
PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di lndonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari

peranan berbagai lembaga keuangan, salah satunya adalah koperasi simpan

pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ekonomi

rakyat berazaskan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 beserta amandemennya, dan diatur

dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Tujuan dari

didirikannya koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota koperasi tersebut

pada khususnya, dan juga menyejahterakan masyarakat pada umumnya, serta

mendukung tatanan ekonomi nasional untuk mencapai cita-cita masyarakat yang

maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.

Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam, yang menerima

simpanan dari anggota koperasi dan menyalurkan pinjaman kepada anggota

koperasi (Reksohadiprodjo, 2010). Simpanan dari anggota berupa simpanan pokok,

simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pinjaman yang disalurkan kepada anggota

adalah untuk keperluan perdagangan maupun konsumsi (Wijaya dan Hadiwigeno,

2008).

Koperasi Simpan Pinjam Y merupakan salah satu koperasi simpan pinjam di

Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 2005, dan saat ini merupakan salah satu

koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah yang cukup besar, dengan outstanding

pinjaman sebesar Rp 35,6 milyar. Koperasi Simpan Pinjam Y dalam menjalankan

kegiatan usahanya menghadapi persaingan dengan sesama koperasisimpan pinjam

maupun dengan lembaga keuangan lainnya, berupa bank umum, bank perkeditan

rakyat, maupun perusanaan leasing. Untuk dapat bertahan dalam persaingan ini,

Koperasi Simpan Pinjam Y sangat memperhatikan kualitas layanan kepada

konsumen yang diberikan oleh karyawan bagian account offrcer, customer sevice,

dan feller (untuk selanjutnya disebut dengan karyawan) dengan atasan para

supervisar. Konsumen yang mendapatkan layanan dengan baik akan menjadi

konsumen yang setia kepada Koperasi Simpan Pinjam Y di era persaingan bisnis



2

jasa keuangan yang sangat ketat sekarang ini. Kualitas layanan kepada konsumen

ini erat kaitannya dengan kepuasan karyawan (Snipes dan Armenakis, 2005;

Malhotra dan Mukherjee, 2004). Hal ini sesuai dengan visi dari Koperasi Simpan

Pinjam Y yang mengatakan bahwa perusahaan ini ingin menjadi perusahaan yang

terkemuka dan profesional yang memberikan nilai lebih kepada konsumen,

karyawan, dan anggota koperasi selaku pemilik. Misi dari perusahaan ini adalah

memberikan layanan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi kepuasan

konsumen, proses yang cosf effective, dan karyawan yang produktif dan

berkomitmen. Budaya perusahaan di perusahaan ini mengutamakan pada kejujuran,

tanggung jawab, komunikatif, cerdas, dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaan.

Data yang didapat dari dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam Y menunjukkan

bahwa saat ini terdapat kesalahan kerja yang dilakukan oleh karyawan, yang tidak

sejalan dengan visidan misi perusahaan ini.

Tabel I

Data Kesalahan SurveiCalon Konsumen Peminiam

Tahun Kesalahan Kerja per Bulan Target Maksimal Kesalahan per Bulan

2015 3,9166 Kasus 2 Kasus

2016 4,3333 Kasus 2 Kasus

2A17 4,8333 Kasus 2 Kasus

Sumber: DokumentasiKoperasi Simpan Pinjam Y

Pada tahun 2015, kesalahan melakukan survei calon konsumen peminjam

yang dilakukan oleh karyawan bagian pemasaran rata-rata 3,9166 kasus per bulan.

Pada tahun 2016, rata-rata kesalahan ini naik menjadi 4,3333 kasus per bulan.

Bulan Januari sampai dengan Mei 2017, kesalahan melakukan survei calon

konsumen peminjam naik menjadi rata-rata 4,8333 kasus per bulan. Target

kesalahan maksimal yang diizinkan adalah 2 kasus per bulan. Artinya, terdapat

kesalahan survei calon konsumen peminjam di atas target maksimal kesalahan yang

diizinkan.



Tabel 2

Data Kesalahan Survei Jaminan Piniaman

Tahun Kesalahan Kerja per Bulan Target Maksimal Kesalahan per Bulan

2415 4,2500 Kasus 2 Kasus

2A16 4,7500 Kasus 2 Kasus

2017 5,0833 Kasus 2 Kasus

Sumber : Dokumentasi Koperasi Simpan Pinjam Y

Kesalahan juga teriadi pada survei jaminan pinjaman yang dilakukan

karyawan bagian pemasaran. Pada tahun 2015, rata-rata kesalahan surveijaminan

pinjaman adalah 4,2500 kasus perbulan. Pada tahun 2016, rata-rata kesalahan ini

naik menjadi 4,7500 kasus per bulan. Bulan Januari sampai dengan Mei 2017,

kesalahan melakukan surveijaminan pinjaman naik menjadi rata-rata 5,0833 kasus

per bulan. Target kesalahan maksimal yang diizinkan adalah 2 kasus per bulan.

Artinya, terdapat kesalahan survei jaminan pinjaman di atas target maksimal

kesalahan yang diizinkan.

Tabel 3

Data Keluhan Konsumen Peminjam Bermasalah

Tahun Kesalahan Kerja per Bulan Target Maksimal Kesalahan per Bulan

2A15 3,5833 Kasus 2 Kasus

2016 4,0833 Kasus 2 Kasus

2A17 4,5000 Kasus 2 Kasus

Sumber: Dokumentasi KoperasiSimpan Pinjam Y

Karyawan yang bekerja sebagai custamer service melakukan kesalahan

dalam menangani keluhan konsumen peminjam bermasalah. Pada tahun 2015, rata-

rata keluhan peminjam bermasalah adalah 3,5822 kasus perbulan. Pada tahun

2016, rata-rata kesalahan ini naik menjadi 4,0833 kasus per bulan. Bulan Januari

sampai dengan Mei 2017, kesalahan menangani keluhan konsumen peminjam

bermasalah naik menjadi rata-rata 4,5000 kasus per bulan. Target kesalahan

maksimal yang diizinkan adalah 2 kasus per bulan. Artinya, terdapat kesalahan
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dalam menangani keluhan konsumen peminjam bermasalah di atas target maksimal

kesalahan yang diizinkan.

Tabel 4

Data Kesalahan Posting dan Selisih Uang Fisik

Tahun Kesalahan Kerja per Bulan Target Maksimal Kesalahan per Bulan

2415 6,3333 Kasus 2 Kasus

2016 7,2500 Kasus 2 Kasus

2417 7,6667 Kasus 2 Kasus

Sumber: Dokurnentasi KoperasiSimpan Pinjam Y

Karyawan yang bekerja sebagai teller melakukan kesalahan posting keuangan

maupun selisih uang fisik rata-rata 6,3333 kasus per bulan pada tahun 2015. Pada

tahun 2016, rata-rata kesalahan ini naik menjadi 7,25AA kasus per bulan. Bulan

Januari sampai dengan Mei 2017 , kesalahan posting keuangan maupun selisih uang

fisik naik menjadi rata-rata 7,6657 kasus per bulan. Target kesalahan maksimalyang

diizinkan adalah 2 kasus per bulan. Artinya, terdapat kesalahan dalam melakukan

posting keuangan maupun selisih uang fisik di atas target maksimal kesalahan yang

diizinkan.

Peneliti kemudian melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab dari

masalah tersebut. Peneliti melakukan diagnosis dengan menggunakan

Organizational Diagnosis Quesfionaire (ODQ) yang dibuat oleh Weisboard untuk

mengetahui aspek permasalahan dalam bidang pul,poses (tujuan atau visi dan misi

organisasi), structure (struktur organisasi), leadership (kepemimpinan), relationship

(hubungan dengan rekan kerja), rewards {penghargaan atau imbalan), helpful

mechanism (mekanisme), dan attitude toward change (sikap pada perubahan).

Aspek yang memiliki skor 4 atau lebih mengindikasikan adanya masalah pada aspek

tersebut.



1-Purposes
2-Structure
3-Leadership
4-Relationship

5-Rewards
6-Helpful Mechanism
7-Attitude Toward Change

Gambar 1. Grafik Hasil Skala Diagnosis Organisasi

Karyawan pemasaran yang beriumlah 23 (dua puluh tiga orang) serta

customer seryrbe dan tetter yang berjumlah 12 (dua belas orang) diminta mengisi

Organizational Diagno.sis Quesfionaire (ODQ) yang dibagikan oleh peneliti' Hasilnya

menunjukkan bahwa aspek leadership memiliki derEat permasalahan tertinggi

dengan skor 4,89, diikuti dengan aspek attitude taward change dengan skor 4,09,

aspek relationship dengan skor 3,89, aspek hetpful mechanism dengan skor 3,56,

aspek reward dengan skor 3,52, aspek purpose dengan skor 3,40, dan terakhir

adalah aspek structure dengan skor 3,15. Hasil ini menunjukkan bahwa

permasalahan yang ada pada supervisoryaitu aspek yang terkait dengan supervisi /

leadership merupakan masalah yang perlu ditangani lebih dulu'

Peneliti kemudian melakukan penggalian data lebih lanjut untuk mengetahui

apakah ada masalah kepuasan karyawan kepada superuisor dengan dasar teori

kepuasan kerja. Untuk keperluan ini, para karyawan diminta mengisi skala kepuasan

kerja untuk mengetahui kepuasan pada aspek pekerjaan (work itsel|, supervisi
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(supervlsion), rekan keqa (co-workefl, kesempatan promosi jabatan {promotion

apportunitie$, dan upah (paymenf) (Wijono,2010; Mangkunegara, 2013). Hasilnya

terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.

4.OO

2-OO

{ _5(l

1 -Pekerjaan, 2-Superuisor, 3-Rekan Kerja, 4-Promosi Jabatan, S-Gaji

Gambar 2. Grafik Hasil Skala Kepuasan Keria

Hasil dari penggalian data menggunakan skala kepuasan kerja menunjukkan

bahwa kepuasan pada rekan kerja adalah yang paling tinggi dengan skor 3,88,

diikuti dengan kepuasan pada pekerjaan itu sendiri dengan skor 3,85, selanjutnya

kepuasan pada gaji dengan skor 3,45, diikuti kepuasan pada kesempatan

mendapatkan promosi jabatan dengan skor 3,28. Adapun kepuasan karyawan

kepada supervisor adalah yang paling rendah dengan skor 2,25. Hal ini

menunjukkan bahwa masalah kepuasan pada supervisor perlu untuk ditangani

terlebih dahulu.

Wawancara yang dilakukan kepada karyawan menunjukkan bahwa yang

terutama dicari dalam bekerja adalah kenyamanan dalam bekerja, yaitu hubungan

dengan rekan kerja yang menyenangkan dan juga melakukan pekerjaan yang

memang sesuai dengan yang dilamar oleh para karyawan. Kekuatan permodalan /

2-5.4
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keuangan yang kuat dan status hubungan industrial sebagai karyawan tetap juga

membuat karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja. Karyawan juga

mengatakan bahwa gaji i penghasilan di Koperasi Simpan Pinjam Y memenuhi

harapan mereka, karena relatif sama dengan perusahaan lain yang sejenis. Para

karyawan berharap akan adanya kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan

yang lebih besar, tetapi mereka menyadari bahwa untuk saat ini harapan itu belum

bisa diwujudkan karena belum adanya penambahan cabang-cabang baru.

Karyawan mengatakan bahwa yang dinilai masih kurang memenuhi harapan

adalah supervisi dari supervisor, terutama komunikasi kepada karyawan. lnstruksi

yang diberikan oleh superuisar dirasakan kurang jelas atau bahkan tidak jelas.

Karyawan menilai bahwa superuisor terlalu menekankan pada pencapaian target,

tetapi masih kurang dalam memberikan penjelasan kepada karyawan tentang

bagaimana cara mengatasi kesulitan yang harus dihadapi oleh masing-masing

karyawan, sebab masalah yang dihadapi oleh masing-masing karyawan dalam

bidang layanan jasa simpan pinjam adalah berbeda-beda tergantung dengan

konsumen yang harus dilayani. Hal ini menunjukkan adanya masalah relasi antara

superuisor dengan karyawan. Masalah relasi ini perlu ditangani karena supervisordi

Koperasi Simpan Pinjam Y memiliki job descripfion dalam aspek teknis pemasaran

atau layanan konsumen, dan juga dalam aspek pengawasan, koordinasi, dan

transfer informasi kepada karyawan.

Observasi yang dilakukan peneliti saat superursor memberikan briefing

kepada karyawan menunjukkan bahwa briefing tidak efektif karena superuisor

memberikan instruksi tanpa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

bertanya. Superuisor juga tidak mengajukan pertanyaan kepada karyawan untuk

mengetahuiapakah karyawan sudah paham dengan instruksiyang diberikannya dan

bagaimana cara melaksanakannya. Wawancara yang dilakukan kepada manajemen

memberikan hasil bahwa relasi antara supervisor dengan karyawan belum

memenuhi keinginan manajemen, karena supevisor belum melakukan pengawasan,

koordinasi, maupun transfer informasi kepada karyawan sesuai jab desciption-nya.

Manajemen juga mengatakan bahwa sampai saat ini superuisor belum pernah
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mendapatkan pelatihan ketrampilan komunikasi, sehingga supervr.sor melakukan

komunikasi kepada karyawan sesuai ketrampilan masing-masing. Karyawan dinilai

oleh manajemen bekerja lambat ataupun melakukan kesalahan kerja karena

instruksi dari superuisor masih belum dipahami oleh karyawan. Manajemen melihat

dalam biefing rutin tim supervisor yang dilakukan setiap akhir minggu, superuisar

dalam memberikan instruksi masih bersifat memerintah saja dan tidak memberikan

kesempatan bertanya kepada karyawan. Akibatnya, karyawan bersikap pasif, yaitu

tidak mau bertanya kepada superuisor untuk mendapatkan informasi yang lebih

jelas.

lnformasi dari manajemen tentang perilaku karyawan ini menunjukkan bahwa

karyawan belum memiliki kepuasan kerja. Karyawan memiliki kepuasan kerja akan

memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen (Kreitner dan Kinicki,

ZAM), mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya (Wijono,

2010), menunjukkan keterlibatan yang kuat dan positif dalam melayani konsumen

dan mempunyai komitmen yang tinggi (Kreitner dan Kinicki,2014). Karyawan yang

tidak merasakan kepuasan kerja akan memberikan pengaruh yang tidak baik dalam

melayani konsumen maupun dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, karena

tidak bekerja dengan sungguh-sungguh atau mengabaikan standar dan prosedur

kerja, bersikap pasif terhadap kekurangan perusahaan yang seharusnya diperbaiki

dalam rangka layanan konsumen ataupun prinsip kehati-hatian (Umam, 2010), dan

melakukan pekerjaan dengan seadanya saja (Kreitner dan Kinicki, 2014). Kepuasan

karyawan merupakan tanggapan afektif karyawan yang terlihat dari sikapnya yang

positif, yang terbentuk dari perhatian dan hubungan yang baik (Strisno, 2014), yang

terwujud karena terpenuhinya kebutuhan karyawan, kesesuaian antara harapan

dengan kenyataan yang didapat karyawan di tempat kerja, pencapaian nilai kerja

yang penting bagi karyawan, rasa keadilan, dan faktor genetis dalam diri karyawan

(Kreitner dan Kinicki, 2014). Wijono (2010) mengatakan bahwa faktor budaya,

pribadi, sosial, organisasi perusahaan, dan lingkungan akan mempengaruhi

kepuasan kerja karyawan, di mana cara superuisor dalam memimpin karyawan

merupakan hal penting dalam faktor organisasi. Komunikasi antara supervisor
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dengan karyawan secara nyata berpengaruh pada kepuasan karyawan (Robbins

dan Judge, 2008). Perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan ini mengindikasikan

bahwa supervisor sebagai atasan langsung bagi karyawan belum memiliki

ketrampilan komunikasi yang memadai (Umam 2010). Meskipun tidak sampai

terjadi tingkat tum over karyawan yang tinggi, tetapi sikap pasif karyawan di atas

mengindikasikan tidak adanya kepuasan kerja kepada superursor dalam

berkomunikasi kepada karyawan. Umam (2010) mengatakan bahwa karyawan yang

tidak merasakan kepuasan kerja, tidak serta merta berhenti kerja dari perusahaan,

karena ketika karyawan memutuskan untuk berhenti kerja, berarti karyawan tersebut

akan mengalamiakibat ekonomis yang besar.

Peneliti kemudian melakukan wawancara konfirmatori kepada karyawan untuk

mengetahui pendapat karyawan tentang komunikasi yang dilakukan oleh supervtsor.

Wawancara yang dilakukan kepada karyawan memberikan hasil bahwa karyawan

merasa supervisar kurang terlalu kaku dan kurang fleksibel dalam berkomunikasi

dengan karyawan. Superuisor juga kurang memberikan informasi secara detail

tentang prosedur kerja yang dituntut oleh perusahaan. Penilaian prestasi kerja dan

saran-saran perbaikan oleh supervisor juga tidak diberitahukan kepada karyawan,

sehingga karyawan tidak tahu apakah dirinya termasuk karyawan yang baik,

sedang, atau jelek dalam penilaian perusahaan. Pemecahan masalah konsumen

tidak lancar juga diambil oleh superuisor tanpa meminta masukan karyawan yang

harus menjalankan pekerjaan tersebut di lapangan. Karyawan mengatakan bahwa

supervisor memanggil karyawan dan memberikan instruksi dengan terburu-buru,

tanpa memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bertanya. Superuisor

melakukan komunikasi sesuai kebutuhan supervrsor, itupun dilakukan dengan

terburu-buru tanpa peduli apakah karyawan sudah paham atau apakah karyawan

masih punya kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut. Apabila karyawan

bertanya kepada superuisor, superuisor lambat dalam menjawab karena

kesibukannya mengerjakan tugas yang lain.

Karyawan dalam wawancara tersebut juga mengatakan bahwa superutsor sulit

menerima masukan dari karyawan tentang pekerjaan sehari-hari. Supervrsorterlihat
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selalu sibuk, dan tidak pernah ada waktu untuk mengajak karyawan berdiskusi

tentang masalah yang dihadapi karyawan. Superuisor juga hampir tidak pernah

memberikan penjelasan satu per satu kepada karyawan sesuai kebuiuhan masing-

masing, hanya melakukan rapat untuk memberikan instruksi kepada seluruh

karyawan. Karyawan merasa bahwa superuisor hanya mau didengarkan oleh

karyawan, tetapi tidak mau mendengarkan karyawan. Karyawan juga mengatakan

bahwa superursor dalam memberikan instruksi menggunakan istilah asing seperti

First Payment Default (FPD) daripada istilah telat membayar angsuran pada bulan

pertama. Supervisor menggunakan istilah-istilah untuk menunjukkan gengsi

superursor, namun sulit dipahami oleh karyawan. Superuisor juga menggunakan

kalimat yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan kepada karyawan, dengan

nada bicara yang ketus. Kata-kata Superuisor ini membuat para karyawan merasa

jengkel bahkan sakit hati, karena karyawan sudah serius dalam menjalankan

pekerjaannya. Karyawan juga mengatakan Supervisortidak menegur atau memberi

hukuman karyawan yang terlambat datang pada saat itu juga dengan Coaching

Form, sehingga komunikasi sebagai alat kontrol superuisor atas perilaku karyawan

(Robbins dan Judge, 2008) tidak dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Y. Tetapi

Superursor tiba-tiba memberikan nilai jelek dalam bidang kedisiplinan karyawan,

padahal karyawan datang terlambat karena ban sepeda motornya atau karena

terkena musibah kecelakaan di perjalanan. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa

karyawan membutuhkan komunikasi yang lebih baik dari supervisor kepada

karyawan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada superuisor untuk

mengetahui aspek komunikasi yang perlu ditingkatkan. Wawancara memberikan

hasil bahwa supervisor membutuhkan peningkatan ketrampilan dalam aspek

mendengarkan secara aktif pada prioritas tertinggi, diikuti dengan aspek komunikasi

verbal, dan terakhir komunikasi non verbal. Peneliti menyimpulkan bahwa ada

kebutuhan pelatihan tentang ketrampilan komunikasi bagi superuisor, karena data

tersebut di atas, dan selama ini belum ada pelatihan ketrampilan komunikasi bagi

supervisor.
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Ketrampilan komunikasi penting bagi superuisor, karena superuisor

menggunakan komunikasi untuk memberikan berbagai instruksi dan informasi

tentang kebijakan perusahaan kepada karyawan. Semua tugas supervisar selalu

berhubungan dengan proses komunikasi, sehingga ketrampilan komunikasi

merupakan tuntutan jabatan bagi seorang superuisor. Superuisor yang memiliki

ketrampilan komunikasi sesuai tuntutan jabatannya akan mampu mengelola

karyawan dengan memuaskan (lvancevich dkk., 2006).

Ketrampilan komunikasi merupakan ketrampilan kritis seorang superuisor

(Wibowo, 2016). Superuisor mampu menjalankan peran yang bersifat interpersonal

(menghadiri acara seremonial maupun undangan acara keluarga karyawan), peran

yang bersifat informasional (melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi

kepada karyawan), dan peran mengambil keputusan (Sutrisno, zAM). Superuisor

sebagai manajer pada jenjang paling bawah atau first-line manager menggunakan

komunikasi untuk mengelola pekerjaan karyawan dengan melakukan koordinasi dan

pengawasan terhadap pekerjaan karyawan, supaya karyawan menjaditerbantu dan

dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga sasaran organisasi dapat

tercapai (Robbins dan Coulter, 2016; lvancevich dkk., 2016). Komunikasi dari

superuisor kepada karyawan (komunikasi vertikal ke bawah) ini sangat penting

karena membuat sikap, pikiran, dan tindakan karyawan sesuai dengan tuntutan

organisasi (Siagian, 2010). Karyawan akan mendapatkan informasi tentang

kemajuan organisasi dan kontribusi karyawan di dalam organisasi juga melalui

komunikasi dari superuisor {Bangun, 2012). Supervisor mengarahkan karyawan

supaya memiliki interpretasi yang sama dengan cara berkomunikasi dengan

karyawan, yaitu memindahkan informasi dan pemahaman dari superulsor kepada

karyawan (Mangkunegara, 2013). Tujuan perusahaan, instruksi dan prosedur kerja,

dan persoalan yang sedang dihadapi karyawan diperhatikan oleh Superursor dengan

cata berkomunikasi kepada karyawan (Robbins dan Judge, 2008). Kualitas

hubungan superuisor dengan karyawan akan menjadi baik sehingga mendukung

tercapainya produktivitas yang tinggi apabila supervisor menjalankan perannya

dalam mengolah dan membagikan informasi kepada karyawan (Jackson dkk., 2011).
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Tingkat kepercayaan antara karyawan dengan superuisorakan meningkat, sehingga

ada komitmen yang tinggi untuk saling memberi umpan balik ketika superuisor

mengelola komunikasi dengan baik dan mengurangi kebingungan karyawan dan

konflik (Kaswan, 2013). Kesalahpahaman yang akhirnya menjadi konflik terjadi

karena supervisor tidak tepat dalam melakukan komunikasi kepada karyawan

(Purwanto, 2006). Komunikasi sudah pasti dilakukan superuisor, tetapi belum tentu

merupakan komunikasi yang efektif (lvancevich dkk., 2016).

Ketrampilan komunikasi dapat dikuasai oleh para superuisor lewat proses

belajar (Bangun, 2012; Wood 2A1q. Pelatihan ketrampilan komunikasi diberikan

kepada superuisar sebagai bentuk upaya yang direncanakan dan dilakukan secara

sistematis di dalam kelas khusus untuk memudahkan pembelajaran tentang

communication skill (Noe dkk., 2010). Johlke dan Duhan (2000) dan Miles dkk

(1996) telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi

berpengaruh pada kepuasan karyawan, Hottel dan Hardigan (2005) dan Garavan

(1997) telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi

dapat meningkatkan ketrampilan komunikasi yang berguna untuk meningkatkan

kepuasan bagi kolega kerja. Pelatihan ketrampilan komunikasi bagi supervisor ini

diharapkan menambah pengetahuan superulsor di Koperasi Simpan Pinjam Y.

Superuisor yang sudah bertambah pengetahuannya dalam bidang ketrampilan

komunikasi diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan lebih baik sehingga

meningkatkan kepuasan karyawan kepada superuisor, dan pada akhirnya

meningkatkan hasil kerjanya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh pelatihan ketrampilan

komunikasi bagi para superuisar terhadap kepuasan karyawan pada komunikasi

supervisar di KoperasiSimpan Pinjam Y.
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Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi untuk

memperkaya ilmu psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi, tentang

pengaruh pelatihan ketrampilan komunikasi bagi supervisor terhadap kepuasan

karyawan pada komunikasi superuisor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi acuan

bagi Koperasi Simpan Pinjam U untuk meningkatkan kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor dengan melakukan pelatihan ketrampilan komunikasi bagi

supervisor.

TINJAUAN TEORI

Kepuasan Karyawan pada Komunikasi Supervisor

Kepuasan karyawan adalah tanggapan afektif karyawan tentang

pekerjaannya sebagaimana dikemukakan oleh Locke dalam Ristaniar dan Haryanti

(2010), Kreitner dan Kinicki (2014), Wijono (2010), dan Hasibuan (2009). Kepuasan

karyawan mencakup cara pandang karyawan terhadap pekerjaan, apakah pekerjaan

mereka menyenangkan ataukah tidak menyenangkan sebagaimana dikemukakan

oleh Handoko (2011), Bangun (2012), dan Spector(2007).

Kepuasan karyawan dalam berkomunikasi dengan superuisor merupakan

tanggapan afektif karyawan tentang komunikasi yang dilakukan supervisor kepada

karyawan sebagaimana dikatakan Mohammed dan Bungin (2015). Karyawan

merasa puas kepada supervisor yang menjalin komunikasi yang baik dengan

karyawan ketika melakukan pengawasan kerja, dan mau mendengarkan pendapat

karyawan (Mangkunegara, 201 3).

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor adalah tanggapan afektif karyawan terhadap komunikasi

yang dilakukan superursor kepada karyawan untuk tercapainya tujuan perusahaan.
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Aspek-Aspek Kepuasan Karyawan pada Komunikasi Superutlsor

Pengawasan yang dilakukan oleh supe rvisor merupakan aspek kepuasan

karyawan di tempat kerja sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2013).

Adapun Robbins dan Coulter (2016) mengatakan bahwa communication skill

diperlukan oleh superuisordalam memberikan pengawasan kepada karyawan.

Hubungan karyawan dengan superuisor karena komunikasi yang baik

merupakan aspek kepuasan karyawan kepada superuisor sebagaimana

dikemukakan oleh Hasibuan (2009). Supervisor yang memiliki hubungan yang dekat

dengan karyawan membuat karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja. Adapun

Noe dkk. (2010) mengatakan aspek yang membuat karyawan merasa puas kepada

supervisor-nya adalah kontrol supervisor kepada perilaku karyawan dan kontrol

superuisor atas hasil kerja karyawan, yang disampaikan dengan komunikasi yang

baik. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinicki (2014),

bahwa kemampuan untuk memberikan arahan dengan komunikasi yang baik

kepada karyawan merupakan aspek kepuasan karyawan kepada superutsor.

Karyawan merasa puas kalau superursor mampu memberikan arahan yang jelas dan

penilaian yang sesuai dengan harapan karyawan terkait dengan pekerjaan yang

dilakukan karyawan tersebut.

Jewell dan Siegell (dalam ldrus, 2006) mengatakan bahwa karyawan merasa

puas kalau superuisor menjalankan manajemen dengan baik, sehingga ada

pengaturan kerja yang jelas untuk dikerjakan oleh karyawan, kepuasan atas

penjelasan yang diberikan oleh superursor tentang apa yang harus dikerjakan oleh

karyawan. Down dan Hazen (dalam Mohammed dan Bungin, 2A1q mengatakan

bahwa kepuasan komunikasi terdiri dari aspek informatif, aspek relasional, dan

aspek relasional - informatif.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor ada beberapa aspek. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu

pada Down dan Hazen (dalam Mohammed dan Bungin, 2A1q untuk melakukan

pengukuran terhadap tingkat kepuasan karyawan pada komunikasi superursof yaitu

aspek informatif, aspek relasional, dan relasional- informatif.
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Karyawan pada Komunikasi

Superurbor

Faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan sebagaimana dikemukakan

oleh Mangkunegara (2013) adalah faktor kecerdasan karyawan, faktor kompetensi

kerja yang dimiliki karyawan, faktor usia karyawan, faktor jenis kelamin karyawan,

faktor kondisi fisik karyawan, faktor pendidikan karyawan, faktor pengalaman kerja

karyawan, faktor masa kerja karyawan di posisi tersebut atau di perusahaan

tersebut, faktor kepribadian karyawan, dan faktor persepsi karyawan. Adapun faktor

yang mempengaruhi kepuasan karyawan menurut Wijono (2010) adalah faktor value

yang dianut karyawan, faktor kepentingan yang dimiliki karyawan, dan faktor

persepsi karyawan, Mullin (dalam Wijono, 2010) mengatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kepuasan karyawan meliputi faktor kepribadian karyawan, faktor

pendidikan yang telah ditempuh karyawan, faktor inteligensi karyawan, faktor

kompetensi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, faktor usia karyawan,

faktor status perkawinan karyawan, faktor orientasi kerja karyawan, faktor sikap dan

value yang dipegang oleh karyawan dikaitkan, dan faktor ketrampilan komunikasi

yang dimiliki supervr.sor.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan karyawan ditentukan

oleh faktor-faktor value, kecerdasan, kepribadian, kondisi fisik, pendidikan,

pengalaman, dan ketrampilan komunikasi yang dimiliki superuisor.

Ketrampilan Komu n ikasi

Ketrampilan komunikasi didefinisikan sebagai ketrampilan dalam

berkomunikasi yang digunakan oleh superuisoruntuk menjelaskan kepada karyawan

tentang tujuan 1 visi organisasi dan rencana I misi yang disusun manajemen untuk

mencapai tujuan organisasi, mengatur karyawan sebagai sumber daya manusia di

perusahaan, memilih karyawan baru sebagai anggota tim kerja di perusahaan, dan

untuk kepemimpinan guna mendorong keinginan karyawan supaya berkontribuasi

kepada organisasi perusahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammed dan

Bungin (2015).
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Senada dengan hal itu, Suryanto (2015) mendefinisikan communication skill

sebagai kemampuan komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan struktur dan

fungsi organisasi perusahaan, hubungan antar karyawan serta budaya perusahaan.

Adapun Hutagalung (2015) mengatakan bahwa communicatian skill adalah

komunikasi dari supervisor kepada karyawan dengan tujuan untuk mempengaruhi

karyawan, sedangkan Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa

cammunication skiltadalah ketrampilan komunikasi untuk mengontrol, memotivasi,

mengekspresikan emosi, dan memberikan informasi kepada karyawan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketrampilan komunikasi adalah

ketrampilan dalam berkomunikasi yang digunakan oleh supervisor untuk

menjelaskan kepada karyawan tentang organisasi perusahaan dan proses kerla di

perusahaan, untuk mendorong dan mengatur karyawan demi tercapainya visi dan

misi perusahaan.

Aspek-Aspek Ketrampilan Komun ikasi

Menurut Bovee dan Thill {2012), aspek cammunicatian skill meliputi

ketrampilan mendengarkan, dan ketrampilan komunikasi non verbal. Adapun Wood

(2013) mengatakan bahwa aspek communication skill meliputi ketrampilan

komunikasi verbal, ketrampilan komunikasi non verbal, dan ketrampilan

mendengarkan aktif. Nurjaman dan Umam (2A14 mengatakan bahwa aspek

ketrampilan komunikasi meliputi ketrampilan membangun komunikasi yang efektif,

ketrampilan berbicara, dan ketrampilan mendengarkan secara aktif.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketrampilan komunikasi ada

beberapa aspek. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada Wood (2013) untuk

melakukan pengukuran terhadap ketrampilan komunikasi, yaitu aspek komunikasi

verbal, komunikasi non verbal, dan mendengarkan secara aktif.

Pelatihan

Pelatihan adalah metode untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan

yang dibutuhkan saat ini oleh manajemen yang bagus, sebagaimana dikemukakan
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oteh Mondy (2008) dan Dessler (2011). Adapun Noe (2010) mengatakan bahwa

pelatihan adalah upaya yang se€ra sengaja direncanakan dan dilakukan secara

sistematis serta dievaluasi oleh manajemen perusahaan supaya pembelajaran

tentang kompetensi, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap, terkait pekerjaan dapat

dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini senada dengan pendapat Jackson dkk.

(2011) bahwa pelatihan ditujukan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam jangka

pendek dan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu.

Pelatihan ketrampilan komunikasi digunakan untuk meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan komunikasi superursor, karena supervisor sebagai

seorang ftrst tine manager yang memimpin karyawan non manajerial menggunakan

B0% waktu kerjanya untuk berkomunikasi dengan karyawan guna menggerakkan

karyawan ke arah pencapaian tujuan organisasi (Mohammed dan Bungin, 2015).

penelitian tentang pelatihan ketrampilan komunikasi bagi supervisor telah dilakukan

oleh beberapa peneliti. Bashour dkk. (2013) melakukan penelitian tentang pelatihan

ketrampilan komunikasi bagi para tenaga kesehatan dan pengaruhnya pada pasien

yang dilayani. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan meningkatkan

ketrampilan komunikasi para peserta. Scarpello dan Vandenberg (1987)

mengatakan bahwa pelatihan bagi superuisor tentang mendengarkan karyawan,

menjelaskan pekerjaan kepada karyawan, dan memberikan instruksi yang jelas

kepada karyawan membuat kepuasan karyawan meningkat. Penelitian yang

dilakukan oleh Johlke dan Duhan {2000) dan Choi dan Dickson (2009) tentang

pelatihan ketrampilan komunikasi bagi superuisor juga memberikan hasil bahwa

kepuasan karyawan pada komunikasi superuisor meningkat. Hottel dan Hardigan

(2005) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa pelatihan ketrampilan

komu nikasi secara sig nifikan menin g katkan kemam puan kom u n i kasi.

Penelitian Awad dan Alhashemi (2012) yang melibatkan 104 (seratus

empat) orang superursortelah membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan

antara komunikasi supervisor dengan kepuasan karyawan. Garavan (1997)

melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi

terbukti mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dan berdampak positif
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pada kualitas kerja. Winska (2010) mengatakan bahwa komunikasi superutsoryang

memuaskan karyawan membuat karyawan merasa puas kepada superuisor.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Steele dan Plenty (2015) serta Miles

dkk (1996) memberikan hasil bahwa ada hubungan positif antara ketrampilan

komunikasi superulsor kepada karyawan dengan kepuasan karyawan.

Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan adalah prograrn

yang direncanakan, dilakukan, dan dievaluasi secara sistematis untuk meningkatkan

ketrampilan dalam menjalankan pekerjaan.

Materi pelatihan disusun berdasarkan analisis kebutuhan ketrampilan

komunikasi para superuisor di Koperasi Simpan Pinjam Y. Analisis kebutuhan

pelatihan (training needs anatysis) dilakukan pada level organisasi, level tugas, dan

Ievel individu (Murdoko dan Hindiarto, 20't1) sebagai berikut :

1. Analisis level organisasi dilakukan dengan cara wawancara dengan manajemen

untuk mengetahui :

a. Apakah karyawan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk

mencapai tujuan perusahaan

b. Apakah ada dukungan dari manajemen kepada peserta untuk menerapkan

materi pelatihan ditempat kerja

c. Apakah ada kesiapan perusahaan untuk dilakukannya pelatihan, baik dari

segi anggaran maupun kesiapan peserta tanpa mengganggu jalannya

operasional perusahaan

Z. Analisis level tugas dilakukan dengan mempelajan job analysis superulsor

marketing dan superuisor layanan konsumen.

3. Analisis level individu yang berupa asesmen untuk setiap supervlsor tidak

dilakukan dalam penelitian ini, karena pelatihan diberikan dengan based on iob

desciption Semua superuisor marketing dan superutsor layanan konsumen

diikutkan dalam pelatihan.

Pelatihan dilakukan dengan expeiential leaming yang menggunakan siklus

yang terdiri dari mengalami secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan

pengamatan dan perenungan atas pengalaman tersebut, membentuk konsep dan
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melakukan generallisasi tentang pengalaman tersebut, dan melakukan pengujian

untuk mengetahui implikasi dari penerapan konsep itu ditempat yang baru (Yuwono

dkk., 2005).

pelatihan dievaluasi dengan empat level evaluasi Kirkpatrick (Kirkpatrick dan

Kirkpatrick, 2006) yaitu :

1. Level reacfion, di mana peserta dimintai komentarnya tentang pelatihan yang

diberikan, untuk mengetahui perasaan peserta atas pelatihan yang diberikan.

Z. Level leaming, di mana peserta diukur penguasaannya atas materi pelatihan

yang sudah diberikan, dalam halini pengetahuan.

3. Level behavior, di mana peserta diukur perubahan perilakunya terkait dengan

materi training yang diberikan.

4. Level resu/l di mana kontribusi pelatihan terhadap organisasi diukur.

Evaluasi yang dilakukan dalam pelatihan ini meliputi level 1 (reaction),level 2

(leaming), dan level 3 {behavia4 yang ada pada para peserta pelatihan, yaitu para

superuisor. Setelah itu dilakukan analisis pengaruh perubahan behavior pada

kepuasan karyawan pada komunikasi supervisar.

Metode yang digunakan meliputi game, role play, debiefing, diskusi,

ceramah.

Pengaruh Pelatihan Ketrampitan Komunikasi bagi Superuisor terhadap

Kepuasan Kaqyawan pada Komunikasi SuperuLsor

Kepuasan karyawan pada komunikasi superuisor dapat ditingkatkan dengan

meningkatkan ketrampilan komunikasi secara verbal. Hasibuan (2009) mengatakan

bahwa komunikasi supervisoryang memuaskan karyawan terjadi karena komunikasi

supervisordengan karyawan secara verbal menjadi lancar, dan membuat hubungan

pribadi supervisor dengan karyawan tersebut menjadi dekat. Penelitian Akbari dan

lzadpanah (2015) menunjukkan bahwa kepuasan karyawan terjadi karena

supervisor memiliki ketrampilan komunikasi secara verbal untuk informasi sesuai

kebutuhan masing-masing karyawan, menghilangkan kebingungan karyawan

tentang apa yang harus dikerjakannya, dan menyampaikan kepada jajaran
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manajemen yang lebih tinggi tentang hasil kerja karyawan maupun harapan atau

kebutuhan karyawan. Menurut lvancevich dkk. (2006), kepuasan karyawan terwujud

karena adanya ketrampilan komunikasi supervlso r secara verbal untuk membuat

karyawan memahami tentang keputusan yang diambil oleh superuisor dalam

transaksi bisnis maupun melakukan negosiasi dengan konsumen' Karyawan yang

diberi penjelasan secara verbal oleh superuisor akan memiliki pandangan yang

sama dengan supeyisor tentang keputusan yang harus diambil terkait dengan

konsumen yang dilayani oleh karyawan. Supervrsor menggunakan bahasa yang

sederhana dan mudah dipahami karyawan tentang keputusan yang harus diambil

sehingga membuat karyawan merasa puas.

penelitian yang dilakukan oleh Awad dan Alhashemi (2012) memberikan

hasil bahwa kepuasan komunikasi kepada supevisar disebabkan oleh ketrampilan

komunikasi yang dilakukan dengan kalimat secara verbal yang dipahami oleh

karyawan, yang membuat karyawan dapat lebih jelas memahami pesan yang

disampaikan oleh supervisar dan membuat karyawan merasa tidak ada pemisah

dalam berkomunikasi antara karyawan dengan supervisor.

eurban dan Austria (2009) telah melakukan penelitian tentang hubungan

kepuasan karyawan dengan ketrampilan komunikasi secara non verbal. Penelitian

yang dilakukan memberikan hasil bahwa selain ketrampilan komunikasi verbal,

superuisor juga harus memiliki ketrampilan komunikasi non verbal yang berguna

untuk menjelaskan kepada karyawan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

karyawan. Ketrampilan komunikasi non verbal membuat supervisor lebih mudah

menyampaikan pesan dan menginduksi karyawan, sehingga karyawan menjadi

paham tentang pesan yang disampaikan. Sedangkan Kim (2002) mengatakan

bahwa kepuasan kepada superuisor berhubungan dengan komunikasi secara non

verbal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa supervisor yang memiliki

ketrampilan untuk melakukan komunikasi non verbal dapat melakukan komunikasi

secara lebih efektif kepada karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan

tentang transaksi bisnis maupun melakukan memecahkan masalah yang dihadapi

oleh karyawan dalam melayani konsumen.
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Daneci-Patrau QA11) telah melakukan penelitian tentang kepuasan

komunikasi karyawan di perusahaan yang disebabkan oleh ketrampilan komunikasi

verbal supervisor. Penelitiannya memberikan hasil bahwa superuisor yang memiliki

ketrampilan mendengarkan secara aktif membuat karyawan merasakan adanya rasa

saling percaya di antara karyawan dengan supervisar. Rasa saling percaya yang

tumbuh di antara karyawan dan supervisor ini meningkatkan kepuasan karyawan

kepada supervisor, karena supervisor dapat dijadikan panutan dan pemimpin tim

yang dekat dengan anak buahnya, Penelitian yang dilakukan oleh Parks (2015)

tentang kepuasan karyawan karena ketrampilan mendengarkan secara aktif oleh

superuisor memberikan hasil bahwa ketrampilan untuk mendengarkan secara aktif

yang dimiliki oleh supervrsor membuat karyawan merasa diperhatikan pemikirannya.

Kepuasan karyawan kepada superuisor meningkat karena karyawan merasa bahwa

harapannya disalurkan oleh superuisor kepada jajaran manajemen yang lebih tinggi.

Hartog dkk. (2013) telah melakukan penelitian tentang kepuasan komunikasi

di kalangan karyawan yang disebabkan ketrampilan mendengarkan secara aktif oleh

superuisor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketrampilan mendengarkan

secara aktif mempengaruhi kepuasan karyawan kepada superuisor dalam aspek

pengambilan keputusan. Karyawan merasa bahwa superuisor dalam melakukan

negosiasi dengan konsumen maupun mengambil keputusan tentang transaksi

dengan konsumen selalu mendengarkan pendapat dari karyawan. Pemecahan

masalah juga dilakukan oleh superuisor dengan meminta pendapat dari karyawan,

sehingga karyawan mera$a puas dengan pengambilan keputusan yang dilakukan

oleh superuisor.

Experiential leaming dapat merubah perilaku perserta pelatihan karena

peserta mendapatkan pengalaman baru selama pelatihan yang menimbulkan rasa

senang. Perasaan senang ini membuat mindset peserta berubah karena materi

pelatihan yang diberikan. Perubahan ini mendorong peserta untuk melakukan

perilaku yang baru dalam pekerjaan sehari-harisesuaidengan materi pelatihan yang

diberikan (Noe,2010).
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Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan karyawan pada

komunikasi superursor dapat ditingkatkan dengan pelatihan ketrampilan komunikasi

bagisuperuisor.

HIPOTESIS

Didasarkan pada kerangka berpikir di atas maka hipotesis yang diajukan : ada

perbedaan kepuasan karyawan pada komunikasi supervisor pada waktu sebelum

dan sesudah supervisor mengikuti pelatihan ketrampilan komunikasi. Kepuasan

karyawan pada komunikasi supervisor setelah supervisor mengikuti pelatihan

ketrampilan komunikasi lebih tinggi dibandingkan kepuasan karyawan pada

komunikasi superuisor sebelum supervisar mengikuti pelatihan ketrampilan

komunikasi.

NfiETODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain

perlakuan ulang (one group pre and posffesf design) yang hanya menggunakan

satu kelompok subjek. Pre fesf kepuasan karyawan kepada supervisor dilakukan

dengan skala kepuasan karyawan kepada supervisoryang diisi oleh para karyawan

satu minggu sebelum intervensi diberikan. Posf fesf kepuasan karyawan kepada

superuisordilakukan dengan skala kepuasan karyawan kepada supervisor yang diisi

oleh para karyawan lima minggu setelah intervensi diberikan. Adanya perbedaan

hasil pada kedua pengukuran itu dilihat sebagai efek dail intervensi yang diberikan

(Marliani, 2013). lntervensi yang diberikan adalah pelatihan ketrampilan komunikasi

bagi supervisor pemasaran (mempunyai anak buah accaunt offrcer) dan supervisor

layanan konsumen (mempunyai anak buah cusfomer sewice dan teller).

ldentifikasi Variabel Penelitian

1. Variabeltergantung : Kepuasan karyawan kepada supervisar

2. Variabel bebas : Pelatihan communication skill




