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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di jaman modern ini, berkembangnya suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor pendukungnya.Mulai dari modal yang dimiliki 

perusahaan itu sendiri, proses produksi perusahaan, kualitas produk yang di 

hasilkan dansumber daya manusiayang berkualitas untuk sama-sama 

memajukan perusahaan tersebut.Sedangkan di sisi lain, perusahaan 

menginginkan pencapaian tujuan tanpa mengalami banyak kendala dan 

kalaupun ada maka kendala yang dihadapi dapat diminimalisasi. Diantara 

tujuan tersebut adalah tujuan pencapaian target penjualan, memperoleh laba 

dan memenangkan persaingan. Dalam kenyataanya, proses untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan ternyata bukanlah suatu hal yang mudah 

dilaksanakan.Setiap sumber daya manusia, memiliki kebutuhan dan 

memerlukan suatu dorongan atau kekuatan baik dari dalam maupun luar 

individu, yang diharapkan mampu menambah energi dalam diri individu 

untuk meningkatkan intensitas bekerjanya sehingga dapat mencapai hasil 

maksimal yang diinginkan.Dorongan-dorongan inilah yang disebut sebagai 

motivasi. 

Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh 

pihak perusahaan bila menginginkan setiap karyawan dapat memberikan andil 
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positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan, karena dengan motivasi 

seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya.Motivasi adalah keadaan dari dalam diri 

individu itu sendiri atau organisme yang mendorong perilaku kearah suatu 

tujuan (Walgito, 2004, h.220).Secara umum motivasi mengacu pada mengapa 

dan bagaimana seseorang bertingkah laku tertentu. Motivasi adalah proses 

yang dinamis dimana setiap orang dapat dimotivasi oleh hal-hal yang 

berbeda.Motivasimerupakan inti dari sifat biologis, kognitif, dan aturan-

aturan sosial. Hal lain yanglebih penting adalah motivasi memiliki nilai sangat 

tinggi dalam kehidupanmanusia. Individu dapat digerakkan untuk melakukan 

suatu tindakan, disebabkanoleh faktor - faktor yang berbeda. Individu akan 

termotivasi karena adanya paksaan yang kuat dari luar.Motivasijuga 

menyangkut alasan - alasan mengapa seseorang mencurahkan tenaganya 

untuk melakukan suatu pekerjaan (Pace.&Faulos, 2000, h. 113).Sedangkan 

motivasi kerja ialah faktor pendorong atau daya penggerak untuk bekerja bagi 

karyawan dalam sebuah perusahaan. Motivasi kerja dapat memacu karyawan 

untuk bekerja keras sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja 

karyawan dan akan berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Sama halnya dengan perusahaan tempat penulis melakukan 

penelitian, motivasi yang tinggidiperlukan karyawan produksi sebuah 

perusahaan furniture yang terletak di Kawasan Industri Tambak Aji dan 

berdiri sejak tahun 2016 ini.Perusahaan ini sebagian besar karyawannya  
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berada di bagian produksi, hal ini terjadi karena sebagian produknya masih 

menggunakan mesin manual dan tenaga tradisional manusia. Oleh karenanya, 

karyawan merupakan ujung tombak dari perusahaan ini oleh sebab itu, 

sebagian besar karyawannya di bidang produksi. Perusahaan furniture ini 

masih banyak menggunakan mesin manual dan tenaga tradisional manusia 

dalam proses produksinya, yang artinya mereka di tuntut untuk menguasai 

setiap mesin yang mereka kendalikan, dengan settingan mesin yang selalu 

berubah-ubah mengikuti jenis pesanan furniture dari konsumen, karena sistem 

pengorderannya adalah sistem custom. 

Para karyawan produksi juga di tuntut untuk selalu memenuhi target 

produksi yang sangat tinggi, karena waktu pengiriman pesanan antar satu 

pembeli dengan pembeli yang lain berdekatan, sedangkan di sisi lain 

komunikasi karyawan produksi dengan pimpinannya kurang terjalin dengan 

baik. Komunikasi di katakan kurang terjalin dengan baik karena karyawan 

produksi tidak berani menanyakan suatu hal yang  kurang dipahami. Pimpinan 

memberikan instruksi yang singkat. Hal ini membuat karyawan melakukan 

kesalahan-kesalahan dalam proses produksi, sehingga perusahaan tidak dapat 

memenuhi permintaan konsumen dan mendapatkan pinalti dari konsumen. 

Kesalahan ini dilimpahkan ke bagian produksi, sehingga karyawan bagian 

produksi akan menerima teguran sampai sanksi dari perusahaan. Akibat lebih 

lanjutnya, semua permasalahan yang ada, pada akhirnya akan menurunkan 

motivasi kerja pada karyawan, seperti karyawan malas untuk bekerja, 
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karyawan merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan ini, dan bahkan bisa 

menimbulkan  rasa putus asa yang kemudian membuat karyawan 

mengundurkan diri. 

Alderfermenyebutkan bahwa dorongan motivasi timbul dari tiga 

macam kebutuhan yang populer disingkat ERG yaitu Existence (E) 

(kebutuhan eksistensi / keberadaan), Relatedness (R) (kebutuhan 

keterhubungan), dan Growth (G) (kebutuhan pertumbuhan).Menurut teori ini, 

yang didukung oleh kenyataan hidup sehari-hari, mempertahankan existensi 

(existence) seseorang merupakan kebutuhan yang sangat 

mendasar.Kebutuhan nyata setiap orang untuk mempertahankan dan 

melanjutkan eksitensinya itu secara terhormat.Hal ini sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia. Mempertahankan eksitensi secara terhormat itu berarti 

antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang berarti terpenuhinya 

kebutuhan primer, termasuk keamanan. Sedangkan kebutuhan 

akanrelatedness tercermin pada sifat dasar manusia sebagai insan sosial. 

Setiap orang ingin mengkaitkan keberadaannya dengan orang lain dan 

lingkungannya. Hal ini sangat penting karena tanpa interaksi dengan orang 

lain dan lingkungannya keberadaan seseorang dapat dikatakan tidak 

mempunyai makna yang hakiki.Growth merupakan kebutuhan yang pada 

dasarnya tercermin pada keinginan seseorang untuk bertumbuh dan 

berkembang(Siagian,2012, h.166). 
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Salah satu kebutuhan dasar yang mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan adalah komunikasi interpersonal antara atasan dengan bawahan. 

Kebutuhan ini termasuk kedalam  dasar motivasi relatedness (R). Seperti yang 

dijelaskan di atas, hubungan komunikasi, baik karyawan dengan karyawan 

ataupun komunikasi antara atasan dengan bawahan merupakan komunikasi 

yang penting di dalam lingkungan kerja. 

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya 

seseorang memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau 

masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini adalah sebuah hakekat bahwa 

sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan 

sesamanya.Di kehidupan ini manusia sering bertemu satu dengan yang 

lainnya dalam suatu wadah baik formal maupun informal.Komunikasi terdiri 

dari beberapa macam bentuk yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi 

horizontal.Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari 

bawah ke atas atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan 

ke pimpinan secara timbal balik.Komunikasi horizontal adalah komunikasi 

secara mendatar, misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan dan 

komunikasi ini sering kali berlangsung tidak formal, yang berlainan dengan 

komunikasi vertikal yang terjadi secara formal(Effendi, 1993, h. 59 - 61). 

Dalam suatu perusahaan apabila terjalin komunikasi dengan baik, 

perusahaan dapat dengan mudah menyampaikan pesan tentang visi dan misi 

perusahaan kepada karyawan. Hal ini juga membawa dampak yang baik  
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untuk karyawan. Dalam hal ini, karyawan  dapat menerima informasi yang 

diberikan oleh perusahaan dengan mudah dan karyawan dapat melakukan atau 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan visi dan misi yang telah di 

ditetapkan oleh perusahaan.Apabila salah satu hubungan komunikasi itu 

terganggu, motivasi karyawan akan menurun. 

Seperti yang terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lubis(2006, h.2) menyebutkan bahwa tanpa komunikasi, orang-orang yang 

berada di perusahaan tidak dapat saling berhubungan, bertukar pikiran, 

perasaan dan kehendak. Kegagalan membangun komunikasi yang harmonis 

dalam perusahaan akan menimbulkan kegagalan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Seperti seorang karyawan yang mempunyai rasa tidak nyaman 

dengan pimpinannya, maka yang bersangkutan tidak mempunyai motivasi 

kerja tinggi, sehingga mengabaikan tujuan yang di harapkan bersama.Sebuah 

perusahaan yang memerlukan intensitas komunikasi antarpribadi yang tinggi 

seringkali tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena adanya perbedaan 

individu karyawan dalam hal harapan, kebutuhan, keinginan dan selera. 

Sama halnya yang terjadi pada sebuah hasil penelitian yang dilakukan 

olehNor(2013, h.8), menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan 

komunikasi organisasi dengan motivasi kerja adalah bernilai positif dan 

menunjukkan keterikatan yang sangat kuat, hal ini menunjukkan adanya 

hubungan positif antara kepuasan komunikasi organisasi dengan motivasi 

kerja. Hubungan variabel kepuasan komunikasi organisasi dengan variabel 
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motivasi kerja karyawan adalah sangat erat atau sangat kuat, dimana apabila 

kepuasan komunikasi organisasi berjalan dengan baik maka motivasi kerja 

yang dirasakan karyawan dapat maksimal, begitu pula sebaliknya bila 

kepuasaan komunikasi organisasi berjalan dengan buruk maka motivasi kerja 

karyawan akan menurun atau memburuk sehingga dapat mempengaruhi PT. 

Srikandi Plastik Sidoarjo. 

Dari dua penelitian di atas, penulis melihat adanya hubungan yang erat 

antara komunikasi dengan motivasi seseorang di dalam lingkup pekerjaannya. 

Beberapa teori yang lain menyebutkan bahwa, motivasi kerja mucul dari 

proses komunikasi organisasi yang sedang dan telah terjadi, dimana ada 

karyawan di dalamnya. Karyawan terlibat proses komunikasi dengan atasan 

maupun sesama dalam kerterkaitannya dengan harapan, pemenuhan, peluang 

dan kinerja mereka. Komunikasi dapat menumbuhkan motivasi karyawan, 

dengan cara memberi penjelasan kepada karyawanyang harus dilakukan, cara 

penilaian motivasi kerja karyawan, dan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja tersebut. Informasi yang diberikan akan merangsang 

karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang 

maksimal. Pengarahan-pengarahan yang jelas dari atasan akan mendorong 

karyawan untuk melakukan pekerjaaannya dengan baik karena dengan 

pengarahan tersebut maka karyawan mengetahui bagian dari tanggung 

jawabnya serta cara untuk melakukan pekerjaannya. 
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Dengan melihat latar belakang permasalahan dan penjabaran di atas, 

maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

komunikasi interpersonal atasan bawahan dengan motivasi kerja. Dalam hal 

ini penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya hanya kepada hubungan 

komunikasi antara atasan dan bagian produksi serta hubungannya terhadap 

motivasi kerja karyawan di bagian produksi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empirik,hubungan 

komunikasi interpersonal antara atasan bawahan dengan motivasi kerja 

karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan 

berguna untuk perkembangan teori psikologi.Terutama untuk perkembangan 

psikologi untuk industri dan organisasi, khususnya di bidang komunikasi, 

dan motivasi . 

 

 

2. Manfaat praktis 
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a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberi informasi kepada 

perusahaan, tentang tingkat komunikasi interpersonal atasan 

bawahandan motivasi kerja karyawan, sehingga perusahaan dapat 

menentukan tindakan yang harus di ambil selanjutnya. 

b. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menyusun program-

program pengembangan  motivasi kerja khususnya pada komunikasi 

interpersonal atasan bawahan. 
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