
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi sangat tergantung

pada faktor manusia sebagai tenaga kerja. Karyawan merupakan sumber daya dalam

perusahaan yang perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan tempat mereka bekerja,

khususnya perhatian terhadap kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja dapat mencegah

kemungkinan adanya tindakan negatif dari karyawan yang dapat merugikan perusahaan.

Karyawan yang merasa kurang puas terhadap pekerjaannya cenderung melakukan tindakan

negatif, sedangkan mereka yang merasakan kepuasan kerja cenderung memperlihatkan

tindakan yang positif.

Karyawan dapat bertahan dalam sebuah perusahaan jika merasa nyaman dan puas

bekerja di perusahaan tersebut. Kepuasan kerja ditimbulkan oleh berbagai faktor dalam

perusahaan antara lain pekerjaan itu sendiri, gaji, lingkungan kerja baik fisik maupun non-

fisik dan hal-hal lainnya yang dapat berpengaruh pada psikologis karyawan. Perbedaan yang

terdapat pada diri karyawan membuat perusahaan membutuhkan cara khusus dalam mencari

tahu hal-hal apa yang dapat membuat seorang karyawan merasa nyaman dan senang bekerja

dalam perusahaan. Perusahaan harus dengan tepat menyediakan hal yang diinginkan dan

dibutuhkan karyawan (Nusatria, 2011).

Menurut Dessler (1996) menyatakan bahwa ketidakpuasan kerja tergambar pada

tingkat absensi karyawan yang tinggi, menurunnya produktivitas kerja karyawan, semangat

kerja menurun, terjadi kegelisahan, tuntutan yang sering terjadi, tingginya tingkat turn over,

dan bahkan kemungkinan adanya usaha sabotase terhadap organisasi.

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai

kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Karyawan yang seperti ini

akan sering melamun, mempunyai semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan,



emosinya tidak stabil, sering absen dan sering melakukan kesibukan yang tidak ada

hubungannya dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, hal tersebut dengan sendirinya

akan memperburuk kinerja organisasi. Sedangkan karyawan yang memperoleh kepuasan

kerja biasanya memiliki catatan kehadiran dan aktif dalam kegiatan serikat karyawan dan

kadang-kadang berprestasi kerja bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh

kepuasan kerja (Dessler, 1996).

Kepuasan kerja akan didapat apabila ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan

kenyataan yang ditemui dan didapatkannya dari tempatnya bekerja. Persepsi pekerja

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kepuasan kerja melibatkan rasa

aman, rasa adil, rasa menikmati, rasa bergairah, status dan kebanggaan. Dalam persepsi ini

juga dilibatkan situasi kerja pekerja yang bersangkutan yang meliputi interaksi kerja, kondisi

kerja, pengakuan, hubungan dengan atasan, dan kesempatan promosi. Selain itu di dalam

persepsi ini juga tercakup kesesuaian dengan antara kemampuan dan keinginan pekerja

dengan kondisi organisasi tempat mereka bekerja yang meliputi jenis pekerjaan, minat, bakat,

penghasilan, dan insentif (Johan, 2002 ).

Kepuasan kerja juga merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil kerja yang

optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan

tugas pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil kerja kerja karyawan akan

meningkat secara optimal (Johan, 2002). Freinberg (dalam Arishanti dan Ritandiyono, 2005)

mengemukakan bahwa individu yang puas akan pekerjaannya akan terdorong untuk

melakukan pekerjan dengan lebih baik. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi

menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Karyawan yang puas akan lebih

dapat berbicara positif tentang organisasi, membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan

normal dari pekerjaan mereka.



Luthans (2006) memandang bahwa kepuasan kerja dapat digambarkan dengan

beberapa dimensi yakni pertama, karyawan puas jika pekerjaannya menarik, memberikan

kesempatan untuk belajar dan karyawan dapat menerima tanggung jawabnya. Kedua,

kepuasan dapat meningkat jika karyawan memandang upah atau gaji yang didapatkan

sebannding dengan orang lain dalam organisasi, sebab karyawan melihat gaji sebagai refleksi

dari bagaimana management memandang kontribusi mereka tterhadap organisasi. Ketiga,

karyawan mendapat kesempatan promosi dalam organisasi. Keempat, karyawan mendapatkan

bantuan teknis dan bantuan perilaku dari pemimpin. Kelima, karyawan merasakan

kenyamanan dari dukungan rekan kerja. Terakhir, karyawan merasakan suasana tempat kerja

yang nyaman.

PT. Bluebird adalah perusahaan pelayanan transportasi yang cukup besar di Kota

Pekanbaru, memiliki ratusan armada taksi yang siap mengantarkan pengguna layanan taksi ke

seluruh penjuru kota Pekanbaru. Bisnis penyedia jasa transportasi di Pekanbaru cukup

menjanjikan sehingga kebutuhannya meningkat.

Dari hasil wawancara terhadap DR (HRD Bluebird), mengatakan bahwa :

“Karyawan disini pada umumnya puas dengan pekerjaannya, meskipun terkadang
belum menjamin kepuasan secara menyeluruh, bisnis pelayanan taksi di Pekanbaru cukup
menjanjikan karena kota Pekanbaru sebagai kota Industri dan Perdagangan yang pesat,
sehingga mobilitas orang dari luar kota sangat banyak dan memerlukan transportasi taksi
sebagai transportasi yang nyaman dan cepat. Untuk itu di perusahaan ini sangat menjunjung
tinggi kedisiplinan, karena sifatnya bergerak dibidang jasa, maka pelayanan sangat
diutamakan, perlu karyawan-karyawan yang disiplin yang dapat mematuhi peraturan-
peraturan yang ada di perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Terkait masalah
komunikasi antar karyawan dan karyawan kepada atasan, karyawan disini khususnya supir
intensitas bertemu dalam sehari itu sangat jarang, tetapi mereka selalu terhubung dengan
alat komunikasi yang ada di setiap mobil taksi mereka, sehingga mereka tetap berkomunikasi
setiap hari meskipun tidak bertatap muka, dengan atasan mereka bertemu di kantor ketika
ada briefing atau rapat yang memang sangat penting”.

PT. Blue Bird menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan karyawan,

yang tercermin dari penerapan sistem remunerasi yang komprehensif, guna  menarik dan



mempertahankan tenaga kerja yang termpil dan potensial. Adapun remunerasinya yaitu

berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, jaminan kesehatan, pinjaman, beasiswa pendidikan

PT. Blue Bird juga memiliki sistem pengembangan karir yang digunakan sebagai

acuan bagi setiap karyawan yang memungkinkan untuk memperoleh promosi kejenjang yang

lebih tinggi.

PT. Blue Bird juga melakukan pelatihan untuk para calon karyawan khususnya

pengemudi, adapun tahap – tahap pelatian meliputi pelatihan awal, pelatihan dasar, pelatihan

pengembangan dan pelatihan pengemudi profesional.

Bentuk pelatihan atau seminar yang dilakukan oleh pengemudi yaitu :

1. Basic Training I

2. Basic Training II

3. Basic Training III

4. Basic Training IV

5. Development training

6. Training pengemudi profesional

7. Pendidikan dan pelatihan Dinas Perhunungan tentang keselamatan berkendara

Selain pendidikan khusus bagi pengemudi PT. Blue Bird juga memberikan kesempatan

untuk seluruh karyawan untik mengikuti berbagai pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang

diadakan yaitu :

1. Beauty Class

2. Bussines Interpersonal Communication

3. Basic training Otomotif

Dari segi teknologi informasi PT. Blue Bird menggunakan jaringan teknologi informasi

yang luas dengan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyelenggara



teknologi ternama, dalam bentuk pengelolaan armada, dimana PT. Blue Bird mengelola

setiap kendaraan sejak pemberangkatan hingga pengembalian ke pool

Pada kenyataannya, efektifitas dan produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh

kepuasan kerja. Sebaliknya ketidakpuasan kerja menurut Nitisemito (1992) akan

menimbulkan penurunan semangat dan gairah kerja. Banyaknya kasus-kasus pemogokan

kerja akhir-akhir ini, terlepas dari apapun motif masing-masing individu mengisyaratkan

adanya ketidak puasan karyawan terhadap organisasi tersebut. Hal ini tentunya sangat

mengganggu efektifitas perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi.

Kepuasan kerja sangat berdampak bagi suatu kemajuan dan perkembangan organisasi,

oleh sebab itu organisasi perlu meningkatkan kepuasan kerja. Glaser (dalam Koesmono,

2005) yang mendefinisikan budaya organisasi adalah pola dari kepercayaan, simbol-simbol,

ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu, serta berfungsi sebagai

perekat yang menyatukan organisasi. Hampir mirip dengan Glaser, Kreitner dan Kinicki

dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah perekat sosial yang

mengikat anggota dan organisasi. Jika masing-masing anggota organisasi merasa memiliki

perekat sosial yang mengikat mereka dalam sebuah organisasi, maka kepuasan kerja dari

masing-masing anggota organisasi akan tercapai.

Menurut Schein (1985), budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan

atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang ketika mereka belajar untuk menyelesaikan

problem-problem, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan

lingkungan internal. Asumsi dasar tersebut telah terbukti dapat diterapkan dengan baik untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan dianggap valid. Oleh karena itu, hal tersebut

diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk mempersepsikan, berpikir dan

memiliki pemahaman yang kuat dalam hubungan problem tersebut. Sebagaimana yang

dikatakan sebelumnya bahwa salah satu faktor timbulnya kepuasan kerja yaitu adanya



dukungan rekan kerja dan perhatian dari pimpinan, selaras yang dikatakan Schein bahwa

anggota organisasi berinteraksi dengan lingkungan internal dan mendapat dukungan dari

rekan kerja di ditempat ia bekerja.

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang

berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya

organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya

organisasi mendukung strategi organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau

mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat. Budaya organisasi mampu menjadi

faktor kunci keberhasilan organisasi, tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan

organisasi. Budaya ini berbeda-beda tiap organisasi, ada organisasi yang memilki budaya

yang kuat dan ada organisasi yang memiliki budaya yang lemah (Khoirusmadi, 2011).

Menurut Robbins & Judge (2008), Budaya Organisasi mengacu pada sebuah sistem

makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisai tersebut dengan

organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini, ketika dicermati secara seksama, adalah

sekempulan karakteristik kunci yang di junjung tinggi oleh organisasi.

Ada tujuh karakteristik utama yang secara keseluruhan, merupakan hakikat budaya

sebuah organisasi. Yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada hal-hal

rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan dan stabilitas.

Budaya organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan,

harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu

komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh kondisi

team work, leaders dan characteristic of organization serta administration process yang

berlaku (Koesmono, 2005).

Kepuasan kerja juga muncul karena mereka berada dalam satu ruangan kerja dalam

jumlah tertentu, sehingga mereka dapat saling berbicara, dengan demikian kebutuhan



sosialnya terpenuhi, dan hal itu tidak akan terjadi bila tidak menjalin suatu hubungan. Salah

satu sarana dalam rangka menjalin suatu hubungan adalah komunikasi. Menurut Gilmer

(As’ad, 2003) komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak

dipakai alasan untuk menyukai jabatannya.

Realitanya komunikasi sering disepelekan baik oleh perusahaan dan juga karyawan

sebagai ujung tombak dari tujuan organisasi. Komunikasi yang tidak efektif sering kali terjadi

antar karyawan karena masalah pribadi atau bahkan masalah internal perusahaan yang

disebabkan oleh adanya persaingan antar rekan kerja, selain itu menurut Gilmer (As’ad,

2003) masalah yang kerap terjadi adalah tidak adanya kesediaan pihak atasan untuk mau

mendengar, memahami dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawan.

Arus komunikasi yang tidak baik di dalam perusahaan atau sistem menjadi salah satu

penyebab terjadinya komunikasi yang tidak efektif. Ketidakefektifan dalam komunikasi

seringkali ditimbulkan oleh masalah individu yang berakibat pada masalah perusahaan.

Komunikasi interpersonal menjadi salah satu yang diharapkan oleh karyawan untuk

meminimalisasi masalah individu dan mampu menciptakan hubungan yang akrab antar karyawan,

yang pada akhirnya membantu dalam pemenuhan kebutuhan sosial sehingga dapat mencapai

tingkat kepuasan kerja yang diharapkan. As’ad(2003) mengatakan bahwa komunikasi merupakan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja.

Magnus (2009) mengatakan bahwa “in any organization, the success of achieving it

goals depends largely on the manager’s communication ability and skills.” (dalam Matin,

Jandaghi, Karimi & Hamadizadeh, 2010). Artinya, di banyak organisasi, kesuksesan dalam

mencapai tujuan organisasi paling besar tergantung pada kemampuan dan keterampilan

komunikasi manajer organisasi. Brunetto & Farr-Wharton (2004) juga mengatakan “in an era

of apparent constant change and “erosion of corporate loyalty” interpersonal

communication skills in managers are vital to promoting employee attachment to the

organization” (dalam Matin, Jandaghi, Karimi & Hamadizadeh, 2010). Artinya, di era di mana



perubahan konstan jelas terjadi dan “erosi terhadap loyalitas perusahaan”, keterampilan

komunikasi interpersonal manajer penting untuk meningkatkan keterikatan karyawan terhadap

organisasi. Keterampilan komunikasi interpersonal manajer berkaitan dengan kualitas komunikasi

interpersonal, dan berdampak pada kepuasan kerja karyawan.

Menurut Dean (Liliweri,1997), komunikasi antar pribadi selalu dihubungkan dengan

pertemuan antara dua, tiga atau mungkin empat orang yang terjadi secara spontan dan tidak

berstruktur. Menurut Devito (2003), komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan

dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung.

Menurut Tan (Liliweri,1997), komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antara

dua orang atau lebih. Menurut Effendy (Liliweri, 1997), komunikasi antar pribadi adalah

komunikasi antara seorang komunikator dengan seorang komunikan.

De Vito ( Curtis dan Winson, 2006) berpendapat bahwa komunikasi interpersonal

merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok

orang dengan efek dan umpan balik yang langsung. Menurut De Vito ( Thoha, 2005)

komunikasi interpersonal yang efektif tergambar dalam lima aspek yaitu  Keterbukaan,

empati, dukungan verbal dan non verbal, kepositifan, kesamaan anata pembicara dan

pendengar.

Dari yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian di tentang budaya organisasi, komunikasi interpersonal dan kepuasan kerja. Oleh

karena itu, penelitian ini diberi judul “ Hubungan Antara Budaya Organisasi Dan Komunikasi

Interpersonal Dengan Kepuasan Kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan pokok permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : Apakah ada hubungan antara budaya organisasi dan

komunikasi interperonal dengan kepuasan kerja pada karyawan.



C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah ada hubungan antara

budaya organisasi dan komunikasi interperonal dengan kepuasan kerja pada karyawan.

D. Keaslian penelitian

Penelitian sebelumnya tentang kepuasan kerja dilakukan oleh Masyhuri (2009)

dengan judul The relation between the interpersonal communication and organization culture

with the job statisfaction. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas

tentang hubungan antara budaya organisasi dan komunikasi interpersonal dengan kepuasan

kerja, perbedaanya terletak pada tempat penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya

dilakukan di dinas PU Kimpraswil Kabupaten Kampar Riau, sedangkan pada penelitian ini

dilakukan di PT. Blue Bird Pekanbaru yang bergerak di bidang jasa. Teori pada penelitian

sebelumnya untuk variabel budaya organisasi menggunakan teori dari Miller (1987).

Sedangkan pada penelitian ini untuk variabel budaya organisasi menggunakan teori dari

Robins & Judge (2008). Selanjutnya  untuk variabel komunikasi interpersonal penelitian

sebelumnya menggunakan teori De Vito (1997). Sedangkan pada penelitian ini untuk variabel

komunikasi interpersonal menggunakan teori Milker J. Bienvenu (1987).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama bidang

Psikologi Industri dan Organisasi, dimana hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu

referensi yang memberikan informasi, khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan

melakukan penelitian hal yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna di organisasi dalam mengembangkan dan

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak

manajemen perusahaan dalam meningkatkan kepuasan kerja.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian  dan dalam

rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk pengembangan ilmu

khususnya Psikologi Industri dan Organisasi.


