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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Setiap perusahaan sering kali berhadapan dengan masalah kinerja 

karyawannya. Setiap pimpinan dalam perusahaan akan selalu berupaya agar 

setiap kegiatan yang dilaksanakan mencapai hasil yang maksimal dan 

dilakukan secara efektif dan efisiensi. Agar tercapai tingkat efektivitas dan 

efisiensi yang diinginkan, maka perusahaan harus memiliki sistem sumber 

daya manusia yang baik atau memiliki kinerja karyawan yang baik.  

 Bagi sebuah perusahaan kinerja merupakan hal yang sangat penting. 

Apabila sebuah perusahaan memiliki kinerja yang sangat baik, maka 

konsumennya tidak akan beralih pada perusahaan lain. Hal ini berlaku untuk 

perusahaan berskala kecil, menengah, maupun perusahaan berskala besar. 

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki kinerja yang buruk, maka 

konsumennya akan mudah beralih pada perusahaan lain, sebab konsumen 

selalu menginginkan yang terbaik bagi dirinya. Kinerja perusahaan tentunya 

ditentukan oleh kinerja karyawannya. Kinerja mengacu pada prestasi kerja 

individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang ditentukan oleh 

suatu organisasi. Kinerja individual yang tinggi dapat meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti 

terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi 

dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu 
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dalam perusahaan ataupun organisasi (Suprihanto dkk,2003  : 39).  Di era 

sekarang ini, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat 

berkomunikasi dengan bawahannya. Seorang pemimpin yang baik harus 

dapat menyadari bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban dan berusaha 

melatih kembali dirinya sendiri dalam memimpin dan berkomunikasi 

dengan karyawan (Suit & Almasdi, 1996:60). Arus komunikasi yang 

mengalir secara vertikal yaitu dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, 

serta komunikasi horizontal sangat berpengaruh terhadap kelancaran kerja 

karyawan. Sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan, yang 

dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan, pesan itu disampaikan 

dari sumber (pengirim) ke penerima (Robbins, 2006: 393).  

Dalam meningkatkan kinerjanya, seorang karyawan pasti mempunyai 

motivasi tersendiri sebagaimana di ungakapkan Gomez (2000: 177) adalah 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi 

karyawan dapat dipengaruhi faktor minat, gaji yang diterima, kebutuhan 

akan rasa aman, hubungan antar personal dan kesempatan untuk bekerja. 

Motivasi dapat merangsang karyawan untuk dapat menggerakkan tenaga 

dan pikiran dalam merealisasikan tujuan perusahaan. Keinginan setiap 

anggota organisasi adalah unik secara biologis maupun psikologis, dan 

berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula.. 

Menurut Mangkuprawira (2003), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja, yaitu : faktor yang mempengaruhinya relatif 
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kompleks, dapat berupa faktor intrinsik (tingkatan pendidikan, pengetahuan, 

ketrampilan dan pengalaman) dan dapat berupa faktor ektrinsik (kompensasi 

kerja, motivasi, iklim kerja, kepemimpinan, komunikasi, fasilitas kerja dan 

hubungan sosial). Sedangkan menurut Gibson (2000:52), faktor-faktor yang 

mempengaruhi  kinerja secara garis besar disebabkan oleh tiga variabel 

yaitu sebagai berikut : 

a. Variabel Individu, meliputi : 

1) Kemampuan, ketrampilan, mental dan fisik. 

2) Latar Belakang, terdiri dari ; keluarga, faktor sosial (rekan kerja) dan 

pengalaman. 

3) Demografi, meliputi umur, asal-usul, jenis kelamin. 

b. Variabel Organisasi meliputi : sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur organisasi dan design pekerjaan. 

c. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, perilaku, 

motivasi, disiplin, rasa aman dan lainnya 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Mangkuprawira dan 

Gibson seperti yang telah dikemukakan di atas maka peneliti melakukan 

survey pendahuluan terhadap 20 karyawan PT. Telkom Divre IV Jawa 

Tengah & DIY tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 1.1. 
Tabulasi Hasil Pra Survey 

No. Variabel Frekuensi Prosentase 
1. Disiplin Kerja 9 45 % 
2. Fasilitas Kerja 5 25 % 
3. Kepemimpinan 17 85 % 
4. Kompensasi 14 70 % 
5. Komunikasi 16 80 % 
6. Motivasi 15 75 % 
7. Rasa Aman 2 10 % 
8. Rekan Kerja 11 55 % 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan data hasil pra survey tersebut, peneliti memilih variabel 

yang memiliki prosentase di atas 75%, dengan alasan variabel tersebut 

dianggap dapat mewakili jawaban dari 20 responden. Dengan demikian ada 

3 variabel yang dapat diteliti lebih lanjut yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yaitu kepemimpinan, komunikasi dan motivasi. 

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun 

berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. 

Siagian (2001:124) berpendapat bahwa kiranya dapat dikatakan mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan 

yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam 

menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja 

para pegawainya. Selain itu, Untuk mencapai kinerja individu yang 

maksimal maka dibutuhkan sebuah komunikasi efektif yang terjadi dalam 

organisasi.  



 5

Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu interaksi sosial 

dimana komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, oleh karena itu 

komunikasi akan sangat berpengaruh dalam dunia kerja. Semakin efektif 

komunikasi yang dibina, maka semakin produktif juga karyawan dalam 

menjalankan tugasnya. Sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan 

tujuan, yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan dari sumber 

(pengirim) ke penerima. Pesan itu dikodekan (diubah ke dalam bentuk 

simbolik) dan diteruskan melalui sejumlah medium (saluran) ke penerima, 

yang menerjemahkan ulang (decoded) pesan yang dimulai oleh pengirim. 

Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain 

(Robbins, 2006:53). sebuah komunikasi yang tercipta dalam sebuah 

organisasi akan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, karena semuanya 

tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan suatu 

informasi, dan juga kemampuan seseorang untuk menerima pesan tersebut 

dan memberikan umpan balik terhadap informasi yang telah diterimanya 

Sementara faktor lain yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja 

adalah motivasi. Robbin (2006:55) mengemukakan bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual 

pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan 

untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil 

yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan motivasi, gairah kerja dan 
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hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian 

motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat dan 

hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah : 

Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi Vertikal dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah dan DIY. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam setiap pemecahan masalah haruslah di dahului dengan 

perumusan masalah. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan 

yang terlalu jauh dari masalah yang sebenarnya. Merumuskan masalah 

dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan 

sitematis mengenai keseluruhan masalah sehingga dapat dipahami dengan 

jelas. 

Dari uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT. 

Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY ? 

2. Bagaimanakah pengaruh komunikasi vertikal terhadap kinerja karyawan 

PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY ? 

3. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY ? 
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4. Bagaimana pengaruh kepemimpinan, kominukasi vertikal dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yaitu 

menemukan serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi vertikal terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Telkom Divre IV Jawa Tengah & DIY. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, komunikasi vertikal dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Telkom Divre IV Jawa 

Tengah & DIY 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi semua 

pihak, baik manfaat bagi peneliti, perusahaan maupun pembaca. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

menerapkan pengetahuan secara praktis tentang hal-hal yang 

berkembang dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. 

2. Bagi perusahaan 

Untuk pengembangan perusahaan agar mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan serta untuk membantu perusahaan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan, motivasi 

dan komunikasi terhadap kinerja karyawan.  

3. Bagi akademis 

Suatu bahan masukan dan pelengkap dasar-dasar teori untuk 

diteliti dan bisa diterapkan kedalam situasi nyata. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penulisan 

penelitian ini  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN   

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang , perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II.   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan 

pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran penyusunan 

skripsi. 

BAB III.  METODE PENELITIAN   

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan obyek penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel, 

serta alat analisis data yang digunakan. 

BAB IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN    

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V.  KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi 

dari analisa yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya 
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