
 

 

I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar belakang 

Menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks dan laju perkembangan teknologi 

yang begitu pesat, organisasi dituntut untuk tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

di  lingkungan baik yang terkait dengan  internal organisasi maupun lingkungan eksternalnya. 

Perlu adanya strategi-strategi khusus yang harus dilakukan agar organisasi tersebut dapat 

bertahan dan bahkan dapat meningkatkan prestasi bisnisnya. Oleh sebab itu, organisasi-

organisasi harus lebih proaktif dan terus melakukan perbaikan dalam segala hal. 

Kemampuan organisasi dalam menghadapi persaingan tersebut tidak bisa berjalan dengan 

baik tanpa didukung oleh potensi sumber daya yang memadai termasuk yang tidak kalah 

pentingnya yakni sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Lau dalam Arifin (2005) 

bahwa dalam perspektif organisasi sebagai sistem dari manusia, jika manusianya tidak berubah 

maka tidak akan ada perubahan organisasi. Salah satu hal yang dituntut untuk berubah  adalah 

pola pikir dan pola tindak perusahaan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusianya. 

Perusahaan harus menentukan strategi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya. 

Paradigma sumber daya manusia sebagai alat pelengkap organisasi pun sudah harus 

dirubah menjadi paradigma baru. Paradigma baru yang dimaksud adalah memposisikan sumber 

daya manusia sebagai asset yang harus dikelola secara optimal agar tujuan organisasi tercapai. 

Karyawan sebagai asset perusahaan harus dipelihara dan dikembangkan, karena karyawan 

memiliki emosi, keinginan, tuntutan, kebutuhan, dan keterbatasan. Karyawan yang kurang 

mendapatkan perhatian dan pengembangan yang memadai dari manajemen organisasi, dapat 



 

 

memicu munculnya keresahan karyawan, semangat kerja yang menurun sehingga tidak produktif 

lagi. 

Dessler (2003) mengemukakan bahwa karyawan sebagai faktor yang memegang peranan 

kunci bagi perusahaan. Oleh karenanya untuk memiliki karyawan yang berkualitas, perusahaan 

perlu merespon kebutuhan dari karyawan agar kepuasan kerja tercapai. Kepuasan kerja 

merupakan gambaran dari sikap pekerja terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja akan diperoleh apabila ada 

kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang diperoleh di tempat kerja baik dalam 

hal gaji, pengembangan karir,  maupun komunikasi yang terjadi dala usaha untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaannya. 

Kepuasan karyawan dapat dilihat dari seberapa puas mereka terhadap komunikasi yang 

mereka lakukan dalam organisasi atau perusahaan. Kepuasan komunikasi karyawan akan 

berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang produktif karena karyawan mendapatkan 

informasi yang jelas mengenai pekerjaan mereka dan memberikan umpan balik yang baik bagi 

perusahaan. Lingkungan yang  produktif  tentu akan berdampak pada peningkatan produktivitas 

karyawan dalam bekerja. 

Beberapa studi telah fokus kepada hubungan antara komunikasi dengan produktivitas 

secara umum. Survai pimpinan dari 100 perusahaan terbesar di Amerika dan menemukan bahwa 

96 % percaya bahwa terdapat hubungan antara komunikasi dengan produktivitas (Clampitt & 

Downs, 1993). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masalah komunikasi dapat menjadi 

tolok ukur dalam menentukan produktivitas karyawan dalam organisasi atau perusahaan.  

Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya produktivitas yang pada akhirnya 

akan mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri.  



 

 

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk. sebagai salah satu perusahaan 

tambang terbesar di Indonesia, selalu merumuskan strategi-strategi terbaiknya untuk bisa 

bertahan dan  terus meningkatkan prestasinya dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

semakin kompleks di masa mendatang. Strategi dalam pengembangan Sumber Daya Manusianya 

pun tidak luput dari perhatian perusahaan, karena bagi perusahaan capaian kinerja perusahaan 

dan implementasi rencana maupun strategi operasional tidak akan berhasil tanpa didukung oleh 

SDM yang kompeten.  SDM merupakan unsur penggerak terpenting dari seluruh kegiatan bisnis 

yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

Oleh karenanya, untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan kompeten di 

bidangnya perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan dari karyawan. Dengan adanya perhatian 

dari pihak perusahaan karyawan akan merasa dihargai dan melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Rasa nyaman (kepuasan) dalam bekerja akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Perusahaan perlu melakukan upaya yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan 

kompetensi, kinerja dan iklim kerja yang kondusif sehingga produktivitas dan kesejahteraan 

pegawai meningkat. Umumnya produktivitas kerja karyawan dapat meningkat bila karyawan 

merasa puas dengan pekerjaannya dan adanya dukungan dari pihak manajemen serta lingkungan 

kerja.  

Faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan produktivitas kerja harus diupayakan 

dengan optimal oleh perusahaan.  Salah satunya yakni dengan pengembangan komunikasi baik 

itu komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, dan sesama rekan kerja. PTBA 

sebagai salah satu perusahaan berskala besar dimana di dalamnya terdapat beberapa satuan kerja 

maka tidak mudah penyampaian informasi berlangsung efektif. Dari informasi yang didapat  

ketersediaan informasi yang dibutuhkan karyawan mengenai pekerjaannya masih dirasakan 



 

 

kurang, hal tersebut diduga media yang tersedia saat ini belum mampu menyajikan informasi 

yang mencukupi bagi pekerjaan karyawan seperti pertemuan-pertemuan. Kurangnya informasi 

yang dibutuhkan karyawan akan mempengaruhi pada kepuasan kerjanya, karena karyawan 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu, untuk mencapai produktivitas yang tinggi, 

kepuasan karyawan terhadap komunikasi yang berlangsung dalam organisasi harus tercipta 

dengan baik dan berlangsung efektif. Keterbukaan komunikasi dalam organisasi memberikan 

kenyamanan bagi karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya karena mereka diberikan 

kesempatan mengungkapkan perasaan mereka dan mendapatkan informasi yang berguna bagi 

pekerjaannya.  

Dari penjelasan di atas maka penulis ingin melihat sejauh mana persepsi karyawan pada 

kantor pusat PTBA mengenai kepuasan komunikasi dalam organisasi tersebut. Selain itu juga, 

penelitian ini ingin melihat hubungan antara kepuasan komunikasi karyawannya dengan 

produktivitas kerjanya. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti mengenai “Analisis Tingkat Kepuasan Komunikasi Karyawan dan Hubungannya 

dengan Produktivitas Kerja Karyawan pada Kantor Pusat Perusahaan Tambang Bukit Asam 

(Persero), Tbk.”. 

 
1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi karyawan kantor pusat PTBA terhadap komunikasi di dalam organisasi 

dan produktivitas kerja saat ini? 

2.  Bagaimana tingkat kepuasan komunikasi karyawan kantor pusat PTBA yang ada saat ini? 



 

 

3. Bagaimana hubungan antara tingkat kepuasan komunikasi karyawan kantor pusat PTBA 

dengan produktivitas kerja? 

 
1.3. Tujuan penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis persepsi karyawan kantor pusat PTBA terhadap komunikasi di dalam organisasi 

dan produktivitas kerja saat ini. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan komunikasi karyawan kantor pusat PTBA yang ada saat ini. 

3. Menganalisis hubungan antara tingkat kepuasan komunikasi karyawan kantor pusat PTBA 

dengan produktivitas kerja. 
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