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ABSTRACT

Aldi Apriyadi. 2019. The Effect of Communication toward Employee
Performance (Studies on PT Seino Indomobil). Scription Undergraduate
Program Economic Faculty Program Study Management Universitas Winaya
Mukti. Under the Guidance of Arip Budiman., ST., M.Pd
This study aims to determine: (1) Communication at PT Seino Indomobil. (2)
Employee performance at PT Seino Indomobil. (3) The effect of communication on
employee performance at PT Seino Indomobil. The design of the study is
quantitative research. Samples in this research are 40 employees from a total of
200 employees and taken randomly exist in PT Seino Indomobil. The sampling
technique used is sample random sampling with formula by Arikunto. Data
obtained from respondents using questionnaire data collection tool. Analysis of the
data used is correlation and regression analysis, validity and reliability testing;
with test the coefficcien of determination and t test. Testing program data using
tools program SPSS Version 23.
The results of the total score of the variables showed that the communication and
the level of labor employee performance at PT. Seino Indomobil is relatively good.
There is a positive and significant influence between the communication on
employee performance at PT Seino Indomobil.

Keywords: Communication, Employee Performance

ABSTRAK

Aldi Apriyadi. 2019. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan (studi
pada PT Seino Indomobil). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan
Arip Budiman., ST., M.Pd
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Komunikasi pada PT Seino
Indomobil. (2) Kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil. (3) Pengaruh
kimunikasi terhadap Kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini
adalah 40 karyawan dari jumlah total 200 karyawan yang ada dan diambil secara
acak yang ada pada PT Seino Indomobil. Teknik sampling yang digunakan adalah
sample random sampling dengan rumus Arikunto. Data diperoleh dari responden
dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner. Analisis data yang
digunakan adalah analisis korelasi dan regresi sederhana, pengujian validitas dan
reliabilitas, serta uji koefisein determinasi dan uji t. Pengujian data menggunakan
alat bantu program SPSS Versi 23.
Hasil penelitian dari total skor variabel menunjukkan bahwa komunikasi dan
tingkat kinerja yang ada pada PT Seino Indomobil tergolong baik. Terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi terhadap kinerja karyawan
pada PT Seino Indomobil.

Kata kunci: Komunikasi, Kinerja Karyawan
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BAB І
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Di jaman globalisasi dan digital seperti sekarang ini dimana semua hal yang

berkaitan dengan informasi bisa didapat dengan relatif mudah yang tentu saja
membawa pengaruh atau dampak yang cukup besar bagi suatu organisasi atau
perusahaan. Untuk mempertahankan eksistensi sebuah organisasi atau perusahaan,
maka langkah yang perlu diambil oleh organisasi atau perusahaan adalah
memperkokoh hubungan internal organisasi atau perusahaan itu sendiri. Salah satu
bidang pada perusahaan yang sangat penting adalah sumber daya manusia, dimana
hampir semua kegiatan di suatu perusahaan diprakarsai dan dijalankan oleh
manusia yang merupakan anggota dari suatu perusahaan. Perusahaan yang mampu
bersaing di jaman globalisasi dan digital seperti ini, salah satu faktornya adalah
perusahaan dengan sumber daya manusia yang potensial yaitu mempunyai
pengetahuan dan keterampilan yang baik, mulai dari pemimpin sampai karyawan
atau dari atasan sampai bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk
mencapai tujuan perusahaan yang sudah dirumuskan.
Untuk mengetahui apakah dalam proses pencapaian tujuan perusahaan bisa
berjalan dengan baik, maka perusahaan perlu untuk melakukan evaluasi kinerja,
dalam bidang sumber daya manusia maka perusahaan perlu untuk mengetahui
kinerja karyawannya.
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Menururt Mangkunegara (2005:9) kinerja karyawan didefinisikan sebagai
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Semakin produktif kinerja karyawan maka semakin produktif pula kinerja dari
suatu perusahaan.
Dalam mencapai tujuan suatu perusahaan ada beberapa faktor yang harus
diperhatikan, salah satunya adalah komunikasi. Menurut Ivancevich, Konopaske,
dan Matteson (2006:115) komunikasi merupakan hal yang mengikat kesatuan
organisasi. Komunikasi membantu anggota-anggota organisasi mencapai tujuan
individu dan juga organisasi, merespons dan mengimplementasikan perubahan
organisasi, mengoordinasikan aktivitas organisasi, dan ikut memainkan peran
dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan. Jika komunikasi dalam
sebuah perusahaan tidak berjalan secara efektif seperti yang seharusnya terjadi,
maka perusahaan tersebut tidak akan berfungsi seefektif yang seharusnya pula.
Dengan demikian, komunikasi merupakan faktor penting agar suatu perusahaan
dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan.
Komunikasi meliputi suatu proses pertukaran informasi antar individu
melalui suatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal,
maupun perilaku atau tindakan yang biasanya digunakan untuk mentrasfer pesanpesan dari pemberi pesan ke penerima pesan melalui proses komunikasi. Sebagai
makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Ia
ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang akan
terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.

3

Kebutuhan akan komunikasi tidak hanya diperlukan pada masyarakat
individu saja, bahkan didalam suatu perusahaan pun komunikasi merupakan hal
yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan yang diinginkan.
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia
dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari,
ditempat kerja, dilingkungan masyarakat atau dimana saja manusia berada.
Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga
halnya bagi organisasi atau perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang efektif
suatu perusahaan dapat berjalan lancar dan begitu pula sebaliknya, kurang atau
tidak adanya komunikasi akan berakibat buruk bagi perusahaan. Apalagi ditengahtengah perkembangan zaman yang semakin pesat, setiap perusahaan dituntut untuk
dapat bersaing dan tetap bertahan. Seorang pemimpin atau manajer berperan besar
dalam menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif diantara sesama
anggota maupun unit kerja lainnya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai
dengan baik, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan semangat kerja dan
akhirnya kinerja karyawan juga akan meningkat.
Komunikasi penting bagi perusahaan karena komunikasi merupakan alat
utama bagi karyawan untuk dapat bekerja sama dalam melakukan aktivitas
manajemen demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun semua harus
melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuannya, perlu
diketahui bahwa pendekatan yang dipakai antara satu individu dengan individu
yang lain dapat bervariasi atau berbeda-beda.

4

Bagi perusahaan yang berskala kecil yang hanya memiliki beberapa
karyawan, penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada para
karyawannya tersebut. Lain halnya dengan perusahaan besar yang memiliki ratusan
bahkan ribuan karyawan, penyampaian informasi kepada mereka merupakan suatu
pekerjaan yang cukup rumit.
Penerapan komunikasi pada perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik,
ada beberapa kendala yang dihadapi para karyawan perusahaan dalam
menyampaikan pesan kepada atasan begitupun sebaliknya, atasan pada karyawan,
hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan
penerima pesan, seperti masalah dalam mengembangkan masalah, masalah dalam
menyampaikan pesan, dan terakhir masalah dalam menafsirkan pesan. Untuk
mengatasi hambatan yang yang terjadi dalam komunikasi disuatu perusahaan, perlu
diperhatikan beberapa hal antara lain, membuat suatu pesan secara lebih berhatihati, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi, mempermudah upaya
umpan-balik antara si pengirim dengan si penerima pesan.
Kinerja merupakan suatu yang lazim digunakan untuk memantau
produktivitas kerja sumber daya manusia, baik yang berorientasi pada produksi
barang, jasa maupun pelayanan. Sinambela (2011:136), mengemukakan bahwa
kinerja pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai
sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan
pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk itu
diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta ditetapkan secara
bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.
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PT. Seino Indomobil beralamat di Wisma Indomobil, Gedung Annex Lt. 6,
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 8, RW.6, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330. Sebagai perusahaan
yang menjalankan usahanya di bidang jasa pengurusan transportasi logistik. PT.
Seino Indomobil adalah perusahaan berskala besar dan memiliki jaringan kerja
yang luas.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan
judul “PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN
PADA PT SEINO INDOMOBIL”.
1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1

Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat

diidentifikasi yaitu sebagai berikut:
1.

Belum maksimalnya komunikasi antara karyawan satu dengan
karyawan yang lainnya.

2.

Adanya penurunan kinerja karyawan dikarenakan kurangnya
komunikasi.

1.2.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan di

rumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1.

Seberapa besar komunikasi pada PT Seino Indomobil?

2.

Seberapa besar kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil?
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3.

Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada
PT Seino Indomobil?

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui komunikasi pada PT Seino Indomobil.

2.

Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil.

3.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja
karyawan pada PT Seino Indomobil.

1.4

Kegunaan Penelitian

1.4.1

Secara Teoritis
1.

Bagi Peneliti
Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk
pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan
pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan.

2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai bahan informasi ataupun kajian bagi peneliti yang melakukan
pengembangan penelitian selanjutnya.

3.

Bagi PT Seino Indomobil
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta pemahaman
mengenai pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan.

4.

Bagi Universitas Winaya Mukti
Sebagi informasi yang berkaian dengan pendidikan.
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1.4.2

Secara Praktis
1.

Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
yang berhubungan dengan komunikasi terhadap kinerja karyawan.

2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Sebagai referensi informasi yang bermanfaat mengenai gambaran
pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan.

3.

Bagi PT Seino Indomobil
Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan yang
bermanfaat bagi perusahaan agar kedepannya dapat lebih baik dalam
mengatur sumber daya manusia terutama dalam komunikasi sehingga
dapat meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan tersebut.

4.

Bagi Universitas Winaya Mukti
Dapat dijadikan informasi dan referensi bacaan bagi peneliti dengan
tema komunikasi dan kinerja karyawan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Manajemen
Robbins dan Coulter (2014:7), manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas

koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan
tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen juga berupaya
untuk menjadi efektif, dengan menyelesaikan tugas-tugas demi terwujudnya
sasaran-sasaran organisasi.
Griffin (2012:7), manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (ternasuk
perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan
pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia,
finansial, fisik dan informasi) dengan tujuan untuk mencapai organisasi yang
efektif dan efisien
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi, termasuk
di dalamnya lembaga pemerintah non kementerian, yang baik adalah organisasi
yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Efisien
berarti menggunakan sumber daya secara terorganisasi sehingga dapat
menghasilkan sumber daya yang berkualitas, sedangkan efektif berarti membuat
keputusan yang tepat dan mengimplemetasikannya dengan baik.
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2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia
Marwansyah (2013:3), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan
sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan
melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi,
pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir,
pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan
hubungan industrial.
Mathis dan Jackson (2006:3), sumber daya manusia sangat berhubungan
dengan perancangan suatu sistem formal dalam organisasi untuk memastikan
penggunaan suatu bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai suatu
tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan (2011:10), manajemen sumber daya manusia
adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan
efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan
masyarakat.
Menurut peneliti, Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sumber
dimana tenaga kerja yang efektif mampu mewujudkan organisasi, termasuk di
dalamnya lembaga pemerintah non kementerian, mencapai suatu tujuan agar
berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, dengan kemampuan yang ada pada dalam
diri manusia yaitu pegawai negeri sipil, dapat dimanfaatkan dalam kelangsungan
hidup organisasi dan di dalam manusia itu sendiri.
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2.1.2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen
Robbins dan Coulter (2014:7), Fungsi manajemen terdiri dari empat
aktivitas dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan
pengendalian (yang penjelasanya adalah sebagai berikut:
1.

Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan
strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola
aktivitas-aktivitas.

2.

Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasi adalah menentukan apa yang harus diselesaikan,
bagaimana caranya dan siapa yang akan mengerjakannya.

3.

Kepemimpinan (Leading)
Kepemimpinan adalah memotivasi, memimpin dan tindakan tindakan
lainya yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain.

4.

Pengendalian (Controlling)
Pengendalian adalah mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan
segala sesuatunya terselesaikan sesuai dengan rencana.

2.1.2

Komunikasi
Komunikasi merupakan pemindahan informasi dan pemahaman dari

seseorang kepada seseorang. Pemindahkan informasi yang dimaksud dalam
komunikasi tersebut diperlukan suatu proses komunikasi. Menurut Webster New
Collogiate Dictionary, istilah komunikasi berasal dari istilah Latin Communicare,
bentuk past participle dari communication dan communicatus yang artinya suatu
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alat untuk berkomunikasi terutama suatu slstem penyampaian dan penerimaan
berita, sepeti mlsalnya telepon, telegrap, radio, dan lain sebagainya.
Gibson dan Ivan (2012:84) mengatakan:
“Komunikasi adalah pengiriman informasi dan
pemahaman, mengenai simbol verbal atau non
verbal. Komunikasi adalah proses pemindahan
pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari
seseorang ke orang lain”.
Davis dalam Mangkunegara (2017:145) mengatakan:
“Communication is the transfer of information and
understanding from one person to another person”
(Komunikasi adalah pemindahan informasi dan
pemahaman dari seseorang kepada orang lain)”.
Sikula dalam Mangkunegara (2017:145), mengatakan:
“Communication is the process of transmitting
information, meaning, and understanding from one
person, place, or thing”. (Komunikasi adalah proses
pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman
dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada
sesuatu, tempat atau orang lain).
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka komunikasi dapat diartikan
sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada
orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterprestasikannya
sesuai dengan tujuan yang di maksud.
Wilson Bangun (2012:361), mengatakan:
“Komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses
penyampaian dari pengirim (sender) ke penerima
pesan (receiver) dengan menggunakan berbagai
media yang efektif sehingga pesan tersebut dapat
dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima
pesan tersebut”.
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Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan komunikasi melibatkan dua pihak
antara lain pegirim pesan dan penerima pesan. Agar komuniksai efektif, kedua
belah pihak harus mempunyai keterampilan. Pengirim pesan berupaya agar pesan
yang ingin disampaikan dapat dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima
pesan. Dalam kegiatan terseut, pengirim pesan berupaya untuk menggunakan
bahasa dan memilih media yang yang tepat. Demikian sebaliknya, penerima pesan
berupaya agar pesan yang diterima dapat dipahami dengan jelas sehingga ada
umpan balik dari pesan tersebut.
2.1.1.1 Fungsi Komunikasi
Fungsi Komunikasi dalam organisasi merupakan sarana untuk memadukan
tugas-tugas yang terorganisasi. Ada empat komunikasi dalam organisasi anatara
lain adalah pengawasan, memotivasi, mengungkapkan emosi, dan informasi.
1.

Fungsi Pengawasan
Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis komando,
berdasarkan

garis

komando

tersebut,

bila

karyawan

mengkomunikasikan keluhannya kepada atasannya berkaitan dengan
pekerjaannya, sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan kebijakan
perusahaan, maka komunikasi tersebut sudah menjalankan fungsi
pengawasan. Disamping iu, komunikasi informal juga dapat
menegdalikan perilaku. Misalnya, apabila kelompok-kelompok kerja
melecehkan anggota yang memproduksi barang terlalu banyak
sehingga bagian lain terlihat buruk, maka mereka secara informal
sudah berkomunikasi dan mengendalikan perilaku anggota.
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2.

Sebagai Motivasi
Dengan sumber memberi penjelasan kepada karyawan tentang apa
yang harus mereka lakukan, bagaimana prestasi kerja karyawan dan
bagaimana cara bekerja agar dapat meningkatkan prestasi kerja.
Menusun sasaran yang lebih spesifik dan mendorong karyawan agar
mau melaksanakan tugasnya dengan baik akan merangsang untuk
lebih giat bekerja, motivasi dan menuntut komunikasi yang efektif.

3.

Pengungkapan Emosi
Individu dan kelompok dalam organisasi merupakan sumber daya
pertama yang berinteraksi secara social. Komunikasi yang terjadi
dalam organisasi tersebut merupakan mekanisme yang mendasar pasa
masing-masing individu atau kelompok dalam organisasi tersebut
yang menunjukan rasa kecewa dan kepuasannya. Dengan demikian,
komunikasi merupakan saran dalam melepaskan rasa emosi sebagai
rasa pemenuhan kebutuhan sosial.

4.

Informai
Fungsi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan
komunikasi dapat memberikan informasi kepada individu atau
kelompok dalam pengambilan keputusan.

Dari keempat fungsi ini tidak bisa dipandang bbahwa satu fungsi leboh
penting dari fungsi lainnya. Semua fungsi ini mempunyai kepentingan secara
tersendiri. Misalnya agar individu atau kelompok dapat bekerja dengan baik perlu
dipertahankan beberapa macam pengawasan terhadap anggotanya, merangsang

14

anggota untuk dapat berkinerja dengan baik dan menyediakan fasilitas dalam
pengungkapan emosi, sehingga dapat membuat pilihan-pilihan dalam pengambilan
keputusn. Dapat dikatakan bahwa masing-masing fungsi mempunyai keterkaitan
antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya.
2.1.1.2 Proses Komunikasi
Proses komunikasi dalam penyampaian pesan, pengirim menyampaikan
pesan ke penerima pesan melalui beberapa tahap anatara lain:
1.

Pengirim Mempunyai Ide
Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah pengirim
mempunyai ide. Langkah ini dilakukan sebelum terbentuk pesan yang
akan disampaikan ke penerima pesan. Ide yang ingin disampaikan
dipengaruhi oleh factor-faktor yang komplek pada diri pengirim,
seperti suasana hati, latar belakang budaya, keadaan fisik, situasi dan
lain sebagainya.

2.

Pengkodean Ide
Tahap berikutnya dalam proses komunikasi adalah pengkodean
(encode). Hal ini berarti mengubah ide jadi symbol agar dapat dengan
mudah dipahami oleh penerima pesan dengan jelas. Dalam tahap
pengkodean ini, pengirim pesan perlu dengan cermat agar pesan yang
akan disampaikan tidak salah dipahami oleh penerima sehingga dapat
menimbulkan kesalahpahaman pemaknaan pesan (bypassing). Oleh
karena itu komunikator perlu secara cermat melakukan pengkodean
terhadap ide.
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3.

Penyampaian Pesan Melalui Media Komunikasi
Pesan dapat disampaikan melalui media komunikasi seperti media
komunikasi elektronik maupun non elektronik. Penyampaian
komunikasi

dapat

dilakukan

secara

tertulis

maupun

lisan.

Penyampaian komunikasi secara lisan sangat baik digunakan bila
pesan yang disampaikan relative pendek. Namun pesan yang relative
panjang baik digunakan secara tertulis. Oleh karena itu, dalam
memilih saluran yang terbaik perlu diketahui sifat pesan yang
disampaikan.
4.

Penerima Ide
Setelah pesan dikirim melalui media komunikasi yang tepat, maka
langkah selanjutnya pesan diterima oleh penerima pesan. Penerima
pesan menerima dengan membaca atau mendengar tergantung bentuk
pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Penerima pesan
membaca bila pesan yang disampaikan dalam bentuk lisan. Pada
umunya, pihak penerima pesan lebih suka mendengar daripada
membaca, berarti pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan
adalah dalam bentuk lisan. Demikian sebaliknya, umumnya
penyampaian pesan lebih suka menyampaikan psan secara lisan
daripada tertulis, hal ini karena membutuhkan waktu yang relative
lama.

16

5.

Menafsirkan Pesan
Setelah penerima menerima pesan, maka langkah selanjutnya adalah
menafsirkan pesan. Langkah ini merupakan langkah yang sangat
penting dalam proses komunikasi, karena berkaitan dengan
pemahaman penerima pesan atas pesan yang disampaikan oleh
pengirim pesan. Hal yang sangat penting pada langkah ini berkaitan
dengan cara dan jenis saluran dalam kegiatan komunikasi.

6.

Umpan Balik
Tahap terakhir dalam proses komunikasi adalah umpan balik (feed
back). Umpan balik merupakan tanggapan (respon) penerima pesan
atas pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Adanya umpan
balik dalam proses komunikasi bergantung pada hasil penafsiran
pesan. Pesan yang dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan
menimbulkan adanya respon, sebaliknya pesan yang sulit dipahami
tidak akan direspon oleh penerima pesan sehingga tidak menimbulkan
umpan balik atas pesan tersebut.

2.1.1.3 Bentuk-Bentuk Komunikasi
Menurut Wilson Bangun (2012:364), terdapat tiga bentuk komunikasi,
yaitu:
1.

Komunikasi Tertulis
Komunikasi tertulis merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan
melalui berbagai bentuk penyampaian pesan melalui berbagai bentuk
surat, memo, laporan berkala organisasi, pengumuman di buletin, dan
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alat lain yang digunakan untuk mengirimkannya melalui kata-kata
atau symbol tertulis. Komunikasi tertulis mempunyai beberapa
manfaat, antara lain pengirim maupun penerima memiliki bukti pesan,
pesan dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terbatas, dapat
digunakan untuk pesan yang relarif panjang, dan muncul dari
prosesnya sendiri. Disamping mempunyai kelebihan, komunikasi
tertulis mempunyai beberapa kekurangan, antara lain membutuhkan
waktu yang relatif lama dan tidak dapat membangun mekanisme
umpan balik dalam dirinya.
2.

Komunikasi Lisan
Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dalam penyampaian
pesan yang dilakukan secara lisan. Hasil penelitian bawahan
dilakukan secara lisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan dalam
bentuk pertemuan tatap muka antara dua orang atau lebih dalam suatu
organisasi, secara formal ataupun tidak formal, dan dapat juga
dilaksanakan secara terencana dan kebetulan.
Komunikasi lisan lebih efektif digunakan apabila pesan yang
disampaikan sederhana, tidak memerlukan catatan permanen, dan
jumlah audiens sedikit. Keuntungan lain dengan menggunakan
komunikasi lisan adalah pesan dapat disampaikan dengan lebih cepat,
dan umpan balik yang lebih cepat.
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3.

Komunikasi Non-verbal
Komunikasi non-verbal adalah komunukasi yang dilakukan dalam
menyampaikan pesan yang dapat dilakukan dengan menggunakan
isyarat-isyarat tertentu yang dapat dipahami oleh penerima pesan.
Komunikasi non-verbal meliputi seluruh pesan yang disampaikan
secara tidak tertulis meliputi gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi
wajah, dan lain sebagainya yang merupakan isyarat non-verbal yang
dapat dipahami secara jelas oleh penerima pesan. Komunikasi nonverbal

memiliki

lima

fungsi, antara

lain melengkapi

dan

menggambarkan, memperkuat dan menekankan, mengubah dan
menggantikan, mengendalikan dan mengatur,dan menyangkal.
2.1.1.4 Komunikasi dalam Organisasi
Komunikasi

sangat

penting dilakukan

dalam

organisasi,

karena

menyangkut penyampaian pesan antar individu dan kelompok tentang pekerjaan
dalam organisasi. Kesalahan dalam penyampaian pesan dapat mengakibatkan
kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak tercapainya tujuan
organisasi. Oleh karena itu, penting sekali kualitas komunikasi ditingkatkan agar
kesalahan dalam pekerjaan dapat ditekan sekecil mungkin.
Selain itu, perlu diperhatikan jumlah pesan yang disampaikan terus
membengkak yang dapat mengakibatkan beban informasi yang berlebihan. Dengan
demikian, perlu ditentukan jenis informasi yang disampaikan agar para pemimpin
dengan mudah dalam pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi dapat
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mengalir secara vertical dan horizontal. Komunikasi secara vertical dapat dibagi
menjadi arah ke bawah dan ke atas.
1.

Komunikasi ke Bawah
Komunikasi kebawah atau (downward communication) adalah
penyampaian infrmasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan
sesuai dengan garis komando dalam suatu organisasi. Komunikasi ini
dilakukan dengan tujuan agar para pemimpin lebih mudah dalam
pengambilan keputusan informasi yang disampaikan oleh atasan
dapat berupa pengarahan pelaksanaan tugas, instruksi pekerjaan,
informasi kebijakan dan prosedur pekerjaan, dan mengemukakan
umpan balik tentang kinerja.

2.

Komunikasi ke Atas
Komunikasi ke atas (upward communication) adalah informasi yang
berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke atas digunakan dalam
pengajuan usul dan saran, keluhan pengaduan, dan penetapan sasaran
dengan penerapan management by objective (MBO).

3.

Komunikasi Horizontal
Komunikasi

horizontal

(horizontal

communication)

adalah

komunikasi antar individu atau kelompok pada tingkat yang sama
dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, komunikasi
horizontal sering dilakukan untuk membantu manajer dalam
pengambilan keputusan.
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4.

Komunikasi Diagonal
Komunikasi diagonal (diagonal communication) adalah komunikasi
yang dilakukan antar individu atau kelompok yang berbeda pada
bagian yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda pula. Komunikasi
diagonal biasa diterapkan pada organisasi yang berskala besar dimana
terdapat ketergantungan antar departemen yang berbeda dalam suatu
organisasi.

2.1.1.5 Indikator-Indikator Komunikasi
Menurut Suranto (2010:105), ada beberapa indicator komunikasi yaitu:
1.

Pemahaman
Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat
sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator.

2.

Kesenangan
Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan,
akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling berinteraksi secara
menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.

3.

Pengaruh pada Sikap
Komunikasi dikatakan mempengaruhi sikap, apabila seorang
komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah
sesuai dengan makna pesan itu.

4.

Hubungan yang Semakin Baik
Dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja
meningkatkan

kadar

hubungan

interpersonal.

Diperkantoran,
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seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan
informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang
terdapat maksud untuk membina hubungan baik.
5.

Tindakan Kedua Belah Pihak
Yaitu yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan
yang dikomunikasikan.

2.1.3

Kinerja
Kinerja tinggi yang dihasilkan oleh karyawan akan membantu perusahaan

dalam proses pencapaian tujuannya. Untuk memperoleh gambaran mengenai
kinerja, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi mengenai kinerja.
Menururt Mangkunegara (2017:9) kinerja adalah:
“Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya”.

Menurut Veithzal Rivai (2004:309), kinerja adalah:
“Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan
kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau
pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat
kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu”.
Menurut Wilson Bangun (2012:230), kinerja adalah hasil pekerjaan yang
dicapai oleh seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job
requirement).
Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah
hasil kerja baik kualitas maupun luantitas, yang dihasilkan oleh karyawan. Kinerja
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tinggi para karyawan akan membuat perusahaan lebih cepat dan mudah mencapai
tujuan.
2.1.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan
Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor
eksternal maupun internal dari karyawan tersebut. Menurut Mangkunegara
(2011:14) kinerja pada umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:
1.

2.

3.

Faktor Individual
1)

Kemampuan dan keahlian

2)

Latar Belakang

3)

Demografi

Faktor Psikologis, terdiri dari:
1)

Presepsi

2)

Attitude

3)

Personality

4)

Pembelajaran

5)

Motivasi

Faktor Organisasi, terdiri dari:
1)

Sumber daya

2)

Kepemimpinan

3)

Penghargaan

4)

Penghargaan

5)

Struktur

6)

Job Design
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2.1.2.2 Metode Penilaian Kinerja Karyawan
Menurut Hasibuan (2008:11) metode penelitian kinerja karyawan dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metode tradisional dan metode modern
yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1.

Metode Tradisional
Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk
menilai kinerja karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis
maupun dengan sistematis. Yang termasuk kedalam metode
tradisional adalah:
1)

Rating Scale
Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan
banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan
untuk

mengukur

karakteristik,

misalnya

inisiatif,

ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan
kerja.
2)

Employe Comparation
Metode ini metode penilaian yang dilakukan degan cara
membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya.
a.

Alternation Rangking
Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara
menuntut peringkat (rangking) karyawan dimulai dari
yang rendah sampai yang tertinggi atau dari yang terendah
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sampai dengan tertinggi, berdasarkan kemampuan yang
dimilikinya.
b.

Paried Comparation
Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara
seseorang karyawan

dibandingkan

dengan

seluruh

karyawan lainnya, sehingga terdapat berbagai alternative
keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan
untuk jumlah karyawan yang sedikit.
c.

Porced Comparation (Grading)
Metode ini sama dengan paired comparation tetapi
digunakan untuk jumlah karyawan yang banyak. Pada
metode ini suatu definisi yang jelas untuk setiap kategori
telah dibuat dengan seksama.

3)

Check List
Metode ini, penilaian tidak perlu menilai tetapi hanya perlu
memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang
dilakukan oleh bagian personalia. Penilaian tinggal memilih
kalimat atau kata-kata yang menggambarkan kinerja dan
karakteristik setiap individu karyawan, baru melaporkan kepada
bagian yang personalia untuk mendapatkan bobot nilai, indeks
nilai, dan kebijaksanaan selanjutnya bagi karyawan yang
bersangkutan.
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4)

Freefrom Easy
Dengan metode ini karyawan diharuskan membuat karangan
yang berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang
dinilainya.

5)

Critical Incident
Dengan metode ini penilaian harus mencatat semua kejadian
mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hariyang kemudian
dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari
berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Misalnya
mengenai inisiatif, kerjasama, dan keselamatan.

2.

Metode Modern
Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam
menilai kinerja karyawan. Berikut ini yang termasuk dalam metode
modern adalah:
1)

Assessment Center
Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim
penilaian khusus. Cara penilaian team dengan wawancara,
permainan bisnis, dan lain-lain. Nilai indeks kinerja setiap
karyawan adalah rata-ratabobot dari penilaian dari tim
penilaian. Indeks kinerja dengan cara ini diharapkan akan lebih
baik dan objekif karena dilakukan beberapa anggota lain.
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2)

Management by Objective (MBO=MBS)
Dalam metode ini karyawan langsung diikutdertakan dalam
perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan
kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masingmasing yang ditekankan pada penacapaian sasaran perusahaan.

3)

Human Asset Accounting
Dalam metode ini, faktor pekerjaan dinilai sebagai individu
modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai
dengan cara membandingkan terhadap variable-variabel yang
dapat mempengaruhi keberhasilan prusahaan. Jika biaya untuk
tenaga kerja meningkat laba pun akan meningkat. Maka
peningkatan tenaga kerja tersebut telah berhasil.

2.1.2.3 Manfaat dan Tujuan Kinerja
Menurut Mangkunegara (2006:88) kegunaan penilaian kinerja karayawan
adalah sebagai berikut:
1.

Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk
prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.

2.

Untuk

mengukur

sejauh

mana

seorang

karyawan

dapat

menyelesaikan pekerjaannya.
3.

Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan dalam
perusahaan.
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4.

Sebagai dasar untuk mengawasi program latihan dan keefektifan
jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya kepengawasan,
kondisi kerja dan pengawasan.

5.

Sebagai indicator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi
karyawan yang berada dalam organisasi.

6.

Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga
dicapai ferformance yang baik.

7.

Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan
meningkatkan kemampuan karayawan selanjutnya.

8.

Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan.

9.

Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan
karyawan.

10.

Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan tugas (job
description)

Penilaian kinerja karyawan berguna untuk perusahaan serta harus
bermanfaat bagi karyawan. Diuaraikan oleh Hasibuan (2008:87) bahwa tujuan
penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut:
1.

Sebagai dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk
promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa.

2.

Untuk mengukur kinerja yaitu sejauh mana karyawan biasa sukses
dalam pekerjaannya.

3.

Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan
didalam perusahaan.
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2.1.2.4 Indikator Kinerja
Menurut Bangun (2012:233) untuk memudahkan penilaian kinerja
karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas.
Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu :
1.

Jumlah Pekerjaan.
Hal ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau
kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.

2.

Kualitas Pekerjaan
Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan
tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang
dituntut suatu pekerjaan tertentu.

3.

Ketepatan Waktu
Setiap pekerjaan memiliki karakeristik yang berbeda, untuk jenis
pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki
ketergantungan atas pekerjaan lainnya.

4.

Kehadiran
Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam
mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan.

5.

Kemampuan Kerjasama
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu karyawan saja,
untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua
orang karyawan atau lebih. Kinerja karyawan dapat dinilai dari
kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya.
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2.2

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.
1.

2.

2.3

Nama
(Tahun)
Srimatun
(2017)

Lalujan
Paraita
(2016)

Judul Penelitian
Pengaruh
Komunikasi dan
Konflik terhadap
Kinerja Karyawan
Tenaga
Kependidikan
Politeknik Madiun
Pengaruh
Komunikasi
Organisasi dan Stres
Kerja terhadap
Kepuasan Kerja
serta Dampaknya
terhadap Kinerja
Karyawan di
Perusahaan Umum
Bulog Divisi
Regional Sulawesi
Utara

Metode
Penelitian
Uji F
Uji t
Koefisien
Determinasi

Reliabilitas
Validitas

Hasil Penelitian
Komunikasi memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
kinerja karyawan pada
Tenaga Kependidikan
Politeknik Madium
Komunikasi
Organisasi dan
Kepuasan Kerja
memberikan Pengaruh
terhadap Kinerja
Karyawan di
Perusahaan Umum
Bulog Divisi Regional
Sulawesi Utara

Kerangka Pemikiran
Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah

organisasi. Komunikasi membantu menyelesaikan semua fungsi dasar manajemen
yaitu planning, organizing, directing, dan controlling, sehingga organisasi dapat
mencapai tujuannya dan berkompetensi dengan yang lainnya. Proses komunikasi
tidak selamanya berlangsung sempurna. Hambatan-hambatan komunikasi dapat
muncul dalam proses komunikasi. Masalah utama komunikasi adalah bahwa arti
yang diterima oleh seseorag mungkin bukanlah apa yang dimaksudkan oleh
pengirimnya.
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Menurut Suranto (2010:105), ada beberapa indikator komunikasi yaitu:
1.

Pemahaman
Pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat
sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator.

2.

Kesenangan
Sebenarnya tujuan berkomunikasi tidaklah sekedar transaksi pesan,
akan tetapi dimaksudkan pula untuk saling berinteraksi secara
menyenangkan untuk memupuk hubungan insani.

3.

Pengaruh pada Sikap
Komunikasi dikatakan mempengaruhi sikap, apabila seorang
komunikan setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah
sesuai dengan makna pesan itu.

4.

Hubungan yang Semakin Baik
Dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja
meningkatkan

kadar

hubungan

interpersonal.

Diperkantoran,

seringkali terjadi komunikasi dilakukan bukan untuk menyampaikan
informasi atau mempengaruhi sikap semata, tetapi kadang-kadang
terdapat maksud untuk membina hubungan baik.
5.

Tindakan Kedua Belah Pihak
Yaitu yang berkomunikasi melakukan tindakan sesuai dengan pesan
yang dikomunikasikan.
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Menurut Wilson Bangun (2012: 233) untuk memudahkan penilaian kinerja
karyawan, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas. Suatu
pekerjaan dapat diukur melalui 5 indikator, yaitu:
1.

Jumlah Pekerjaan.
Hal ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau
kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.

2.

Kualitas Pekerjaan
Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan
tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang
dituntut suatu pekerjaan tertentu.

3.

Ketepatan Waktu
Setiap pekerjaan memiliki karakeristik yang berbeda, untuk jenis
pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki
ketergantungan atas pekerjaan lainnya.

4.

Kehadiran
Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam
mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan.

5.

Kemampuan Kerjasama
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu karyawan saja,
untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua
orang karyawan atau lebih. Kinerja karyawan dapat dinilai dari
kemampuannya bekerjasama dengan rekan sekerja lainnya.

32

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk kerangka pemikiran
sebagai berikut:

KOMUNIKASI
1.
2.
3.
4.

KINERJA

Pemahaman
Kesenangan
Pengaruh pada Sikap
Hubungan yang Semakin
Baik
5. Tindakan Kedua Belah
Pihak
(Suranto 2010:105)

1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah Pekerjaan
Kualitas Pekerjaan
Ketepatan Waktu
Kehadiran
Kemampuan Kerjasama

(Bangun 2012:233)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
2.4

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran teoritis, maka dalam

penelitian ini penulis mengajukan suatu hipotesa sebagai berikut “komunikasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Seino Indomobil”.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Metode yang Digunakan
Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian pada

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.
Menurut Sugiyono (2017:35) metode penelitian deskriptif adalah:
"Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk
mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya
pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri
sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat
perbandingan variabel itu sendiri dan mencari
hubungan dengan variabel lain".
Menurut Moch. Nazir (2011:91) metode verifikatif adalah:
“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas
antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis
melalui suatu perhitungan statistik sehingga dapat
dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis
ditolak atau diterima”.
Metode verifikatif yaitu menguji kebenaran dari suatu hipotesis melalui
pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan metode peneltian yang digunakan yaitu
penelitian deskriftif dan verifikatif dengan jenis data kuantitatif maka penelitian
yang digunakan adalah survey. Survey dilakukan dengan cara mengambil sampel
dari populasi dan menggunakan kuesioner.
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3.1.1

Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik

deskriftif dan statistik inferensial dengan jenis data kuantitatif.
1.

Analisis Statistik Deskriftif
Menurut Sugiyono (2017:147), statistik deskriftif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.

2.

Statistik Inferensial
Menurut Sugiyono (2017:148), statistik inferensial adalah teknik
statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya
diberlakukan untuk populasi.

3.1.2

Populasi dan Sampel
Populasi dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar

penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan.
Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah organisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada
PT. Seino Indomobil berjumlah 200 orang.
Menurut Arikunto (2019:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya lebih
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besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dikarenakan

populasi berjumlah 200 orang maka penentuan sampel pada penelitian ini
menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling) dengan jumlah
sampel ditentukan sebanyak 20% dari jumlah populasi yakni 40 orang.
3.1.3

Skala Pengukuran
Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga
alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data
kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala likert. Menurut
Sugiyono (2016:107), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Adapun teknik analisis skala likert adalah sebagai berikut:
1.

Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi
nilai.
Tabel 3.1
Bobot Nilai
Alternatif Jawaban
Nilai
Sangat Setuju
5
Setuju
4
Cukup
3
Tidak Setuju
2
Sangat Tidak Setuju
1
Sumber: Sugiyono (2017:94)
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2.

Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara
perhitungan sebagai berikut:
Skor = Bobot Nilai x Frekuensi
Nilai Terendah: 40 x 1 = 40
Nilai Tertinggi: 40 x 5 = 200

3.

Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
sehingga didapat lima kategori penilian.
Jarak interval dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebagai
berikut:

JI =

(N1 − N2) 200 − 40
=
= 32
5
5

Keterangan:
JI = Jarak Interval
N1 = Nilai Tertinggi
N2 = Nilai Terendah
Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari
penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kategori Nilai
Jarak Interval
Kategori
168 - 200
Sangat Baik
136 - 167
Baik
104 - 135
Cukup Baik
72 - 103
Tidak Baik
40 - 71
Sangat Tidak Baik
Sumber: Kategori Nilai, Diolah
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3.2

Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian

menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh
nilai variable lainnya. Disamping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan
pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.
Pada penelitian ini, operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3
Operasionalisasi Vaiabel

Komunikasi

Variabel

Definisi
Variabel
Komunikasi
yang berbentuk
tatap muka,
interaksi orang
ke orang, dua
arah, verbal dan
non verbal,
serta saling
berbagi
informasi dan
perasaan antara
individu dengan
individu atau
antarindividu di
dalam
kelompok kecil.
(Suranto
2011:4)

Indikator
1. Pemahaman

2. Kesenangan

3. Pengaruh
pada Sikap

4. Hubungan
Semakin
Baik

Kinerja

5. Tindakan
Kedua
Belah Pihak
kinerja adalah
hasil pekerjaan
yang dicapai
oleh seseorang

1. Jumlah
Pekerjaan
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Ukuran

Skala

Dapat mengerti
Ordinal
dengan jelas isi dari
informasi yang
dikomunikasikan
oleh atasan atau
sesama rekan kerja.
Senang
berkomunikasi
dengan sipapun.
Bertindak cekatan
setelah menerima
pesan atau informasi
yang
dikomunikasikan.
Memiliki hubungan
yang baik dengan
sesama rekan kerja
ataupun atasan
melalui komunikasi.
Selalu bertindak
sesuai perintah atau
pesan yang
diinformasikan.
Dapat memenuhi
Ordinal
target kerja yang
telah ditentukan
oleh perusahaan.
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berdasarkan
persyaratanpersyaratan
pekerjaan (job
requirement).
(Bangun
2012:230)

3.3

2. Kualitas
Pekerjaan

Menghasilkan
pekerjaan sesuai
standar yang
ditetapkan
perusahaan.
3. Ketepatan
Dapat
Waktu
menyelesaikan
pekerjaan sesuai
dengan deadline
yang telah
ditentukan.
4. Kehadiran
Datang tepat waktu
di tempat kerja.
5. Kemampuan Dapat bekerjasama
Kerjasama
dan saling
membantu dengan
rekan kerja.

Sumber dan Cara Penentuan Data
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder.
Menurut Sugiyono (2017:137) data primer yaitu sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data skunder menurut
Sugiyono (2017:137) yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1.

Observasi
Melakukan penelitian dengan langsung mengenai objek yang diteliti
dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat data yang diperlukan.
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2.

Kuesioner
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya.

3.

Kepustakaan
Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca pustaka yang
memiliki hubungan dengan judul penelitian.

3.5

Rancangan Analisi dan Uji Hipotesis

3.5.1

Uji validitas
Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item dengan cara

mengkorelassikan skor tiap butir dengan skor total. Jika item yang tidak memenuhi
syarat maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut.
Syarat yang harus dipenuhi tersebut menurut Sugiyono (2017:126) adalah
sebagai berikut:

3.5.2

1)

Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid.

2)

Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu

pengukuran dari kuesioner (instrument pengumpulan data) dipercaya. Uji
reliabilitas dilakukan pada butir-butir pertanyaan yang telah valid, sehingga uji
reliabilitas dilakukan setelah uji validitas.
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Dalam menguji reliabilitas dalam penelitian ini, instrument yang digunakan
menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan program SPSS Versi
23 untuk jenis pengukuran interval.
Dikatakan keandalan instrument pengukur apabila sebagai berikut:
1.

Jika hasil pengujian menunjukan r hitung < 0,60 maka instrument
tidak reliable.

2.

Jika hasil pengujian menunjukan r hitung > 0,60 maka instrument
reliable (alat ukur yang digunakan dapat diandalkan).

3.5.3

Analisis Koefisien Korelasi
Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan

hubungan antar korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya dianggap
berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol). Menurut
(Sugiyono 2013:241), penentuan koefisien korelasi dengan pearson product
moment menggunakan rumus sebagai berikut:

rxy 

N  X  Y  (X )(Y )
( N  X 2  (X ) 2 )  ( N  Y 2  (Y ) 2 )

Keterangan:
rxy

= Koefisien korelasi antara skor X dan skor Y

N

= Banyaknya peserta

X

= Skor butir

Y

= Skor total

Kolerasi pearson product moment dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai
r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apabila nilai r = -1 artinya kolerasi negatif
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sempurna; r = 0 artinya tidak ada kolerasi; dan r = 1 berarti kolerasi sangat kuat.
Arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel tingkat keeratan koefisien korelasi
sebagai berikut :
Tabel 3.4
Tingkat Keeratan Korelasi
Nilai
Keterangan
0,00 - 0,19
Sangat rendah
0,20 - 0,39
Rendah
0,40 - 0,59
Sedang
0,60 - 0,79
Kuat
0,80 - 1,00
Sangat Kuat
Sumber: (Sugiyono 2013:241)

3.5.4

Kefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau

ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai
koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi
dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya.
Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:
1.

Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen lemah.

2.

Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen kuat.

3.5.5

Regresi Linear Sederhana
Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal

satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Syarat kelayakan yang
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harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linier sederhana adalah sebagai
berikut:
1.

Jumlah sampel yang digunakan sama

2.

Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu)

3.

Nilai residual harus berdistribusi normal

4.

Terdapat hubungan yang linier anatara variabel bebas (X) dengan
variabel tergantung (Y)

5.

Tidak terjadi gejala heterokedastisitas

6.

Tidak terjadi gejala autokorelasi (untuk data time series)

Model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:
Y = a + bX
Keterangan:
Y

= Variabel Akibat (Dependent)

X

= Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a

= Konstanta

b

= Koefisien regresi (kemiringan)

Nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai
berikut:

 X  Y    X  XY 
n  X   X 
2

a

2

2

b

n  XY   X  Y 
n  X 2   X 

2
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Keterangan:

3.5.6

X

= Risk Based Capital

Y

= Tingkat profitabilitas

n

= Banyaknya sampel

a

= Konstanta intersepsi

b

= Angka arah atau koefisien regresi variabel independen

Uji t
Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali
2012:98). Tingkat signifikansi dari koefisien korelasi, menggunakan statistik uji t
dengan rumus sebagai berikut:
t hitung =

r n2
1 r 2

Keterangan:
t

= Hasil uji tingkat signifikansi

r

= Koefisien korelasi

n

= Jumlah data

Hipotesis statistika dirumuskan sebagai berikut:
Ho = 0, artinya komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Ha

≠ 0, artinya komunikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan.
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Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013:17) adalah dengan
menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:
1.

Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan
Ha ditolak.

2.

Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan
Ha diterima.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1

Gambaran Umum Perusahaan
Indomobil merupakan suatu kelompok usaha terpadu yang memiliki

beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di
Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT Indomobil
Investment Corporation dan pada tahun 1997 dilakukan penggabungan usaha
(merger) dengan PT. Indomulti Inti Industri Tbk. Bidang usaha utama perseroan
dan anak perusahaan meliputi pemegang lisensi merek, distributor penjualan
kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor
suku cadang dengan merek Indo Parts, perakitan kendaraan bermotor, produsen
komponen otomotif serta kelompok usaha pendukung lainnya.
PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) menambah anak usaha
yang bergerak di bisnis logistik. Perseroan ingin memperluas bisnisnya dengan
menggarap bisnis logistik melalui anak perusahaan yang baru saja didirikannya.
Perusahaan baru itu diberi nama PT. Seino Indomobil Logistics (SIL) yang
beralamat di Wisma Indomobil, Gedung Annex Lt. 6, Jl. Letjen M.T. Haryono
No.Kav. 8, RW.6, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13330. PT Seino Indomobil Logistics (SIL) didirikan
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berdasarkan akta nomor 87 tanggal 22 Desember 2015. SIL menjalankan usaha di
bidang jasa pengurusan transportasi.
4.1.2

Visi dan Misi
Visi:
Menjadi perusahaan logistik terdepan yang memprioritas kepuasan
pelanggan.
Misi:
1.

Pertimbangan yang matang, penuh kehati-hatian dan akurat adalah
prinsip dasar layanan kami.

2.

Menjalin kerjasama yang baik dengan pelanggan dan selalu dapat
diandalkan.

3.

Mengintegrasikan jasa pengiriman, pergudangan, pendistribusian
serta kepabeanan dalam satu sistem teknologi yang innovative,
mudah dan fleksibel.

4.

Mempercepat dan Mengembangkan kekuatan jaringan serta
infrastruktur yang ada dengan didukung oleh SDM yang professional
dan memiliki integritas moral yang tinggi.

5.

Mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha guna mencapai
kesejahteraan karyawan.

6.

Meningkatkan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian
terhadap lingkungan sekitarnya.
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Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan visi dan misi sangatlah
penting sebagai landasan dasar bagi organisasi. Selain memiliki visi dan misi, PT
Seino Indomobil juga memiliki budaya kerja yaitu “Amanah, Rapih, Bersih, Cepat,
Konsisten dan Teliti”.
4.1.3

Aspek Kegiatan Usaha
PT Seino Indomobil adalah salah satu perusahaan yang berada dibawah

naungan Indomobil Group, yang bergerak dibidang transportasi logistik.
4.1.4

Produk PT Seino Indomobil
Berikut ini beberapa produk layanan transportasi logistik yang ada pada PT

Seino Indomobil yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Tanker 16 KL
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Gambar 4.2
Container

Gambar 4.3
Tanker 8J KL

Gambar 4.4
JS Reefer
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Gambar 4.5
JW

Gambar 4.6
Dump Truck

Gambar 4.7
JS Wingsbox
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4.1.5

Struktur Organisasi
Dengan adanya struktur organisasi maka dapat dengan mudah melihat

pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa
dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur organisasi dapat
dengan mudah mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran
perintah, maupun penyampaian laporan.
Struktur organisasi yang ada pada PT. Seino Indomobil yaitu sebagai
berikut:

50

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Seino Indomobil
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4.1.6

Uraian Pekerjaan
Agar dapat memperjelas fungsi dan tanggung jawab pada setiap bagian

kerja yang ada pada PT Seino Indomobil maka diuraikan fungsi dan tanggung
jawabnya sebagai berikut:
1.

Dewan Komisaris
1)

Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan.

2)

Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang
mengakibatkan kerugian.

3)

Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.

Direktur Utama
1)

Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi
perusahaan.

2)

Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan
perusahaan.

3)

Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan
termasuk juga keuntungan perusahaan.

4)

Merencanakan

serta

mengembangkan

sumber-sumber

pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan.
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5)

Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya
dengan dunia luar perusahaan.

6)

Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan
misi perusahaan.

7)

Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di
perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga
pengadaan barang.

8)
3.

Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.

General Manager
1)

Memimpin

perusahaan

dan

menjadi

motivator

bagi

karyawannya.
2)

Mengelola operasional harian perusahaan.

3)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan
mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan.

4)

Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan

5)

Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran
di perusahaan.

6)

Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat
berjalan degan maksimal.

7)

Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan
dengan efektif dan optimal.

8)

Mengelola anggaran keuangan perusahaan.
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9)

Memutuskan

dan

membuat

kebijakan

untuk

kemajuan

perusaahan.
10) Membuat prosedur dan standar perusahaan.
11) Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi,
aliansi dan divestasi.
12) Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan
jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan
perusahaan.
13) Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan.
4.

General Manager Japan
1)

Mengelola bisnis internasional dan semua kompleksitas yang
memerlukan.

2)

Mengelola tenaga kerja dengan perbedaan budaya dan subkultur.

3)

Merencanakan, dan konsep, dinamika kompleks, lingkungan
multinasional.

4)

Fleksibel dalam berurusan dengan orang dan sistem.

5)

Memahami dan mengelola saling ketergantungan antara operasi
domestik dan luar negeri perusahaan.

5.

Manager Fin and ACT
1)

Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan
informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang
dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

54

55

2)

Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan
danpembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien,
akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang berlaku.

3)

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus
kasperusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan
hutang,sehingga

memastikan

ketersediaan

dana

untuk

operasionalperusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
4)

Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran
perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut
untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien
dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.

5)

Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem
dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol
pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi
keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi
risiko keuangan.

6)

Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa
keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan
bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis,
baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun
kondisi keuangan lainnya.

55

56

6.

Manager HRD and OPS
1)

Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber
daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan
kualitas sumber daya manusia.

2)

Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan
membuat SOP, job description, training and development
system dll.

3)

Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan,
mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.

4)

Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada
karyawan yang dianggap perlu.

5)

Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatankegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengembangan

kemampuan, potensi, mental, keterampilan dan pengetahuan
karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan.
6)

Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi
karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.

7)

Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa
berlakunya kontrak kerja.

8)

Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar
peraturan atau kebijakan perusahaan.
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7.

Manager ADM and GA
1)

Melakukan perencanaan terkait administrasi.

2)

Memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai tujuan
organisasi terutama di lingkup administrasi.

3)

Melakukan pengawasan terhadap proses administrasi kantor.

4)

Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan
kantor dalam rupa peralatan kerja dan sarana prasarana.

5)

Menangani hubungan yang berkaitan dengan vendor atau
supplier yang dipakain oleh perusahaan.

6)

Mendukung seluruh kegiatan operasional kantor dengan
melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja
dengan cepat, akurat/berkualitas serta sesuai dengan anggaran
yang ditentukan.

7)

Melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan
pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas
kantor untuk kemudian diajukan kepada bagian keuangan dan
manajemen perusahaan untuk dianggarkan dan disetujui.

8)

Melakukan aktivitas pemeliharaan atas seluruh fasilitas dan
sarana penunjang, serta melakukan proses penggantian atas
fasiltias/sarana penunjang yang rusak.

9)

Membina hubungan dengan para vendor atau supplier barang
dan jasa fasilitas/prasarana kantor.
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10) Membuat, menjalankan dan mengembangkan sistem kerja atau
prosedur atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang
kerja.
11) Melakukan survei tingkat kepuasaan atas pelayanan yang
diberikan kepada seluruh karyawan atau unit dalam perusahaan
untuk tujuan peningkatan kualitas atau mutu, ketepatan dan
kecepatan pelayanan yang diberikan.
12) Menyiapkan laporan bulanan untuk keperluan rapat anggaran,
laporan keuangan atas aset dan beban biaya kantor.
8.

Manager Marketing
1)

Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedurprosedur yang dipergunakan.

2)

Bertanggungjawab atas seluruh kinerja, kebijakan dan prosedurprosedur manajemen pemasaran, penjualan dan promosi
hubungannya dengan sistem dan mekanisme perusahaan dan
sumber daya manusia pada umumnya.

3)

Bertanggungjawab atas pengembangan sistem dan mekanisme
manajemen pemasaran, penjualan dan promosi secara umum.

4)

Bertanggungjawab terhadap penelitian dan pengembangan yang
berhubungan dengan kualitas keseluruhan kinerja perusahaan.
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9.

10.

Manager Workshop
1)

Menyusun jadwal pekerjaan dan pelaksanaannya.

2)

Mengevaluasi dan membina bawahan.

3)

Menguasai proses produksi.

4)

Membuat program-program kerja.

Manager OPS
1)

Mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi
perusahaan.

2)

Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak
menguntungkan perusahaan.

3)

Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi.

4)

Mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa.

5)

Mengawasi tata letak operasional , persediaan dan distribusi
barang.

6)

Membuat atau merencanakan pengembangan operasi dalam
jangka pendek maupun panjang.

7)

Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam
mendukung visi dan misi perusahaan

8)

Melakukan pertemuan rutin dengan direktur eksekutif secara
berkala.

9)

Melakukan pencairan cek untuk biaya agen.

10) Mengatur anggaran dan mengelola biaya.
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11.

Staff Finance
1)

Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.

2)

Melakukan penginputan semua transaksi keuangan.

3)

Melakukan transaksi keuangan perusahaan.

4)

Melakukan pembayaran kepada suplier.

5)

Melakukan penagihan kepada customer.

6)

Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan
perusahaan.

7)

Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan.

8)

Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang
diterima.

9)

Melakukan evaluasi budget.

10) Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan
beserta kelengkapannya.
11) Melakukan rekonsiliasi.
12.

Staff OPS
1)

Mengurus legalitas perusahaan.

2)

Mengurus operasional kantor.

3)

Mengurus pengabsenan karyawan.

4)

Membuat ijin perusahaan.
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13.

Staff Control Room
1)

Bertanggungjawab menjaga sistem electronic security.

2)

Mengawasi kendaraan yang sedang beroperasi melalui GPS
system.

3)

Mengawasi seluruh kegiatan operasional yang ter-capture di
dalam CCTV.

4)

Melaporkan apabila terjadi tindakan diluar SOP yang terekam
sistem electronic security.

14.

Staff ADM and IT
1)

Menerima panggilan telepon.

2)

Membuat agenda kantor.

3)

Entri data perusahaan.

4)

Melakukan arsip data.

5)

Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan
bantuan IT.

6)

Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan hal tersebut.

7)

Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk
hardware & software Windows & Macintosh, peralatan
termasuk printer, scanner, hard-drives external, dll.

8)

Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk
Internet Service Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan
software supplier, dll.
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15.

16.

Customer Service (CS)
1)

Menerima tamu.

2)

Bertindak sebagai customer relation officer.

3)

Sebagai Komunikator.

Office Boy (OB)
1)

Membersihkan ruangan dan merapikan meja, kursi,komputer
dan perlengkapan lainnya.

2)

Menyediakan minuman untuk karyawan.

3)

Mengirim/mengambil dokumen antar divisi atau bagian.

4)

Melayani permintaan fotokopi atau faksimili.

5)

Membelikan dan menyiapkan makan siang karyawan.

6)

Membereskan piring, gelas, dan perlengkapan makan siang
karyawan.

7)

Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan areal tanggung
jawabnya.

8)

Menyiram dan merawat tanaman.

9)

Menyediakan minuman dan makanan serta melayani keperluan
tamu perusahaan, rapat atau pertemuan dan training.

10) Mengangkat atau memindahkan meja, kursi & perabotan.
11) Melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan divisi
yang dilayani.
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4.1.7

Profil Responden
Berikut ini hasil penelitian dari 40 orang karyawan yang dijadikan

responden dengan didasarkan kepada jenis kelamin, pendidikan, umur, dan lama
kerja.
Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No.
Jenis Kelamin
1. Laki-laki
2. Perempuan
Jumlah
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah
30 orang
10 orang
40 orang

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden lakilaki dan sisanya sebanyak 10 orang adalah responden perempuan.
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Pendidikan
No.
Unit Kerja
1. SMA
2. D3
3. S1
Jumlah
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah
4 orang
15 orang
21 orang
40 orang

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat
pendidikan SMA sebanyak 4 orang, lulusan D3 sebanyak 15 orang, dan sisanya
lulusan S1 sebanyak 21 orang.
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Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Umur

No.
Umur
1. > 20 tahun
2. > 30 tahun
3. > 40 tahun
Jumlah
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah
17 orang
14 orang
9 orang
40 orang

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan umur lebih
dari 20 tahun sebanyak 17 orang, lebih dari 30 tahun sebanyak 14 orang, dan
sisanya lebih dari 40 tahun sebanyak 9 orang.
Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Lama Kerja
No.
Lama Kerja
1. > 1 tahun
2. > 2 tahun
3. > 3 tahun
Jumlah
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Jumlah
7 orang
19 orang
14 orang
40 orang

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan lama kerja
lebih dari 1 tahun sebanyak 7 orang, lebih dari 2 tahun sebanyak 19 orang, dan lebih
dari 3 tahun sebanyak 14 orang.
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4.1.8

Fasilitas yang Dimiliki
Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PT Seino Indomobil dimaksudkan

untuk memberikan kemudahan kepada para karyawan dalam melaksanakan fungsi
organisasi perusahaan.
4.1.8.1 Fasilitas Operasional
Operasional PT Seino Indomobil didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas
sebagai berikut:
1.

Gedung dengan letak yang strategis.

2.

Fasilitas transportasi yang memadai.

3.

Fasilitas perangkat network.

4.

Fasilitas kerja yang cukup lengkap.

4.1.8.2 Fasilitas Umum
Fasilitas umun yang ada pada PT Seino Indomobil diantaranya yaitu:
1.

Ruang tunggu.

2.

Mushola.

3.

Tempat parkir yang luas.

4.2

Pembahasan

4.2.1

Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.1.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang dipakai dalam
penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas instrumen
dalam penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan (significance level) sebesar α
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= 0,05. Sedangkan untuk menghasilkan indeks atau angka koefisien validitas
menggunakan program SPSS versi 23. Suatu instrumen dikatakan valid jika telah
memenuhi syarat minimal atau sebesar 0,3.
1.

Uji Validitas Variabel Komunikasi
Tabel 4.5
Koefisien Komunikasi
No. Butir
r hitung r kritik
Pertanyaan

Kriteria

P1

0,658

0,3

Valid

P2

0,818

0,3

Valid

P3

0,681

0,3

Valid

P4

0,878

0,3

Valid

P5

0,755

0,3

Valid

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel komunikasi
memiliki nilai korelasi > 0,3 berdasarkan kolom total pearson correlation, sehingga
dapat disimpulkan bahwa kelima indikator tersebut dinyatakan valid.
2.

Uji Validitas Variabel Kinerja
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Tabel 4.6
Koefisien Kinerja
No.
Butir
r hitung r kritik
Pertanyaan

Kriteria

P1

0,730

0,3

Valid

P2

0,889

0,3

Valid

P3

0,598

0,3

Valid

P4

0,722

0,3

Valid

P5

0,381

0,3

Valid

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel kinerja
memiliki nilai korelasi > 0,3 berdasarkan kolom total pearson correlation, sehingga
dapat disimpulkan bahwa kelima indikator tersebut dinyatakan valid.
4.2.1.2 Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan
tanggapan responden terhadap item pernyataan angket berdasarkan pemahaman
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji
Reliabilitas dilakukan dengan metode alpha. Suatu instrument dikatakan reliable
bila memiliki keandalan atau alpha sebesar 0.6.
1.

Uji Reliabilitas Komunikasi
Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Versi 23

mengenai uji reliabilitas untuk instrumen komunikasi.
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Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Komunikasi
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.793

6

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel komunikasi, keenam item
indikator memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,793 yaitu lebih besar dari 0,6.
Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini
dikatakan reliabel.
2.

Uji Reliabilitas Kinerja
Berikut ini adalah hasil dari output komputer program SPSS Versi 23

mengenai uji reliabilitas untuk instrumen kinerja.
Tabel 4.8
Uji Reliabilitas Kinerja
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.762

N of Items
6

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel kinerja, keenam item indikator
memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,762 yaitu lebih besar dari 0,6.
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Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini
dikatakan reliabel.
4.2.2

Pelaksanaan Komunikasi pada PT Seino Indomobil
Jarak interval untuk menentukan kriteria komunikasi dicari dengan rumus

sebagai berikut:

JI =

40(5) − 40(1) 200 − 40 160
=
=
= 32
5
5
5
Tabel 4.9
Kriteria Komunikasi
Nilai

Kriteria

168 - 200

Sangat Baik

136 - 167

Baik

104 - 135

Cukup Baik

72 - 103

Tidak Baik

40 - 71

Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori Nilai, Diolah
Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada 40 responden, diperoleh hasil mengenai komunikasi karyawan pada PT.
Seino Indomobil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut:
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1.

Saya

dapat

mengerti

dengan

jelas

isi

dari

informasi

yang

dikomunikasikan oleh atasan atau sesama rekan kerja.
Tanggapan karyawan mengenai saya dapat mengerti dengan jelas isi dari
informasi yang dikomunikasikan oleh atasan atau sesama rekan kerja adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.10
Saya dapat mengerti dengan jelas isi dari informasi yang
dikomunikasikan oleh atasan atau sesama rekan kerja.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

12

60

30.00

Setuju

4

15

60

37.50

Cukup

3

12

36

30.00

Tidak Setuju

2

0

0

0.00

Sangat Tidak Setuju

1

1

1

2.50

40

157

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat
mengerti dengan jelas isi dari informasi yang dikomunikasikan oleh atasan atau
sesama rekan kerja termasuk dalam kategori baik dengan skor 157. Karyawan yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 30.00%, setuju sebanyak 15
orang atau 37.50%, cukup sebanyak 12 orang atau 30.00%, dan yang menyatakan
sangat tidak setuju sebanyak 1 atau 2.50%. Artinya, karyawan menyatakan dapat
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mengerti dengan jelas isi dari informasi yang dikomunikasikan oleh atasan atau
sesama rekan kerja.
2.

Saya senang berkomunikasi dengan sipapun.
Tanggapan karyawan mengenai saya senang berkomunikasi dengan sipapun

adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11
Saya senang berkomunikasi dengan sipapun.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

8

40

20.00

Setuju

4

7

28

17.50

Cukup

3

11

33

27.50

Tidak Setuju

2

14

28

35.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

129

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya senang
berkomunikasi dengan sipapun termasuk dalam kategori baik dengan skor 129.
Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang atau 20.00%, setuju
sebanyak 7 orang atau 17.50%, cukup sebanyak 11 orang atau 27.50% dan yang
menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang atau 35.00%. Artinya, karyawan
menyatakan senang berkomunikasi dengan sipapun.
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3.

Saya bertindak cekatan setelah menerima pesan atau informasi yang
dikomunikasikan.
Tanggapan karyawan mengenai saya bertindak cekatan setelah saya

menerima pesan atau informasi yang dikomunikasikan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.12
Saya bertindak cekatan setelah menerima pesan
atau informasi yang dikomunikasikan.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

7

35

17.50

Setuju

4

29

116

72.50

Cukup

3

4

12

10.00

Tidak Setuju

2

0

0

0.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

163

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya
bertindak cekatan setelah menerima pesan atau informasi yang dikomunikasikan
termasuk dalam kategori baik dengan skor 163. Karyawan yang menyatakan sangat
setuju sebanyak 7 orang atau 17.50%, setuju sebanyak 29 orang atau 72.50%, dan
yang menyatakan cukup sebanyak 4 orang atau 10.00%. Artinya, karyawan
menyatakan bertindak cekatan setelah menerima pesan atau informasi yang
dikomunikasikan.
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4.

Saya memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja ataupun
atasan melalui komunikasi.
Tanggapan karyawan mengenai saya memiliki hubungan yang baik dengan

sesama rekan kerja ataupun atasan melalui komunikasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13
Saya memiliki hubungan yang baik dengan sesama
rekan kerja ataupun atasan melalui komunikasi.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

11

55

27.50

Setuju

4

2

8

5.00

Cukup

3

25

75

62.50

Tidak Setuju

2

2

4

5.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

142

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya
memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja ataupun atasan melalui
komunikasi termasuk dalam kategori baik dengan skor 142. Karyawan yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau 27.50%, setuju sebanyak 2 orang
atau 5.00%, cukup sebanyak 25 orang atau 62.50% dan yang menyatakan tidak
setuju sebanyak 2 orang atau 5.00%. Artinya, karyawan menyatakan memiliki
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hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja ataupun atasan

melalui

komunikasi.
5.

Saya selalu bertindak sesuai perintah atau pesan yang diinformasikan.
Tanggapan karyawan mengenai saya selalu bertindak sesuai perintah atau

pesan yang diinformasikan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14
Saya selalu bertindak sesuai perintah atau pesan yang diinformasikan.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

6

30

15.00

Setuju

4

18

72

45.00

Cukup

3

14

42

35.00

Tidak Setuju

2

2

4

5.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

148

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya selalu
bertindak sesuai perintah atau pesan yang diinformasikan termasuk dalam kategori
baik dengan skor 148. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang
atau 15.00%, setuju sebanyak 18 orang atau 45.00%, cukup sebanyak 14 orang atau
35.00% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 5.00%. Artinya,
karyawan menyatakan selalu bertindak sesuai perintah atau pesan yang
diinformasikan.
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Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi komunikasi dicari
dengan rumus sebagai berikut:

JI =

40(5)(5) − 40(5)(1) 1.000 − 200 800
=
=
= 160
5
5
5
Tabel 4.15
Kriteria Rekapitulasi Komunikasi
Nilai

Kriteria

840 - 1.000

Sangat Baik

680 - 839

Baik

520 - 679

Cukup Baik

360 - 519

Tidak Baik

200 - 359

Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori Nilai, Diolah
Dari penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi komunikasi, maka
dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap komunikasi pada PT
Seino Indomobil adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.16
Rekapitulasi Komunikasi
No.

Target
Skor

Pertanyaan

Skor
Kriteria
Tercapai

1.

Saya dapat mengerti dengan jelas isi
dari informasi yang dikomunikasikan
oleh atasan atau sesama rekan kerja.

200

157

Baik

2.

Saya senang berkomunikasi dengan
sipapun.

200

129

Baik

3.

Saya bertindak cekatan setelah
menerima pesan atau informasi yang
dikomunikasikan.

200

163

Baik

4.

Saya memiliki hubungan yang baik
dengan sesama rekan kerja ataupun
atasan melalui komunikasi.

200

142

Baik

5.

Saya selalu bertindak sesuai perintah
atau pesan yang diinformasikan.

200

148

Baik

739

Baik

Total
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan pada tabel 4.16 komunikasi pada PT Seino Indomobil termasuk
ke dalam kategori baik dengan jumlah skor sebanyak 739. Artinya, pelaksanaan
komunikasi pada PT. Seino Indomobil baik. Hal ini dapat dilihat dari indikatorindikator: saya dapat mengerti dengan jelas isi dari informasi yang
dikomunikasikan oleh atasan atau sesama rekan kerja, saya senang berkomunikasi
dengan sipapun, saya bertindak cekatan setelah menerima pesan atau informasi
yang dikomunikasikan, saya memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan
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kerja ataupun atasan melalui komunikasi, saya selalu bertindak sesuai perintah atau
pesan yang diinformasikan.
4.2.3.1 Pelaksanaan Kinerja pada PT Seino Indomobil
Jarak interval untuk menentukan kriteria kinerja dicari dengan rumus
sebagai berikut:

JI =

40(5) − 40(1) 200 − 40 160
=
=
= 32
5
5
5
Tabel 4.17
Kriteria Kinerja
Nilai

Kriteria

168 - 200

Sangat Baik

136 - 167

Baik

104 - 135

Cukup Baik

72 - 103

Tidak Baik

40 - 71

Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori Nilai, Diolah
Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada 40 responden, diperoleh hasil mengenai kinerja karyawan pada PT Seino
Indomobil yang dapat dilihat pada analisis sebagai berikut:
1.

Dapat memenuhi target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Tanggapan karyawan mengenai dapat memenuhi target kerja yang telah

ditentukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.18
Dapat memenuhi target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

9

45

22.50

Setuju

4

30

120

75.00

Cukup

3

1

3

2.50

Tidak Setuju

2

0

0

0.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

168

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan karyawan mengenai dapat
memenuhi target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan termasuk dalam
kategori sangat baik dengan skor 168. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 9 orang atau 22.50%, setuju sebanyak 30 orang atau 75.00%, dan yang
menyatakan cukup sebanyak 1 orang atau 2.50%. Artinya, karyawan menyatakan
dapat memenuhi target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan.
2.

Saya menghasilkan

pekerjaan sesuai

standar

yang ditetapkan

perusahaan.
Tanggapan karyawan mengenai saya menghasilkan pekerjaan sesuai standar
yang ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.19
Saya menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

3

15

7.50

Setuju

4

9

36

22.50

Cukup

3

17

51

42.50

Tidak Setuju

2

11

22

27.50

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

124

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan responden mengenai saya
menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan termasuk dalam
kategori cukup baik dengan skor 124. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 3 orang atau 7.50%, setuju sebanyak 9 orang atau 22.50%, cukup
sebanyak 17 orang atau 42.50%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11
orang atau 27.50%. Artinya, karyawan menyatakan menghasilkan pekerjaan sesuai
standar yang ditetapkan perusahaan.
3.

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah
ditentukan.
Tanggapan karyawan mengenai saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai

dengan deadline yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.20
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan deadline yang telah ditentukan.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

2

10

5.00

Setuju

4

22

88

55.00

Cukup

3

15

45

37.50

Tidak Setuju

2

1

2

2.50

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

145

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan termasuk
dalam kategori baik dengan skor 145. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 2 orang atau 5.00%, setuju sebanyak 22 orang atau 55.00%, cukup
sebanyak 15 orang atau 37.50%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1
orang atau 2.50%. Artinya, karyawan menyatakan dapat menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan deadline yang telah ditentukan.
4.

Saya datang tepat waktu di tempat kerja.
Tanggapan karyawan saya datang tepat waktu di tempat kerja adalah sebagai

berikut:
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Tabel 4.21
Saya datang tepat waktu di tempat kerja.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

12

60

30.00

Setuju

4

28

112

70.00

Cukup

3

0

0

0.00

Tidak Setuju

2

0

0

0.00

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

172

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya datang
tepat waktu di tempat kerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor 172.
Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau 30.00%, dan
yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau 70.00%. Artinya, karyawan
menyatakan datang tepat waktu di tempat kerja.
5.

Saya dapat bekerjasama dan saling membantu dengan rekan kerja.
Tanggapan karyawan mengenai saya dapat bekerjasama dan saling membantu

dengan rekan kerja adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.22
Saya dapat bekerjasama dan saling membantu dengan rekan kerja.
Keterangan

Bobot

Jumlah
Skor Persentase
Responden

Sangat Setuju

5

1

5

2.50

Setuju

4

23

92

57.50

Cukup

3

15

45

37.50

Tidak Setuju

2

1

2

2.50

Sangat Tidak Setuju

1

0

0

0.00

40

144

100

Jumlah
Sumber: Hasil olahan kuesioner

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat
bekerjasama dan saling membantu dengan rekan kerja termasuk dalam kategori
baik dengan skor 144. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang
atau 2.50%, setuju sebanyak 23 orang atau 57.50%, cukup sebanyak 15 orang atau
37.50%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2.50%. Artinya,
karyawan menyatakan dapat bekerjasama dan saling membantu dengan rekan kerja.
Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi kinerja dicari dengan
rumus sebagai berikut:

JI =

40(5)(5) − 40(5)(1) 1.000 − 200 800
=
=
= 160
5
5
5
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Tabel 4.23
Kriteria Rekapitulasi Kinerja
Nilai

Kriteria

840 - 1.000

Sangat Baik

680 - 839

Baik

520 - 679

Cukup Baik

360 - 519

Tidak Baik

200 - 359

Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori Nilai, Diolah
Dari penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi kinerja, maka dapat
diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap kinerja pada PT Seino
Indomobil adalah sebagai berikut:
Tabel 4.24
Rekapitulasi Kinerja
Target
No.
Pertanyaan
Skor
Dapat memenuhi target kerja yang
1.
200
telah ditentukan oleh perusahaan.
Saya menghasilkan pekerjaan sesuai
2.
200
standar yang ditetapkan perusahaan.
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan
3.
sesuai dengan deadline yang telah
200
ditentukan.
Saya datang tepat waktu di tempat
4.
200
kerja.
Saya dapat bekerjasama dan saling
5.
200
membantu dengan rekan kerja.
Total
Sumber: Hasil olahan kuesioner
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Skor
Tercapai
168
124

Kriteria
Sangat
Baik
Cukup
Baik

145

Baik

172

Sangat
Baik

144

Baik

753

Baik
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Berdasarkan pada tabel 4.24 kinerja pada PT Seino Indomobil termasuk ke
dalam kategori baik dengan jumlah skor sebanyak 753. Artinya, pelaksanaan
kinerja pada PT Seino Indomobil baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator:
dapat memenuhi target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan, saya
menghasilkan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan, saya dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, saya
datang tepat waktu di tempat kerja, saya dapat bekerjasama dan saling membantu
dengan rekan kerja.
4.2.4

Analisis Data

4.2.4.1 Analisis Koefisien Korelasi
Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui adanya derajat
hubungan komunikasi terhadap kinerja pada PT Seino Indomobil. Hasil output dari
program SPSS Versi 23 diperoleh nilai koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 4.25
Koefisien Korelasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1

.698a

.487

.474

1.50482

a. Predictors: (Constant), Komunikasi
Sumber: Hasil olahan kuesioner
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Berdasarkan tabel 4.25 maka didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar
0.698. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mempunyai hubungan yang kuat
sebesar 69,8% terhadap kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil.
4.2.4.2 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana
kemampuan variabel independen (komunikasi) terhadap variabel dependen
(kinerja) dengan melihat nilai R square. Hasil uji koefisien determinasi dari
program SPSS Versi 23 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.26
Koefisien Determinasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1

.698a

.487

.474

1.50482

b. Predictors: (Constant), Komunikasi
Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan R square sebesar 0,487. Hal ini
menunjukkan bahwa komunikasi memberikan pengaruh sebesar 48,7% terhadap
kinerja karyawan pada PT Seino Indomobil. Sedangkan sisanya sebesar 100% 48.7% = 51.3%, disebabkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
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4.2.4.3 Regresi Linear Sederhana
Regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan
menggunakan variabel bebas. Hasil dari program SPSS Versi 23 mengenai regresi
linear sederhana adalah sebagai berikut:
Tabel 4.27
Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model

B

1

10.808

1.356

.434

.072

(Constant)
Komunikasi

Std. Error

Beta

t

.698

Sig.

7.973

.000

6.007

.000

a. Dependent Variable: Kinerja
Sumber: Hasil olahan kuesioner
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai regresi bernilai plus (+),
maka komunikasi (X) berpengaruh positif terhadap kinerja (Y). Sehingga model
persamaan regresinya adalah:
Y = 10.808 + 0.434 X
Nilai koefisien regresi tersebut dapat diketahui dengan berpedoman pada
output yang berada pada tabel coefficients yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Apabila komunikasi nilainya 0, maka nilai kinerja karyawan adalah 0,10.808.
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b.

Setiap perubahan komunikasi mengalami kenaikan 1% maka kinerja
karyawan meningkat sebesar 0,434.

4.2.4.4 Uji T
Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel
independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel
terikat atau variabel dependen (Y).
Dengan menggunakan program SPSS Versi 23, dilakukan pengujian
signifikasi parameter individu, pengujian dilakukan dengan menggunakan
significance level (α = 5%).
Tabel 4.28
Uji t
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Model

B

1

10.808

1.356

.434

.072

(Constant)
Komunikasi

Std. Error

Beta

t

.698

Sig.

7.973

.000

6.007

.000

a. Dependent Variable: Kinerja
Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.28 menunjukkan bahwa variabel komunikasi (X)
terhadap kinerja (Y) dengan menggunakan batas signifikansi (α) = 0,05, diperoleh
nilai t hitung = 6.007 dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 (batas
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signifikansi). Hal ini berarti variabel komunikasi (X) berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja (Y).
Hal ini sesuai dengan penelitan terdahulu oleh Srimatun (2017) dengan
judul Pengaruh Komunikasi dan Konflik terhadap Kinerja Karyawan Tenaga
Kependidikan Politeknik Madiun dan hasil penelitian menunjukkan bahwa
Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada
Tenaga Kependidikan Politeknik Madium.
Penelitian yang lain pernah dilakukan oleh Lalujan Paraita (2016) dengan
judul pengaruh Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Stres Kerja terhadap
Kepuasan Kerja serta Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan
Umum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan hasil penelitian menunjukkan
bahwa Komunikasi Organisasi dan Kepuasan Kerja memberikan Pengaruh
terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Sulawesi
Utara.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, maka kesimpulan

yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1.

Komunikasi pada PT Seino Indomobil telah berjalan dengan baik.

2.

Kinerja pada PT Seino Indomobil telah berjalan dengan baik

3.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa
komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada PT Seino
Indomobil.

5.2

Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut:
1.

Bagi Peusahaan
Diketahui bahwa karyawan pada PT Seino Indomobil merasakan
komunikasi yang sudah baik, oleh karena itu
keharmonisan

komunikasi

ini

sebaiknya

untuk menjaga

perusahaan

selalu

memeperhatikan cara berkomunikasi karyawannya ketika berada di
dalam kantor, selain itu pimpinan perusahaan juga harus memberikan
pengetahuan tentang etika yang baik dalam berkomunikasi agar
kemungkinan terjadinya miscommunication semakin kecil, segala
89
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informasi serta tugas kantor akan tersampaikan dengan baik dan
lingkungan kerja akan terasa nyaman. Dengan begitu kinerja
karyawan akan semakin semakin baik.
2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukan
bahwa masih ada variabel-variabel yang harus diperhatikan dalam
penelitian ini, hendaknya peneliti selanjutnya menambah variabel lain
yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena dengan semakin
baik kinerja karyawan maka akan semakin baik pula bagi perusahaan.
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Lampiran 1
RIWAYAT HIDUP

Aldi Apriyadi., Lahir di Bandung pada tanggal 17
April 1995 dari pasangan Ayahanda Dadang
Risman dan Ibunda Roswati. Penulis merupakan
anak ke 2 dari 2 bersaudara.
Penulis mengawali pendidikan di SDN 3 Cibalong
pada tahun 2001, dan lulus pada tahun 2007.
Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Cibalong pada tahun 2007,
dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMAN 7
Tasikmalaya pada tahun 2010, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2015,
penulis mengawali pendidikan di perguruan tinggi dan terdaftar di Program
Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti
Bandung. Dan pada saat ini penulis bekerja sebagai salah satu karyawan
pada PT. Seino Indomobil.

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Karyawan PT Seino Indomobil
Di Tempat
Dengan Hormat,
Dalam rangka melaksanakan tugas skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Winaya Mukti Bandung, saya bermaksud mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi
yang berjudul “Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Seino Indomobil”.
Berkenaan dengan penelitian tersebut diatas, saya mengharapkan peran serta dan bantuan
Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan yang telah terusun dalam lembar daftar pertanyaan
dengan sejujurnya. Keterangan yang Bapak/Ibu berkan akan dijamin kerahasiannya dan hanya
digunakan untuk kepentingan akademik.
Atas bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu berikan dalam mengisi lembar pertanyaan
tersebut, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Hormat Saya,
Aldi Apriyadi

PROFIL RESPONDEN
1.

Jenis Kelamin

:L/P

2.

Pendidikan

: SD/SMP/SMA/D3/S1/S2

3.

Usia

: ……..….. Tahun

4.

Unit Kerja

: ……..…..

5.

Lama Kerja

: ……….... Tahun

Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr.I dengan cara
memberikan tanda check list () pada salah satu jawaban yang dianggap tepat, masing-masing
pertanyaan akan diberi skor sebagai berikut:
SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

C

= Cukup

TS

= Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju
Pertanyaan Variabel Komunikasi
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaan
Saya dapat mengerti dengan jelas isi dari
informasi yang dikomunikasikan oleh atasan
atau sesama rekan kerja.
Saya senang berkomunikasi dengan sipapun.
Saya bertindak cekatan setelah menerima pesan
atau informasi yang dikomunikasikan.
Saya memiliki hubungan yang baik dengan
sesama rekan kerja ataupun atasan melalui
komunikasi.
Saya selalu bertindak sesuai perintah atau pesan
yang diinformasikan.

SS

S

Jawaban
C TS

STS

Pertanyaan Variabel Kinerja
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaan
Dapat memenuhi target kerja yang telah
ditentukan oleh perusahaan.
Saya menghasilkan pekerjaan sesuai standar
yang ditetapkan perusahaan.
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan deadline yang telah ditentukan.
Saya datang tepat waktu di tempat kerja.
Saya dapat bekerjasama dan saling membantu
dengan rekan kerja.

SS

Jawaban
S
C TS

STS

