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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berikut terlampir hasil penelitian terdahulu sebagai pedoman dan 

gambaran bagi peneliti dalam melakukan penelitian terbaru. 

Tabel 2.1  

JUDUL/ NAMA / NIM 
/ UNIVERSITAS 

TEORI METODEO
-LOGI 

HASIL 

PERSEPSI 
KONSUMEN PADA 
KOMPETENSI 
KOMUNIKASI 
FRONTLINER DI 
UNIT PELAYANAN 
UNIVERSITAS 
MERCU BUANA 
JAKARTA/ DITA 
ARISKA PUTRI / 
44212010119 / 
UNIVERSITAS 
MERCU BUANA 

-Komunikasi 
-Kompetensi 
Komunikasi 
 

-Deskriptif 
Kuantitatif 

Kompetensi 
komunikasi merupakan 
kemampuan 
menyampaikan pesan 
dengan efektif maupun 
penilaian atas 
komunikasi yang 
bersifat berhasil untuk 
mencapai tujuan dalam 
situasi spesifik. 

PENGARUH 
KOMPETENSI 
KOMUNIKASI 
KARYAWAN 
TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN DI 
DIVISI 
PENGEMBANGAN 
DANA & JASA PT 
BANK CENTRAL 
ASIA, Tbk  / LISA 
NOVIANTY / 
44213110028 / 
UNIVERSITAS 
MERCUBUANA  

- Komunikasi 
- Kompetensi 
Komunikasi 
- Komunikasi 
Organisasi 
-Kinerja 

-Eksplanatif 
-Kuantitatif 

 Komunikasi 
merupakan bagian 
penting dalam dunia 
kerja, karena 
komunikasi yang 
terjadi mempunyai 
dampak yang luas 
terhadap kehidupan 
organisasi. 
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KOMPETENSI 
KOMUNIKASI HEAD 
TELLER DALAM 
PENANGANAN 
KELUHAN 
NASABAH DI PT 
CIMB NIAGA ICON 
PONDOK INDAH / 
IDA ZONA SITTA 
TAMBUNAN / 
44213110183 / 
UNIVERSITAS 
MERCUBUANA 

-Kompetensi 
Komunikasi 
-Media 

-Deskriptif 
-Kualitatif 

Kompetensi 
komunikasi adalah 
kemampuan seorang 
individu untuk 
berkomunikasi secara 
tepat dan efektif 
dengan situasi 
sosialnya, yang 
meliputi kemampuan 
individu dalam 
bertindak, serta 
pengetahuan dan 
motivasi yang dimiliki 
individu. 

KOMPETENSI 
KOMUNIKASI 
CALON SUMBER 
DAYA MANUSIA 
PUBLIC RELATIONS 
DI UNIVERSITAS 
MERCU BUANA 

- Komunikasi 
- Kompetensi 
Komunikasi 

 

-Evaluatif 
-Kuantitatif 

Komunikasi adalah 
bagian paling penting 
dan paling sering 
dilakukan dalam 
kehidupan manusia, 
Komuniksi merupakan 
proses menyampaikan 
rangsangan kepada 
orang lain untuk 
menciptakan kesamaan 
makna yang akan 
menimbulkan efek. 

 

2.2 Komunikasi Organisasi 
 
 
2.2.1 Definisi Komunikasi Organisasi 
 
 

Komunikasi organisasi secara sederhana dikatakan sebagai komunikasi 

antar manusia (Human Communication) yang terjadi dalam konteks organisasi. 

Komunikasi Organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan 

yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain. 
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Zelko dan Dance dalam Muhammad 1 mengatakan bahwa komunikasi 

organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi 

internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam 

organisasi itu sendiri seperti komunikasi dari bawahan ke atasan, komunikasi 

atasan ke bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatannya. 

Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi 

terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, 

pembuatan iklan, dan hubungan dengan masyarakat umum. 

Sedangkan R. Wayne Pace dan Don F. Faules dalam Rohim 2 

mengemukakan definisi komunikasi organisasi dari dua perspektif yang berbeda, 

yaitu perspektif tradisional (fungsional dan objektif) yang mendefinisikan 

komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-

unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Dan dari 

perspektif interperatif (subjektif) yang memaknai komunikasi organisasi sebagai 

“perilaku pengorganisasian” yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat 

dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. 

Dari definisi komunikasi organisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam ruang 

lingkup organisasi, mempunyai hubungan saling ketergantungan, dan berupa 

komunikasi vertikal maupun horizontal. Adapun dalam penelitian ini, komunikasi 

organisasi terjadi antar Subdiv dalam ruang lingkup divisi-divisi di Perum Bulog. 

Hubungan antar Subdiv ini saling ketergantungan karena tuntutan pekerjaan yang 

                                                   
1 Ibid. 66 

2 Syaiful Rohim. Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam, dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. 2009 hal 110 
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mengharuskan mereka berkoordinasi satu dengan lainnya, baik dengan rekan 

sekerja, dengan para pimpinan Subdiv, maupun hubungan pimpinan Subdiv 

dengan para staff nya. 

2.2.2 Fungsi Komunikasi Organisasi 

Robbins and Judge dalam Wibowo3 mengatakan bahwa komunikasi dalam 

organisasi mempunyai empat fungsi, yaitu control, motivation, emotional 

expression, dan information. 

1. Control 

Komunikasi bertindak mengontrol perilaku anggota dalam beberapa cara. 

Organisasi mempunyai hierarki kewenangan dan pedoman formal yang 

harus diikuti pekerja. Ketika pekerja diperlukan berkomunikasi berkaitan 

dengan pekerjaan tentang keluhan pada atasan langsungnya, mengikuti 

deskripsi tugas, atau tunduk dengan kebijakan organisasi, komunikasi 

bekerja sebagai fungsi kontrol. 

2. Motivation 

Komunikasi memperkuat motivasi dengan klarifikasi pada karyawan apa 

yang harus mereka kerjakan, seberapa baik mereka melakukan, dan 

bagaimana memperbaiki apabila di bawah standar. Pembentukan tujuan 

spesifik, umpan balik progres terhadap tujuan, dan reward atas perilaku 

yang diharapkan, semua menstimulasi motivasi dan memerlukan 

komunikasi. 

3. Emotional Expression 

                                                   
3 Wibowo. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers. 2014 hal 242 
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Komunikasi dalam kelompok adalah mekanisme fundamental dengan 

anggota menunjukkan kepuasan dan frustasi mereka. Karena itu 

komunikasi memberikan ekspresi perasaan emosional dan pemenuhan 

kebutuhan sosial. 

4. Information 

Komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi 

menyediakan kebutuhan informasi individual dan kelompok untuk 

membuat keputusan dengan mengirimkan data untuk mengidentifikasi dan 

evaluasi pilihan alternatif. 

Dari penjelasan fungsi komunikasi dalam organisasi di atas, hubungannya 

dengan kompetensi komunikasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

kompetensi komunikasi dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi 

komunikasi. 

Kompetensi komunikasi dibutuhkan seorang karyawan pada saat berkeluh 

kesah pada atasannya terkait dengan pekerjaan. Karyawan tersebut harus 

mengetahui cara-cara berkomunikasi yang baik dengan atasan (motivation to 

communicate) dan pandai membaca situasi, kapan saat yang tepat untuk berkeluh 

kesah dengan atasannya tersebut (knowledge to communicate). 

Kompetensi komunikasi (dalam hal ini skill to communicate) dibutuhkan 

untuk dapat menjelaskan pesan yang ingin disampaikan sehingga proses 

komunikasi berjalan efektif dan terciptanya persepsi yang sama. Skill to 

communicate juga dibutuhkan dalam situasi yang mengharuskan dapat  

berkomunikasi dalam usaha penyelesaian suatu masalah. 

https://lib.mercubuana.ac.id/
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2.2.3 Arus Komunikasi Organisasi 

Arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal dan 

komunikasi horizontal. Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai 

perbedaan fungsi yang sangat tegas. Ronald Adler dan George Rodman dalam 

Rohim4 mencoba menguraikan masing-masing fungsi dari kedua arus komunikasi 

dalam organisasi tersebut : 
  

1. Downward Communication 

 
Komunikasi ini berlangsung dari hierarki atas ke bawah (atasan ke 

bawahannya). Adapun fungsi arus komunikasi ini adalah : 

a. Pemberian atau penyampaian instruksi kerja (job instruction) 
 

b. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk 

dilaksanakan (job rationale) 

c. Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang 

berlaku (procedure and practices) 

d. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik 
 

2. Upward Communication 
 
 
Komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasannya. Fungsi arus 

komunikasi ini adalah : 

a. Penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang 

sudah dilaksanakan  

                                                   
4 Syaiful Rohim. Teori Komunikasi : Perspektif, Ragam, dan Aplikasi. Jakarta: 
Rineka Cipta. 2009 hal 111 
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b. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan 

ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan 

c. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan 

d. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri 

maupun pekerjaannya. 

3. Horizontal Communication 

Komunikasi ini berlangsung diantara para karyawan ataupun 

bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Fungsi arus komunikasi ini 

adalah : 

a. Memperbaiki koordinasi tugas 

b. Upaya pemecahan masalah 

c. Saling berbagi informasi 

d. Upaya memecahkan konflik 

e. Membina hubungan melalui kegiatan bersama. 

Terkait dengan arus komunikasi dalam organisasi, dalam penelitian ini, 

masalah yang muncul adalah adanya ketidakcakapan dalam menjalankan arus 

komunikasi yang telah dijabarkan diatas. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

kompetensi komunikasi yang dimiliki, sehingga fungsi-fungsi komunikasi tidak 

dapat berjalan dengan baik. 
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2.3 Komunikasi 

2.3.1 Definisi Komunikasi 

Kata komunikasi sering kali terdengar di dalam kehidupan sehari-hari 

manusia. Namun, masih ada dari mereka yang tidak mengetahui arti kata 

komunikasi tersebut. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain, dapat disebut komunikasi 

Interpersonal. Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah 

komunikasi atau Communication berasal dari bahasa latin, yaitu Communication 

yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat communis, yang bermakna 

umum atau bersama-sama. Komunikasi adalah alat (instrument) yang di pakai 

manusia untuk melangsungkan interaksi social, baik secara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok.  

Komunikasi juga dapat disebut sebagai salah satu dari kegiatan sehari-hari 

yang benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga 

kadang-kadang kita mengabaikan penyebaran, kepentingan, dan kerumitannya. 

Setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh komunikasi kita dengan orang lain, 

seperti pesan-pesan dari orang yang kita tidak kenal, orang-orang jauh dan dekat, 

hidup dan mati. 5 

Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pengalihan pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Shannon & Weaver menyatakan bahwa 

“Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu 

sama lainnya sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

                                                   
5
 
Littlejohn Stephen W, Foss Karen A. Teori Komunikasi. Ed 3, Jakarta : Salemba Humanika, 2009. Hal 3 
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menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni 

dan teknologi. 6 

Menurut Dedy Mulyana yang mengutip Everest M Rogers, “Komunikasi 

merupakan proses suatu ide dialihkan dari satu sumber ke sumber kepada satu 

atau banyak penerima dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku mereka. 

 Selain itu Dedy Mulyana menambahkan bahwa komunikasi yang baik 

adalah komunikasi yang efektif. Keefektifan dari sebuah komunikasi adalah 

apabila “Komunikasi dalam mana makna yang distimulasikan serupa atau sama 

dengan yang dimaksudkan komunikator. 7  Untuk itu, dibutuhkan kemampuan 

dalam berkomunikasi agar tidak mengandung lebih dari satu makna. 

 Komunikasi adalah aktivitas yang amat penting dan terdapat dari 

kehidupan makhluk di dunia, terutama umat manusia, peran komunikasi yang 

efektif merupakan salah satu syarat bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi, 

disamping sebagai salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manajemen. 

 Berdasarkan definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide 

ataupun gagasan dari seorang komunikator kepada komunikan, atau gagasan dari 

seseorang kepada orang lain yang mempunyai tujuan mempengaruhi orang lain. 

 

  

                                                   
6 

Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya. Bandung. 2008. Hal 62
 

7 Dedy Mulyana. Human Communication, Ed 4. 2005. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2005:viii 
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2.3.2 Kompetensi Komunikasi 

Menurut H.J Payne yang mengutip Jablin and Sias, “Kompetensi 

komunikasi sebagai sejumlah kemampuan yang dimiliki komunikator untuk 

digunakan dalam proses komunikasi, yang menekankan pada pengetahuan dan 

kemampuan.” Duran menyatakan bahwa kompetensi komunikasi merupakan 

suatu fungsi dari kemampuan seseorang untuk beradaptasi sesuai dengan situasi 

sosialnya. Barbour menyatakan bahwa kompetensi komunikasi meliputi 

kemampuan seorang individu untuk mendemonstrasikan pengetahuannya tentang 

perilaku komunikasi yang tepat pada situasi yang ada. 8 

Kompetensi komunikasi merupakan demonstrasi dari pengalaman tentang 

komunikasi yang diwujudkan dengan tepat melalui keterampilan berkomunikasi. 

Salleh menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kompetensi komunikasi 

merupakan kemampuan beradaptasi seseorang dalam setiap situasi komunikasi 

dengan menampilkan kemampuan komunikasi berdassarkan pengetahuan yang 

tepat untuk setiap konteks dan situasi komunikasi. 

Pitzberg dan Cupach menyatakan bahwa kompetensi komunikasi 

merupakan kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi 

secara efektif dalam segala situasi sosial sepanjang waktu, dimana kemampuan ini 

mengarah pada kemampuan untuk bertindak yang dipengaruhi motivasi dan 

pengetahuan yang dimiliki individu.9 

                                                   
8
 
H.J Payne, Reconceptualizing Social Skills in Organization, Journal of Leadership and Organizational Studies. 2005. Vol. 

11, No. 2
 

9
 
Gert Rickheit, Handbook of Communication Competence, Mouton de gruyter. 2008 
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Nongluck Sriussdaporn et.al.10 mendefinisikan karakteristik kompetensi 

komunikasi sebagai kemampuan umun yang esensial untuk menjalankan 

pekerjaan, tetapi yang tidak memadai untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang 

unggul dalam komunikasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

komunikasi adalah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara 

tepat dan efektif sesuai dengan situasi sosialnya, yang meliputi kemampuan 

individu dalam bertindak, serta pengetahuan dan motivasi yang dimiliki individu. 

Adapun Faktor-faktor dari kompetensi menurut Rerngrit Yuayai, 

Pacharawit Chansirisira, Kochaporn Numnaphol.  

Factors of competency were: 11 
1) the persistence in learning management and work practice,  

2) competency in planning, goal setting, learning management and work practice,  

3) competency in ICT use in learning management and work practice, 

4) creativity of learning management,  

5) competency in following up and evaluation in knowledge management and 

work practice, and  

6) competency in improving and developing the learning management and work 

practice. 

 
Faktor kompetensi adalah:  

1) Ketekunan belajar manajemen dan bekerja praktek,  

2) Kompetensi dalam perencanaan, penetapan tujuan, belajar 

manajemen dan kerja praktek,  

3) Kompetensi dalam penggunaan ict dalam pembelajaran manajemen dan 

praktek kerja, 
                                                   
10 Nongluck,Sriussadaporn. et.al. “Exploratory study of communication competence in thai organizations” journal of 

business communications,1999 hal 382-418.
 

11 
Yuayai, Rerngrit; Chansirisira, Pacharawit; Numnaphol, Kochaporn. Educational Research and Reviews; Victoria 

Island10.12 (Jun 23, 2015): 1758-1765.
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4)  Kreativitas belajar manajemen,  

5) Kompetensi dalam menindaklanjuti dan evaluasi dalam pengetahuan 

manajemen dan praktek kerja, dan  

6) Kompetensi dalam meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran 

manajemen dan praktek kerja.  

 
 Communication competency involves the overall ability to use all the 

modes of transmitting, understanding, and receiving ideas, thoughts, and feelings 

including verbal, listening, nonverbal, written, electronic, information, and 

emotional exchanges.
12

 

 

Komunikasi kompetensi melibatkan kemampuan keseluruhan 

menggunakan semua mode transmisi, pemahaman, dan menerima ide, pikiran, dan 

perasaan termasuk verbal, mendengarkan, nonverbal, tertulis, elektronik, 

informasi, dan pertukaran emosional. 

 

2.3.3 Dimensi Kompetensi Komunikasi 

Payne13 menjelaskan dimensi-dimensi dari kompetensi komunikasi 

antaralain sebagai berikut: 

1. Keterampilan komunikasi (Communication Skill) 

Mencangkup kinerja actual dari perilaku. Individu sering kali termotivasi 

untuk berkomunikasi dan memiliki pengetahuan, namun kurang 

                                                   
12 Knowles, Lisa J. Journal of Multidisciplinary Research; Miami2.1 (Spring 2010): 5-13. 

13. Nongluck,Sriussadaporn. et.al. “Exploratory study of communication competence in thai organizations” journal of 

business communications,1999 hal 382-418. 
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keterampilan dalam mengkomunikasikannya. Pendekatan keterampilan 

komunikasi terfokus pada kemampuan psikomotor, yaitu kemampuan 

individu untuk berbicara, mendengar, melihat, dan mengungkapkan 

pesan secara non verbal dalam situasi tertentu. 

2. Pengetahuan komunikasi (Communication knowlage) 

Para komunikator yang kompeten memiliki pengetahuan untuk 

menyusun dan menjalankan scenario komunikasi dalam situasi social 

yang bebeda dan memiliki kemampuan membaca situasi social. Adapun 

pengetahuan ini diraih melalui pendidikan, pengalaman, dan pengamatan. 

3. Motivasi komunikasi (Communication motivation) 

Terkait dengan kesedian seseorang untuk mendekati atau menghindari 

interaksi dengan orang lain. Skala motivasi dirancang untuk mengukur 

kesediaan seseorang untuk memperluas empati, mengatur interaksi, dan 

menyesuaikan komunikasi . 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kompetensi komunikasi dapat diukur melalui : 

1. Keterampilan Komunikasi (Communication Skill) 

Dari penjelasan dimensi keterampilan komunikasi menurut payne, 

peneliti menjabarkan pendekatan keterampilan komunikasi dapat dilihat 

dari berbagai factor, yaitu kemampuan individu untuk menjalin hubungan 

dengan atasan/ rekan kerja, kemampuan dalam menyimak, mengikuti 

instruksi, memberikan umpan balik,  kemampuan berbicara (bertukar 

informasi) dan kemampuan menyelesaikan masalah. 
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2. Pengetahuan Komunikasi (Communication knowlage) 

Dari penjelasan dimensi pengetahuan komunikasi menurut payne, 

peneliti menjabarkan pendekatan pengetahuan komunikasi dapat dilihat 

dari berbagai factor, yaitu kemampuan individu untuk mengetahui waktu 

yang tepat dalam menyampaikan informasi, kemampuan dalam 

membedakan jenis informasi yang harus disampaikan, dan kemampuan 

mengetahui kepada siapa pesan harus disampaikan. 

3. Motivasi komunikasi (Communication motivation) 

Dari penjelasan dimensi motivasi komunikasi menurut payne, peneliti 

menjabarkan pendekatan motivasi komunikasi dapat dilihat dari berbagai 

factor, yaitu kemampuan individu untuk memilih bahan pembicaraan, 

kemampuan dalam membuat komunikasi semenarik mungkin, 

memperhatikan pesan non verbal, kemampuan dalam menyesuaikan 

komunikasi dengan situasi, dan kemampuan berkomunikasi dengan 

efektif. 

Dari penjelasan diatas menunjukan kata kunci dari kompetensi komunikasi 

adalah kemampuan seorang komunikator (pemberi informasi) untuk dapat 

beradaptasi,berempati, dan berinteraksi dalam proses komunikasi. 

 

2.4 Komunikasi Organisasi dan Kompetensi Komunikasi 

Dalam ruang lingkup organisasi, para karyawan dapat saling berkoordinasi 

melalui komunikasi. Komunikasi merupakan sarana bagi karyawan untuk dapat 

menyampaikan pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kebutuhan, harapan, 

dan koordinasi pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai kompetensi komunikasi 

karyawan sehingga kaitannya dengan alur komunikasi adalah alur komunikasi dari 

bawahan ke atas (upward communication) dan alur komunikasi horizontal. Para 

karyawan diharapkan memiliki kompetensi komunikasi untuk menjalankan fungsi 

komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal. 

Mulyana14 menjabarkan lima fungsi penting komunikasi ke atas sebagai 

berikut : 
 

1. Melengkapi menajemen dengan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan 

2. Membantu mengurangi tekanan dan frustasi pegawai akibat suasana kerja 
 

3. Meningkatkan kesadaran partisipasi pegawai dalam Perusahaan 
 

4. Sebagai bonus, komunikasi ke atas menyarankan penggunaan komunikasi 

ke bawah yang lebih memuaskan pada masa depan. 

 
Sementara Goldhaber dalam Mulyana15 meringkas literatur mengenai 

fungsi komunikasi horizontal dalam suatu organisasi sebagai berikut : 

1 Koordinasi tugas 
 

Para kepala unit kerja bertemu setiap bulan untuk mendiskusikan 

kontribusi tiap-tiap unit kerja terhadap tujuan system 

  

                                                   
14 Dedy Mulyana. Human Communication : Konteks-Konteks Komunikasi . Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2005 hal 181 
15 Ibid. Hal 186 
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2 Penyelesaian masalah 
 

Anggota sebuah unit kerja berkumpul mendiskusikan bagaimana 

menangani penciutan anggaran (teknik brainstorming) 

3 Berbagi informasi 
 

Anggota pada satu unit kerja bertemu dengan anggota unit kerja lain 

untuk menginformasikan data baru 

4 Penyelesaian konflik 
 

Anggota suatu unit kerja rapat untuk mendiskusikan konflik dalam atau 

antar unit kerja. 
  

Dari penjelasan fungsi-fungsi diatas, dapat kita lihat betapa pentingnya 

kompetensi komunikasi dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jika 

karyawan tidak memiliki kompetensi komunikasi, maka akan timbul masalah-

masalah yang dapat berakibat pada menurunnya kinerja karyawan. 

 

2.5 Kinerja 

2.5.1 Definisi Kinerja 

Kinerja berasal dari kata Job Performance yang merupakan prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Para ahli manajemen 

memberikan berbagai pengertian tentang kinerja, sesuai dengan sudut pandang 

mereka masing-masing, dan juga berdasarkan pengalaman kerja yang mereka 

alami dan rasakan. Adapun beberapa pengertian kinerja sebagai berikut : 
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Wirawan16 kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 

padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Kinerja adalah keluaran 

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau 

suatu profesi dalam waktu tertentu. 

Mahsum17 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi. 

Sembiring18 Kinerja bisa juga dikatakan sebagai hasil kerja (output) dari 

suatu proses (konversi) tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi 

terhadap sumber-sumber daya (resources), data dan informasi, kebijakan, dan 

waktu tertentu yang digunakan disebut sebagai masukan (input). 

Kinerja merupakan factor yang sangat penting dalam kesuksesan perusaan 

menghadapi persaingan, dengan mempunyai karyawan yang memiliki kinerja baik 

maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat berkembang pesat, 

namun kinerja pada karyawan bergantung pula dengan kinerja manajernya, seperti 

yang tertulis pada jurnal Karolis dibawah ini. 

A prosperous functioning of any kind of business is directly related to a 
manager's performance, and his / her performance success depends on his / her 
intellect and experience. However, this is insufficient for an effective management 
in circumstances such as a severe competition. Modern world requires developed 
soft skills from a manager, i. e. leadership, communication and primarily 
emotional competences.19 

 

                                                   
16 Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. 2009 hal 5 

17 Mohammad Mahsum. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: BPFE. 2006 hal 25 

18 Masana Sembiring. Budaya & Kinerja Organisasi. Jakarta: Fokus Media. 2012 hal 82 

19
 
Ramanauskas, Karolis. Proceedings of the International Scientific Conference: Rural Development. 2013, Vol. 6, p294-

299. 6p.
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Fungsi yang makmur dari segala jenis bisnis berhubungan langsung 

dengan kinerja manajer, dan kesuksesan penampilannya bergantung pada 

intelektualitas dan pengalamannya. Namun, ini tidak cukup untuk manajemen 

yang efektif dalam keadaan seperti persaingan yang ketat. Dunia modern 

membutuhkan soft skill yang dikembangkan dari seorang manajer, i. e. 

kepemimpinan, komunikasi dan terutama kompetensi emosional. 

Dalam jurnal Karolis menjelaskan bahwa kesuksesan perusahaan dalam 

bersaing bukan hanya ditentukan oleh kinerja manajer untuk mengatur atau 

membentuk kinerja karyawan lain dengan baik, tetapi juga membutuhkan adanya 

soft skill seperti mempunyai jiwa kepemimpinan, kompetensi dalam 

berkomunikasi, terutama kompetensi dalam emosional pada masing-masing 

indovidu tersebut. 

Setelah melihat pengertian kinerja menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan seluruh komponen organisasi 

untuk mencapai tujuan dalam perencanaan kerja yang terdiri dari indikator-

indikator untuk menilainya. 

 

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Davis dalam Mangkunegara20 mengatakan faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). 

Secara psikologis ability terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan 

                                                   
20 A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: Rosda. 2009 hal 13 
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reality (knowledge ans skill), sedangkan motivasi diartikan sebagai suatu sikap 

(attitude) seseorang terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. 

Simamora dalam Mangkunegara21 berpendapat bahwa kinerja dipengaruhi 

oleh 3 faktor : 

1. Faktor Individu 

Kinerja individu adalah hasil kerja baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Dengan kata 

lain kinerja individu adalah hasil dari atribut individu yang meliputi 

faktor individu itu sendiri (kemampuan, keahlian, latar belakang, 

demografi). 

2. Faktor Psikologis 

Psikologis kerja dapat diartikan sebagai lingkungan kerja, sikap serta 

motivasi dalam melaksanakan pekerjaannya, yang berupa persepsi, 

attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi. 

3. Faktor Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi seperti pola komunikasi yang 

efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja, peluang berkarir, 

dan fasilitas kerja yang memadai. sangat menunjang karyawan dalam 

pencapaian prestasi kerja. 

  

                                                   
21 Ibid. Hal 14-17
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2.5.3 Teori Efek Hawthorn  

Pada umumnya kinerja yang tinggi dihubungkan dengan motivasi yang 

tinggi. Sebaliknya, motivasi yang rendah dihubungkan dengan kinerja yang 

rendah. Kinerja seseorang kadang-kadang tidak berhubungan dengan kompetensi 

yang dimiliki, karena terdapat faktor diri dan lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kinerja.  

Kinerja yang tinggi adalah fungsi dan interaksi antara motivasi, 

kompetensi dan peluang sumber daya pendukung, sehingga kinerja dapat 

dirumuskan sebagai berikut:22 

Kinerja = f ( Motivasi x Kompetensi x Kesempatan ) 

Penelitian oleh Elton Mayo pada perusahaan General Electric kawasan 

Hawthorn di Chicago, memilki dampak pada motivasi kelompok kerja dan sikap 

karyawan dalam bekerja. Kontribusi hasil penelitian tersebut bagi perkembangan 

teori motivasi adalah: 

 Kebutuhan dihargai sebagai manusia ternyata lebih penting dalam 

meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dibandingkan 

dengan kondisi fiisik lingkungan kerja. 

 Sikap karyawan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik di dalam 

maupun di luar lingkungan tempat kerja. 

 Kelompok informal di lingkungan kerja berperan penting dalam 

membentuk kebiasaan dan sikap para karyawan. 

                                                   
22 https://teknologikinerja.wordpress.com/2008/05/06/pengaruh-motivasi-terhadap-peningkatan-kinerja/ 
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 Kerjasama kelompok tidak terjadi begitu saja, tetapi harus direncanakan 

dan dikembangkan. 

 

2.5.4 Pengukuran Kinerja 

Agar dapat menghitung dan melakukan penilaian kinerja secara langsung 

sehingga bersifat kuantitatif, diperlukan adanya dimensi –dimensi dalam 

pengukuran kinerja. Menurut Gomez dalam Rahadi23, terdapat delapan dimensi 

dalam melakukan pengukuran kinerja karyawan, yaitu : 

1. Quality of work (Kualitas kerja) 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya 

2. Quantity of work (Kuantitas kerja) 

Jumlah keja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan 

3. Job Knowledge (Pengetahuan pekerjaan) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya 

4. Creativeness (Kreativitas) 

Keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang timbul 

5. Cooperative (Kerjasama) 

Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota 

organisasi 

                                                   
23 Dedi Rianto Rahadi. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia. Malang: Tunggal Mandiri 

Publishing. 2010 hal 36 
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6. Initiative (Inisiatif) 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam rangka 

memperbesar tanggungjawabnya 

7. Depandability (Ketergantungan) 

Kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian 

kerja 

8. Personal Qualities (Kualitas personal) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas 

pribadi. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kompetensi komunikasi dapat diukur melalui : 

1. Quality of work (Kualitas kerja) 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya. Seperti, kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang di 

berikan atasan, kemampuan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

kualitas yang diharapkan atasan, dapat melaksanakan pekerjaan sesuai 

prosedur, kemampuan meminimalisir kesalahan dalam bekerja, 

kemampuan bekerja dengan efektif, kemampuan mencapai kualitas kerja 

yang maksimal dan kemampuan memanfaatkan kompetensi yang 

dimiliki. 
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2. Quantity of work (Kuantitas kerja) 

Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. 

Seperti, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target, dan 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

3. Job Knowledge (Pengetahuan pekerjaan) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya. Seperti, 

memahami pekerjaannya, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

4. Creativeness (Kreativitas) 

Keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan persoalan yang timbul. Seperti, memiliki ide-ide baru dan 

melakukan tindakan kreativ dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Cooperative (Kerjasama) 

Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota 

organisasi. Seperti, kemampuan dalam berkerjasama untuk 

menyelesaikan pekerjaan, dan bersedia menerima masukan juga kritikan 

dari rekan kerja. 

6. Initiative (Inisiatif) 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam rangka 

memperbesar tanggungjawabnya. Seperti, berinisiatif dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, dan selalu bersemangat dalam mengerjakan 

tugasnya. 
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7. Depandability (Ketergantungan) 

Kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian 

kerja. Seperti, memiliki kesadaran kehadiran yang tinggi, dan mampu 

menjelaskan pekerjaan kepada orang lain. 

8. Personal Qualities (Kualitas personal) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas 

pribadi. Seperti, selalu jujur dalam melaksanakan pekerjaan, selalu 

berpenampilan baik. 

Komponen penting untuk melakukan penaksiran kinerja adalah kuantitas 

dan kualitas kinerja seorang karyawan. Karyawan dinilai berdasarkan pencapaian 

kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan dari serangkaian tugas yang harus 

dilakukan. 

 

2.6 Kompetensi Komunikasi dan Kinerja Karyawan 

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum pendapat para ahli mengenai 

hubungan kompetensi komunikasi dan kinerja karyawan sebagai berikut : 

1. Zorn dan Violante mendapati hubungan yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi kognitif pada mobilitas ke atas dan tingkat 

pekerjaan. 

2. Scudder dan Guinan mendapati hubungan signifikan antara kemampuan 

karyawan (pengembang sistem) untuk memelihara komunikasi dan 

memelihara hubungan dengan rating supervisor atas kinerjanya. 
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3. Becker, Billings, Eveleth & Gilberth mendapati supervisor yang 

mendorong rasa positif melalui komunikasi meningkatkan komitmen 

karyawan, yang secara positif dikaitkan dengan kinerja karyawan 

4. Spritzer dkk mendapati komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap 

aktivitas-aktivitas koordinasi yang lebih baik, dan sebagai hasilnya, kinerja 

tim meningkat 

5. Wong dan Law mendapati komunikasi yang positif diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan dalam lingkungan kerja. Dengan kata lain, 

komunikasi yang efektif berpengaruh untuk meningkatkan upaya-upaya 

koordinasi yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja tim. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang 

melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan 

mencoba menggambarkan kerangka penelitian, dapat dilihat pada gambar 2.1 :  
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Gambar 2.1 
 

Kerangka Penelitian  
Pengaruh Kompetensi Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Perum BULOG 

Pusat   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Analisa Peneliti 2018 
 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji  keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variable dan hipotesis dua atau 

lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal. Hipotesis sering disebut 

statement of theory in testable form, atau tentative statements about reality. 

Dalam penelitian ini hipotesis sebagai berikut : “ada pengaruh Kompetensi 

Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Perum Bulog.”  
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