan karyawan

5. Koordinasi antar sesama karyawan

2.1.2. Dimensi Komunikasi Internal

Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan

komunikasi horizontal.

1. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal terdiri dari komunikasi kebawah dan

komunikasi keatas.

a. Komunikasi Kebawah

Komunikasi kebawah menunjukkan arus pesan yang mengalir

para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Komunikasi

kebawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubahsikap,

membentuk pendapat, mengurangi ketakutan, dan kecurigaan, yang

timbul karena salah informasi, mencegah kesalahfahaman karena

kurang informasi dan mempersiapkan anggota untuk menyesuaikan

diri dengan perubahan (Arni: 2009).

(R. Wayne: 2001) Ada lima jenis informasi yang biasa

dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan: (1) Informasi mengenai

bagaimana melakukan pekerjaan, (2) informasi mengenai dasar

pemikiran untuk melakukan pekerjaan, (3) informasi mengenai

kebijakan dan praktik-praktik organisasi, (4) informasi mengenai
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kinerja pegawai, dan (5) informasi untuk mengembangkan rasa

memiliki tugas (sense of mission).

Secara umum komunikasi kebawah dapat di klasifikasikan atas

lima tipe yaitu:

1. Instruksi tugas

Instruksi tugas atau pekerjaan yaitu yang disampaikan ke bawahan

mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dalam dan

bagaimana melakukannya.

2. Rasional

Rasional pekerjaan adalah pesan yang menjelaskan mengenai

tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas

lain dalam organisasi.

3. Ideologi

Peran ideologi mencari sokongan antusiasi dari anggota organisasi

guna memperkuat loyalitas, moral dan motivasi.

4. Informasi

Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan

dengan praktek-praktek organisasi, keuntungan, kebiasaan dan data

lain yang tidak ada hubungannya dengan instruksi dan rasional.

5. Balikan

Balikan adalah pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan

individu dalam melakukan pekerjaannya (Arni: 2001).
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Arus komunikasi dari atasan kepada bawahan tidaklah selalu

berjalan lancar, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor (Arni: 2001) :

1. Keterbukaan

Kurangnya sifat keterbukaan diantara pimpinan dan bawahan akan

menyebabkan pembelokan atau tidak mau menyampaikan pesan

dan gangguan dalam pesan.

2. Kepercayaan pada pesan tulisan

Kepercayaan pada pimpinan lebih percaya pada pesan tulisan dan

metode difusi yang menggunakan alat-alat elektronik dari pesan

yang disampaikan secara lisan.

3. Pesan yang berlebih

Reaksi karyawan terhadap pesan yang berlebihan biasanya

cenderung untuk tidak membaca pesan-pesan tertentu yang

dianggap penting bagi dirinya dan yang lain dibiarkan saja tidak

dibaca.

4. Timing

Timing atau ketepatan waktu pengiriman pesan mempengaruhi

komunikasi kebawah. Pimpinan hendaklah mempertimbangkan

saat yang tepat bagi pengiriman pesan dan dampak yang potensial

kepada tingkah laku bawahan.

5. Penyaringan

Pesan-pesan yang dikirimkan kepada bawahan tidaklah semuanya

diterima mereka, tetapi mereka memyaring mana yang mereka

perlukan.



16

Karena adanya gangguan dalam penyampaian pesan dari atasan

kepada bawahan maka pimpinan perlu memperhatikan cara-cara

penyampaian pesan yang efektif. Davis memberikan saran-saran dalam

hal itu sebagai berikut:

1. “Pimpinan hendaklah sanggup memberikan informasi kepada
pegawai apabila dibutuhkan.

2. Pimpinan hendaklah membagi informasi yang dibutuhkan oleh
karyawan. Pimpinan hendaklah membantu karyawan merasakan
bahwa diberi informasi.

3. Pimpinan hendaklah mengembangkan suatu perencanaan
komunikasi, sehingga karyawan seperti mengetahui informasi yang
dapat diharapkannya untuk memperoleh berkenaan dengan
tindakan-tindakan pengelolaan yang mempengaruhi mereka.

4. Pimpinan hendaklah berusaha membentuk kepercayaan diantara
pengirim dan penerima pesan. Kepercayaan ini akan mengarahkan
kepada komunikasi terbuka yang akan mempermudah adanya
persetujuan yang diperlukan antara bawahan dan atasan”.

Ada empat metode komunikasi kebawah yaitu sebagai berikut:

(1) tulisan saja, dinilai paling efektif bila diperlukan informasi untuk

tindakan yang akan datang. (2) lisan saja, dinilai paling efektif dalam

situasi yang mencakup teguran dan mendamaikan perselisihan. (3)

tulisan diikuti lisan, (4) lisan diikuti tulisan (R. Wayne: 2005).

b. Komunikasi keatas

Komunikasi ketas merupakan pesan yang dikirim dari tingkat

hierarki yang lebih rendah bertingkat yang lebih tinggi. Komunikasin

ke atas mempunyai beberapa fungsi atau nilai tertentu. Menurut Pace

fungsinya adalah sebagai berikut:

1. “Dengan adanya komunikasi ke atas supervisor dapat mengetahui
kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dari mereka dan
bagaimana baiknya mereka menerima apa yang disampaikan
karyawan.
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2. Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yng berharga bagi
pembuatan keputusan.

3. Komunikasi ke atas memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan
terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan untuk
menanyakan pertanyaan, mengajukan ide-ide dan saran-saran
tentang jalannya organisasi.

4. Komunikasi ke atas membolehkan, bahkan mendorong desas-desus
muncul dan membiarkan supervisor mengetahuinya.

5. Komunikasi ke atas menjadikan supervisor dapat menentukan
apakah bawahan menangkap arti seperti yang dia maksudkan dari
arus informasi ke bawah.

6. Komunikasi ke atas membantu karyawan mengatasi masalah-
masalah pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka
dalam tugas-tugasnya dan organisasi (Arni: 2009)”.

Kebanyakan analisis dan penelitian dalam komunikasi keatas

menyatakan bahwa penyelia dan manajer harus menerima informasi

dari bawahan mereka yang:

1. Memberitahukan apa yang dilakukan bawahan– pekerjaan mereka,

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

2. Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan

bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan.

3. Memberikan saran dan gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit

mereka atau dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan.

4. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang

pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi (R. Wayne:

2001).

Sharma mengatakan bahwa kesulitan itu mungkin disebabkan

oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Kecenderungan karyawan untuk menyembunyikan perasaan dan
pikirannya.

2. Perasaan karyawan bahwa pimpinan dan supervisor tidak tertarik
kepada masalah mereka.
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3. Kurangnya reward atau penghargaan terhadap karyawan yang
berkomunikasi keatas.

4. Perasaan karyawan bahwa supervisor dan pimpinan tidak dapat
menerima dqan merespon terhadap apa yang dikatakan oleh
karyawan (Arni,2009).”

Kombinasi dari perasaan-perasaan dan kepercayaan karyawan

tersebut   menjadikan penghalang yang kuat untuk menyatakan ide-ide,

pendapat-pendapat, atau informasi oleh bawahan kepada atasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi ke atas

antara lain adalah :

1. Komunikasi ke atas lebih mungkin digunakan oleh pembuat

keputusan, pengelolaan, apabila pesan itu disampaikan tepat pada

waktunya.

2. Komunikasi ke atas yang bersifat positif, lebih mungkin digunakan

oleh pembuat keputusan mengenai pengelolaan dari pada komunikasi

yang bersifat negatif.

3. Komunikasi ke atas lebih mungkin diterima, jika pesan itu

mendukung kebijaksaan yang baru.

4. Komunikasi ke atas mungkin akan lebih efektif, jika komunikasi itu

langsung kepada penerima yang dapat berbuat mengenai hal itu.

5. Komunikasi ke atas lebih efektif, apabila komunikasi itu mempunyai

daya tarik secara intuitif bagi penerima (Arni: 2009).

Planty dan Machavar mengemukakan tujuh prinsip sebagai

pedoman program komunikasi kearas yaitu sebagai berikut :

a. “Program komunikasi keatas yang efektif harus direncanakan.
b. Program komunikasi keatas yang efektif berlangsung secara

berkesinambungan
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c. Progaram komunikasi keatas yang efektif menggunakan saluran
rutin.

d. program komunikasi keatas yang efektif menitikberatkan kepekaan
dan penerimaan dalam pemasukan gagasan dari tingkat yang lebih
rendah.

e. Program komunikasi keatas yang efektif mencakup mendengarkan
secara objektif.

f. Program komunikasi keatas yang efektif mencakup tindakan untuk
menghadapi masalah.

g. Program komunikasi keatas efektif menggunakan berbagai media
dan metode untuk meningkatkan aliran informasi (R. Wayne:
2001)”.

2. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi diantara

rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi

individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam

organisasi dan mempunyai atasan yang sama (R. Wayne: 2001).

Komunikator horizontal sering kali berlangsung tidak formal

berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Pada

komunikasi horizontal ini mereka berkomunikasi satu sama lain bukan

pada waktu mereka sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat, sedang

rekreasi, atau pada waktu pulang kerja. Dalam situasi komunikasi seperti

ini, desas-desus cepat sekali menyebar dan menjalar. Dan yang didesas-

desuskan sering kali mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau

tindakan pimpinaqn yang merugikan mereka, komunikasi seperti inilah

yang bisa menghambat karyawan dalam meningkatkan kinerjanya

(Uchjana: 2004).

Penelitian dan pengalaman menyatakan bahwa komunikasi

horizontal muncul paling sedikit karena enam alasan yaitu:
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1) Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja.

2) Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan.

3) Untuk memecahkan masalah

4) Untuk memperoleh pemahaman bersama.

5) Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan.

6) Untuk menumbuhkan dukungan antarpersonal.

Hambatan-hambatan pada komunikasi horizontal banyak

persamaannya dengan hambatan yang mempengaruhi komunikasi keatas

dan komunikasi kebawah. Ketiadaan kepercayaan diantara rekan-rekan

kerja, perhatian yang tinggi yang pada mobilitas keatas, dan persaingan

dalam sumber daya dapat mengganggu komunikasi karyawan – yang sama

tingkatnya dalam organisasi dengan sesamanya (R. Wayne: 2001).

Beberapa hal yang diperlukan dalam menciptakan komunikatif

yang efektif (Purwanto: 2003) :

1) Persepsi

Komunikasi harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan

yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Bila

prediksinya tepat, audiens akan membaca dan menerima tanggapannya

dengan benar. Audiens sebagai penerima pesan lalu akan

mengantisipasi reaksi komunikator sebagai penerima pesan, lalu akan

mengantisipasi reaksi komunikator untuk menyusun pesan

penyesuaian untuk menghindarkan kesalahfahaman dalam komunikasi

tersebut.
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2) Ketepatan

Secara umum audiens mempunyai suatu kerangka berfikir.

Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, maka seseorang

perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam

kerangka berfikir mereka, apabila hal itu diabaikan, maka yang muncul

adalah miss communication.

3) Kredibilitas

Dalam berkomunikasi komunikator perlu memiliki suatu

keyakinan bahwa para audiens adalah orang-orang yang dapat

dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai

suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka

sampaikan.

4) Pengendalian

Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi

atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat

membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah

pikiran, atau lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi

yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh

komunikator. Sebaliknya reaksi audiens tergantung pada berhasil atau

tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan

komunikasi.

5) Keharmonisan

Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga

hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga
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komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang

komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil member

kesan yang baik kepada audiensnya.

2.1.3. Fungsi Komunikasi

Pada suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial,

tindak komunikasi dalam suatu lembaga tersebut akan melibatkan empat

fungsi (Arni: 2001), yaitu :

1) Fungsi informal

Informasi yang didapat setiap anggota organisasi dapat melaksanakan

pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh

semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu

organisasi.

2) Fungsi regulatif

Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi,

dimana atasan mempunyai hak untuk mengendalikan semua informasi

yang disampaikan.

3) Fungsi persuasif

Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak akan selalu

membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan.

4) Fungsi integratif

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan

karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.
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2.2 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja adalah semua ada disekitar kita baik berupa barang

berwujud atau tidak berwujud yang berpengaruh terhadap diri seseorang yang

ada di lingkungan tersebut. Lingkungan kerja bisa berupa lingkungan kerja

fisik dan lingkungan kerja sosial.

Menurut (Nelson: 2003) fasilitas dan lingkungan organisasi secara

keseluruhan bisa membuat perubahan yang sangat besar dalam sikap dan

energi para karyawannya. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan

proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan, namun lingkungan

kerja dalam perusahaan akan mempunyai pengaruh terhadap karyawan yang

bekerja dalam perusahaan.

Lingkungan kerja atau lokasi kerja adalah segala sesuatu yang ada di

sekitar  para pekerja dan hanya dapat mempengaruhi dalam menjalankan

tugas-tugas yang dibebankan (Robbins: 2003).

Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada

disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan itu sendiri. Lingkungan

kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan,

kebersihan, pencahayaan, dan ketenangan (Rivai: 2006).

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti

temperature, kelembaban, ventilasi, penerangan dan kegaduhan, kebersihan

tempat kerja, dan memadai tidaknya alat – alat perlengkapan kerja (Isyandi:

2004).
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Lingkungan kerja merupakan keadaan dimana seseorang bekerja yang

meliputi perlengkapan dan fasilitas, suasana kerja (lingkungan non fisik)

maupun lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi pekerja dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2.2.1. Jenis Lingkungan Kerja

Jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (Sedarmayanti,

2001)

1) Lingkungan Kerja fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik

secara langsung maupun secara tidak langsung.

2) Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi

yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan

maupun hubungan sesama rekan kerja.

Menurut (Nawawi: 2006), kondisi lingkungan kerja yang baik

adalah :

1. Lingkungan kerja fisik seperti ruangan kerja yang luas dan bersih,

peralatan yang memadai, ventilasi dan penerangan yang memenuhi

persyaratan dan tersedianya transportasi untuk melaksanakn tugas.

2. Lingkungan kerja non fisik antara lain berupa hubungan kerja yang

menyenangkan, harmonis dan saling menghargai sesuai posisi masing–

masing baik dari atasan dan bawahan, maupun sebaliknya.
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Pelaksanaan aktivitas perusahaan yang baik tidak dapat didukung oleh

kondisi kerja yang baik. Segala proses produksi yang melibatkan

mesin dan peralatan, tidak akan berjalan efektif tanpa adanya

karyawan yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya.

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi

lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah

(Sedarmayanti: 2001) :

1. Penerangan/cahaya ditempat kerja

2. Temperatur/suhu udara ditempat kerja

3. Kelembaban ditempat kerja

4. Sirkulasi udara ditempat kerja

5. Kebisingan ditempat kerja

6. Getaran mekanisme ditempat kerja

7. Bau tidak sedap ditempat kerja

8. Tata warna ditempat kerja

9. Dekorasi ditempat kerja (Lay out)

10. Musik ditempat kerja

11. keamanan ditempat kerja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja yang baik

yaitu (Edwin B. Flippo: 2004) :

1. Perwarnaan

Perwarnaan yang baik akan mempengaruhi jiwa tenaga kerja, maka

setiap perusahaan harus dapat menentukan komposisi yang serasi sehingga
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akan dapat menimbulkan perasaan yang menyenangkan. Pengaruh warna

dalam pekerjaan memiliki dua kegunaan yakni : untuk menciptakan

suasana kontras dan untuk menciptakan lingkungan psikologis yang

optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengamatan para pekerja

atas objek lokasi kerja dalam melakukan kerjanya sehingga akan dapat

meningkatkan produktivitas dam keselamatan kerja karyawannya.

2. Kebersihan

Kebersihan akan dapat pula menciptakan lingkungan kerja yang

sehat bagi diri tenaga kerja. Apabila lingkungan kerja bersih, maka hal ini

akan dapat menimbulkan semangat kerja dan dapat pula mengurangi

absensi.

3. Pertukaran Udara

Pertukaran udara yang baik dapat mempengaruhi kesegaran fisik

dari tenaga kerja, sedangkan pertukaran udara yang kurang baik akan

mengganggu kesehatan dan dapat pula menimbulkan kelelahan yang cepat.

4. Penerangan

Penerangan yang baik dipengaruhi oleh kecerahan, kebauan,

pengarahan, ratanya penyebaran warna. Melalui penerangan yang baik

akan dapat pula mempengaruhi produktivitas kerja.

5. Musik

Musik yang mengalun akan dapat mempengaruhi suasana kejiwaan

yakni dapat menimbulkan suasana kegembiraan apabila pada istirahat
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sehingga dapat pula diharapkan mengurangi perasaan lelah dan sebaliknya

dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja untuk bekerja kembali.

6. Bau

Bau merupakan faktor yang juga sangat mempengaruhi

produktivitas para pekerja dimana jika lingkungan kerja yang terlalu bau

akan dapat menimbulkan perasaan bosan terhadap diri para pekerja

sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang mereka lakukan.

7. Keamanan

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja yang

menggunakan alat-alat kerja yang dapat menimbulkan akan kecelakaan

yang terjadi adalah hal yang harus diperhatikan. Rasa aman dan tenteram

akan lebih diutamakan daripada efisiensi pekerjaan itu sendiri, jika dilihat

dari sudut pandang para pekerja.

8. Kebisingan

Kebisingan yang terjadi akan dapat mengganggu konsentrasi

terhadap pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan yang memerlukan

pemusatan pikiran, sehingga hal ini akan sering menimbulkan kesalahan-

kesalahan pekerjaan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik di

perusahaan maka akan dapat meningkatkan semangat dan kegairahan kerja

yang optimal guna mencapai suatu tingkat produktivitas kerja yang tinggi.

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat diatas yang telah dipaparkan

diatas maka yang dapat dijadikan indikator lingkungan kerja adalah sebagai

berikut :
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1) Fasilitas dan perlengkapan

2) Keamanan dan kebersihan lingkungan

3) Suasana di tempat kerja

4) Penerangan

5) Pertukaran udara

6) Hubungan antar personal

7) Pengaturan ruang gerak

2.3 Pengertian Kepuasan Kerja

Menurut (Rivai: 2009) kepuasan kerja adalah suatu sikap

umumterhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya

ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang diyakini yang seharusnya

diterima.

Menurut (Robbins: 2002) “kepuasan kerja adalah suatu sikap umum

seorang individu  terhadap pekerjaannya”. Menurut (Luthas: 2006) kepuasan

kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasal dari

penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang”. Kepuasan kerja adalah

hasil persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaannya memberikan

hal yang dinilai penting. Menurut (Handoko: 2002) kepuasan kerja adalah

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan

mana karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini terlihat melaui sikap positif

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan
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pekerjaannya”. Menurut Kreitner (2005) “kepuasa kerja adalah respon

emosional terhadap pekerjaan seseorang”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja adalah keadaan emosional seseorang yang bisa terlihat melalui

tingkah laku, dan sikap baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan

terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.

2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain :

pekerjaan yang menantang, penghargaan, kondisi lingkungan kerja dan

hubungan interpersonal. (Robbins: 2002)

a. Kerja yang menantang secara mental. Pada umumnya individu lebih

menyukai pekerjaan yang member peluang untuk menggunakan

keterampilan dan kemampuan serta member beragam tugas, kebebasan

dan umpan balik tentang seberapa baik pekerjaannya. Karakteristik-

karakteristik ini membuat kerja lebih menantang secara mental. Pekerjaan

yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu

menantang dapat menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi

tantangan yang middle, kebanyakan karyawan akan mengalami

kesenangan dan kepuasan.

b. Penghargaan yang sesuai. Karyawan menginginkan sistem bayaran yang

adil, tidak ambigu, dan selaras dengan harapan-harapan karyawan. Ketika

bayaran dianggap adil, sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tingkat
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keterampilan individual, dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan

akan tercipta kepuasan.

c. Kondisi kerja yang mendukung. Karyawan berhubungan dengan

lingkungan kerjanya untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan

melakukan pekerjaan yang baik. Yang termasuk dalam kondisi kerja tata

ruang, kebersihan ruang kerja, fasilitas dan alat bantu, temperatur, tingkat

kebisingan.

d. Kolega yang suportif. Individu mendapatkan sesuatu yang lebih dari pada

uang atau prestasi yang nyata dari pekerjaan tetapi karyawan juga

memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Perilaku atasan seseorang juga

merupakan factor penentu kepuasan yang utama. Untuk memelihara dan

mempertahankan hubungan interpersonal ini, perlu diterapkannya: saling

menghargai, loyal dan toleran antara satu dengan yang lain, sikap terbuka,

dan keakraban antar karyawan.

Faktor-faktor kepuasan kerja terdiri dari (Rivai: 2004) :

1. Isi pekerjaan

Penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol

terhadap pekerjaan. Karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap

menarik dan memberikan kesempatan belajar dan menerima tanggung

jawab.

2. Supervisi

Adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada

bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan
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bagian yang penting dari organisasi kerja akan meningkatkan kepuasan

kerja karyawan. Sebaliknya, supervisi yang buruk dapat meningkatkan

turn over dan absensi karyawan.

3. Organisasi dan manajemen

Yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil,

untuk memberikan kepuasan kerja karyawan.

4. Kesempatan untuk maju

5. Gaji dan keuntungan dalam bidang financial lainnya seperti insentif

6. Rekan kerja

7. Kondisi pekerjaan

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, di sini (hasibuan:

2003) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor

sebagai berikut:

a. Balas jasa yang adil dan layak

b. Penempatan yang tepat dan sesuai dengan keahlian

c. Suanana dan lingkungan pekerjaan

d. Berat ringannya pekerjaan

e. Peralatan yang menunjang

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya

2.3.2. Teori-Teori Tentang Kepuasan Kerja

Ada tiga teori kepuasan kerja yang cukup terkenal, (Rivai: 2006) yaitu:

a. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy theory).

Teori ketidaksesuaian mengukur kepuasan kerja seseorang dengan

menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang
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dirasakan sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang

diinginkan maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat

discrepancy, tetapi merupakan discrepancy yang positif. Kepuasan kerja

seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan

didapatkan dengan apa yang terjadi.

b. Teori Keadilan (Equity theory)

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak

puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi,

khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen utama dalam teori

keadilan adalah input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. Input adalah

faktor bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaanya,

seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas, dan peralatan

atau perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaanya.

Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan

yang diperoleh dari pekerjaannya, seperti upah atau gaji, keuntungan

sampingan, simbol, status, penghargaan dan kesempatan untuk berhasil

atau aktualisasi diri.

Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio

inputhasil dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan

itudianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa menimbulkan

kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu tidak

seimbang akan timbul ketidakpuasan.
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c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

Menurut teori dua factor, karakteristik pekerjaan dapat

dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu dinamakan dissatisfier

atau hygiene factor dan yang lain dinamakan satisfier atau motivators.

Satifier atau motivators adalah faktor-faktor atau situasi yang

dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan

yang menarik penuh tantangan, kesempatan untyuk berprestasi,

kesempatan untuk memperoleh penghargaan, dan promosi. Terpenuhinya

factor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya

factor ini tidak selalu mengakibatkan kepuasan.

Dissatisfier adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan

yang terdiri dari gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi

kerja dan status. Jika tidak terpenuhi faktor ini karyawan tidak akan puas.

Namun jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

karyawan tidak akan kecewa meskipun tidak terpuaskan. Menurut Herzberg

bahwa yang dapat memacu orang untuk bekerja dengan baik dan

menimbulkan gairah untuk bekerja hanyalah kelompok satisfier.

2.3.3. Variabel-variabel Kepuasan Kerja

Menurut Keith Davis, Bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan

variabel-variabel seperti turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan,

dam ukuran organisasi perusahaan. (Mangkunegara: 2001)

1. Turnover

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover pegawai yang

rendah. Pegawai yang kurang puas didalam bekerja biasanya turnovernya

lebih tinggi bila dibandingkan dengan pegawai yang puas.
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2. Tingkat Ketidakhadiran

Pegawai-pagawai yang kurang puas didalam bekerja baik di instansi

pemerintah maupun swasta cenderung tingkat ketidakhadirannya tinggi,

bila dibandingkan dengan pegawai yang merasa puas dalam bekerja.

Mereka sering tidak hadir kerja dengan alasan yang tidak logis dan

subjektif.

3. Umur

Ada kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada pegawai

yang berumur relative muda. Hal ini diasumsikan bahwa pegawai yang tua

lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan.

Sedangkan pegawai yang usia muda biasanya mempunyai harapan yang

ideal tentang dunia kerjanya, sehingga apabila antara harapannya dengan

realita kerja terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan dapat

menyebabkan merka tidak puas.

4. Tingkat pekerjaan

Pegawai-pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan yang tinggi

cenderung lebih puas daripada pegawai yang menduduki tingkat pekerjaan

yang lebih rendah. Pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih

tinggi menunjukkan kemampuan kerja yang baik dan aktif dalam

mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja.

5. Ukuran organisasi perusahaan

Ukuran organisasi perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan pegawai.

Hal ini karena besar kecil suatu perusahaan berhubungan pula dengan

koordinasi, komunikasi, dan partisipasi pegawai.
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2.3.4. Respon Karyawan yang Tidak Puas

Menurut (Robbins: 2008) ketidakpuasan karyawan dapat dinyatakan

dalam sejumlah cara, yaitu:

a) Keluar (exit) : perilaku yang ditujukan untuk meningkatkan organisasi,

termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri.

b) Aspirasi (voice) : secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki

kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan  masalah

dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.

c) Kesetiaan (loyalty) : secara pasif tetapi optimitis menunggu membaiknya

kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman

eksternal dan memercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan

hal yang benar.

d) Pengabaian (neglect) : secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus menerus,

kurangnya usaha, dan meningkatkan angka kesalahan.

2.4. Hubungan Antar Variabel

2.4.1. Hubungan Antara Komunikasi Internal Terhadap Kepuasan Kerja

Komunikasi merupakan alat utama untuk menyempurnakan hubungan

dalam organisasi. Tidak adanya komunikasi akan mengakibatkan timbulnya

salah pengertian, dan bila dibiarkan akan mempengaruhi kehidupan

organisasi, baik pimpinan maupun para karyawan di lingkungan perusahaan.

Gilmer (Parwanto dan Wahyuddin, 2004), komunikasi merupakan

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Komunikasi yang lancar antara
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atasan dan bawahan akan menyebabkan seorang karyawan menyukai

pekerjaannya. Dalam hal ini, adanya kesediaan pihak atasan untuk mau

mendengar, memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi bawahan

sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap pekerjaan. Selain itu,

unsure-unsur lain dalam komunikasi seperti kualitas media, sarana komunikasi

dan juga iklim komunikasi juga akan ikut menentukan efektivitas komunikasi

sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

Bagaimana keberadaan komunikasi dalam organisasi, (Liliweri: 2004)

menyatakan, keberadaan komunikasi dalam organisasi itu membuat kita

mampu membedakan dua hal yaitu :

1. Menunjukkan bagaimana para anggota bekerja sebagai seorang

organisatoris

2. Bagaiman operasi jaringan kerja yang mengaitkan mereka satu sama lain,

jadi bagaimana kedudukan mereka sebagai human actors.

Kepuasan kerja karyawan dapat tumbuh apabila terjalin suatu

hubungan yang harmonis antara atasan dengan bawahan. Dengan adanya

pelaksanaan komunikasi yang baik diharapkan terjalin hubungan antara atasan

dengan bawahan atau sesama karyawan yang seimbang, sehingga apa yang di

komunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan akhirnya dilaksanakan.

Dengan lancarnya komunikasi memungkinkan tercapainya kepuasan kerja

yang maksimal pula.

2.4.2. Hubungan Antara Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja

Lingkungan kerja merupakan keadaan dimana seseorang bekerja yang

meliputi perlengkapan dan fasilitas, suasana kerja (Lingkungan non fisik)
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maupun lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi pekerja dalam

melaksanakan tugas tanggung jawabnya.

Karyawan adalah sumber manusia yang merupakan komponen penting

dalam organisasi atau perusahan, karena keberhasilan organisasi yang baik

tidak lepas dari peranan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Organisasi

yang baik akan selalu memahami dan memperhatikan kebutuhan dan

keinginan karyawannya. Karena setiap diri individu satu dengan individu yang

lainnya. Namun bagaimanapun komposisi rangkaian harapan  pekerja adalah

penting, harapan-harapan tersebut sebagian besar harus dipenuhi pula, pihak

manajemen mengharapkan seorang karyawannya menjadi anggota organisasi

atau dengan kata memiliki loyalitas kepada organisasi. Oleh karena itu penting

bagi manajemen untuk mengetahui dan memperhatikan kepuasan kerja yang

diperoleh karyawan.

Selain itu hubungan sosial dalam lingkungan kerja baik sesama

karyawan maupun dengan atasan merupakan faktor yang cukup penting untuk

menimbulkan kepuasan kerja. Adanya ketegangan yang muncul dalam

hubungan ini mudah sekali menimbulkan akibat yang kurang baik bagi

kepuasan kerja. Dalam hal ini faktor kepribadian sering kali menonjol, yang

merupakan faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

harmoni dalam hubungan sosial antar karyawan (Anoraga: 2005).

Sasaran dalam lingkungan kerja yang baik bagi manusia ialah untuk

menunjang atau menggalakan efektivitas penggunaan fasilitas tempat kerja

yang digunakan karyawan dan untuk memelihara nilai-nilai manusia tertentu
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yang baik dalam proses ini (Misalnya: kesehatan, keselamatn, kepuasan)

(Munandar: 2001).

Lingkungan kerja yang kurang menyenangkan akan mengakibatkan

hasil kerja yang dicapai oleh karyawan akan menurun, karena para karyawan

tidak dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pekerjaannya atau dengan

kata lain karyawan merasa terganggu dengan keadaan yang ada disekitar

mereka. Demikian pula sebaliknya, apabila lingkungan kerja menyenangkan,

maka akan didapati hasil kerja yang optimal karena karyawan dapat

konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaanya. Dengan kepuasan

kerja yang dicapai oleh karyawan akan memudahkan baginya untuk

mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan kerjanya.

2.5. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Emilia pada tahun 2012 dengan judul “ Pengaruh Komunikasi

dan Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian

Produksi pada PT. Duta Nusantara Sei Kuko, Benai, Kuantan Singingi”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan lingkungan kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, dan

nilai koefisien korelasi secara keseluruhan (R2) sebesar 52,50% selebihnya

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Arsita Puspa sari pada tahun 2010 dengan

judul “Pengaruh kualitas kepemimpinan dan komunikasi terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Service pada PT. Trakindo Utama
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Cabang Pekanbaru” menunjukkan secara simultan kepemimpinan dan

komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja

karyawan dengan nilai F hitung ˃ F table yaitu (4,428 ˃ 3, 982) dan secara

parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan dengan t hitung

˃ t table yaitu 2,428 ˃ 1, 996, komunikasi secara parsial berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan t hitung ˃

t table yaitu 2,763 ˃ 1,996. Sedangkan koefisien korelasi berganda sebesar

39,8% sisanya tidak diteliti dalam penelitian.

2.6.  Kepuasan Kerja Dalam Perspektif Islam

Kepuasan kerja karyawan sangatlah penting diperhatikan, karena

karyawan dapat bekerja secara maksimal apabila kebutuhan terpenuhi secara

baik, dimana kepuasan karyawan yang dirasakan akan memberikan semangat

serta gairah kerja yang tinggi. Dengan adanya pemberian upah yang tepat pada

waktunya akan meningkatkan kepuasan kerja, dan karyawan tidak akan

merasakan kegelisahan dalam menjalankan tugasnya.

Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk

mencintai pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman allah

dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :
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Artnya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa
yang Telah kamu kerjakan”.

Dengan adanya perintah Allah dan Rasulnya untuk bekerja, maka tidak

ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Cintailah pekerjaan yang kamu

lakukan dengan sepenuh hati dan lakukanlah pekerjaan itu dengan ikhlas, serta

janganlah melakukan pekerjaan karena terlalu mengharapkan imbalan dan

pujian orang lain.

Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi :



Artinya : “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”.

Maksud ayat diatas adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan pula, jadi

dalam meningkatkan kepuasan kerja menurut pandangan islam kita harus

menanamkan kebaikan terhadap diri kita sendiri terlabih dahulu sebelum kita

mendapatkan kebaikan dari orang lain.

2.7. Kerangka Pemikiran

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

digambarkan bahwa Komunikasi Internal dan Lingkungan kerja berpengaruh

terhadap Kepuasan kerja karyawan pada Bagian Pulp Machine PT Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk. Dengan demikian dapat dilihat sebuah gambar kerangka

berfikir sebagai berikut :
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Gambar II.1.
Kerangka berfikir

H1

Ha

H1

2.8. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga komunikasi internal dan Lingkungan kerja berpengaruh positif

terhadap Kepuasan kerja karyawan bagian Pulp Machine pada PT Indah

Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Riau.

2. Diduga komunikasi internal dan Lingkungan kerja tidak berpengaruh

positif terhadap Kepuasan kerja karyawan bagian Pulp Machine pada PT

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Riau.

Tabel II.1. : Definisi Operasional variabel penelitian
Variabel Pengertian Indikator

Komunikasi
Internal
(X1)

Komunikasi Internal adalah proses
penyampaian pesan-pesan yang
berlangsung antara anggota
organisasi, dapat berlangsung antara
pimpinan dengan bawahan,
pimpinan dengan pimpinan maupun
bawahan dengan bawahan.
(Muhyadi, 2000)

1. Komunikasi sesama karyawan
2. Komunikasi dengan karyawan

bagian lain
3. Komunikasi antar sesama kepala

bagian
4. Koordinasi pimpinan dengan

karyawan
5. Koordinasi antar sesama karyawan

Lingkungan
kerja (X2)

Lingkungan kerja adalah
keseluruhan sarana dan prasarana
kerja yang ada disekitar karyawan
yang sedang melakukan pekerjaan
yang dapat mempengaruhi pekerjaan
itu sendiri. (Saydam, 2000)

1. Sarana
2. Kebersihan
3. Penerangan
4. Keamanan
5. Hubungan dengan rekan kerja

Kepuasan
kerja (Y)

Kepuasan kerja adalah keadaan
emosional yang menyenangkan atau
tidak menyenangkan dengan mana
para karyawan memandang
pekerjaan mereka. (Handoko, 2000)

1. Kehadiran karyawan
2. Perputaran Karyawan
3. Pembagian tugas
4. Produktivitas kerja karyawan
5. Penghargaan yang diterima

Lingkungan Kerja
(X2)

Komunikasi Internal
(X1)

Kepuasan Kerja
(Y)
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2.9. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel Terikat (Y) adalah Kepuasn Kerja

2) Variabel Bebas (X) :

a. Komunikasi Internal (X1)

b. Lingkungan Kerja (X2)


