
 

I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Peranan sumberdaya manusia telah 

berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Karyawan di sebuah perusahaan 

tidak hanya diposisikan sebagai faktor produksi akan tetapi lebih sebagai asset 

perusahaan yang harus dikelola  dan dikembangkan. Menurut Mello (2002), di era 

globalisasi perusahaan telah menanamkan konsep manusia sebagai aset 

perusahaan dan mengembangkan kebijakan serta program yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.       

Peran sumberdaya manusia terutama sebagai upaya pencapaian tujuan 

perusahaan dirasakan semakin penting, karena dinamika perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja sumberdaya manusia. Pencapaian kinerja yang 

diharapkan perusahaan dapat dicapai apabila strategi pengembangan sumberdaya 

manusia perusahaan tersebut akurat, terencana dan terpadu.  Strategi 

pengembangan sumberdaya manusia yang terarah akan dapat memberikan 

kepuasan kerja karyawan sehingga dapat bekerja secara produktif, inovatif dan 

kreatif sehingga perusahaan akan memiliki kinerja yang baik. 

Dalam upaya  mencapai tujuan yang diinginkan sudah barang tentu akan 

ditemui berbagai hambatan yang merupakan masalah dalam proses kerjasama, 

terutama dalam hal mewujudkan hasil kerja yang efisien dan efektif.  Kerjasama 

dapat diwujudkan apabila antaranggota saling mengadakan hubungan komunikasi. 

Komunikasi diantara karyawan dalam organisasi merupakan aktivitas yang selalu 

harus ada, karena komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk berdiskusi, 



 

bertukar pikiran dan memberikan arahan kepada bawahan oleh pimpinan baik 

jalur formal maupun informal.  Sesuai dengan pernyataan Hick dan Gullet (1987), 

bahwa organisasi disusun untuk mengerjakan tugas – tugas dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang mana di dalamnya para manajer, bawahan, rekan 

– rekan yang setaraf dan lingkungan eksternal perlu dijalin hubungan dan 

komunikasi yang efektif, karena komunikasi merupakan faktor utama dalam 

menjalin hubungan dalam organisasi.  

Komunikasi yang terjadi antara karyawan dengan pimpinan dan rekan 

kerja akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu organisasi.  Selain 

itu komunikasi juga dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak sehingga 

dapat meningkatkan semangat kerja, menjalin kerjasama, meningkatkan disiplin 

dan kinerja karyawan. Iklim komunikasi dalam sebuah organisasi dapat 

mempengaruhi cara hidup karyawan, kepada siapa karyawan bicara, siapa yang 

disukainya, bagaimana perasaannya, bagaimana perkembangannya, apa yang 

ingin dicapai dan dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan organisasi 

(Pace dan Faules, 2005).  

Iklim komunikasi organisasi yang baik akan mendorong pegawai 

berpartisipasi, terbuka memiliki perasaan bebas dalam berkomunikasi sehingga 

diharapkan dapat menimbulkan dan memacu motivasi kerja karyawan, serta dapat 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas menjadi lebih baik, 

karena merasa diakui eksistensinya, dipercaya, dihargai dan dilibatkan dalam 

setiap kegiatan dengan demikian karyawan dapat menyelaraskan keinginannya 

dengan tujuan organisasi. Demikian juga sebaliknya apabila iklim komunikasi 

dalam organisasi sangat tertutup bagi karyawan dapat menimbulkan pengaruh 



 

terhadap kepuasan kerja karena karyawan, tidak bebas berkomunikasi dan takut 

dalam mengeluarkan pendapat. Timbulnya ketidakpuasan kerja karyawan dapat 

menghambat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Robbins (1996), bahwa terealisasinya visi dan misi suatu 

organisasi apabila karyawan dalam organisasi mendapatkan kepuasan dengan 

pekerjaannya. Karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja cenderung bekerja 

lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan karyawan yang kurang puas 

dengan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan 

penting untuk menjadi perhatian dan pertimbangan pimpinan agar terwujudnya 

kinerja karyawan yang optimal.  

Peran karyawan bukan semata-mata menjadi obyek dalam mencapai 

tujuan organisasi tetapi juga menjadi subyek atau pelaku. Karyawan dapat 

menjadi perencana, pelaksana, pengendali yang selalu berperan aktif dalam 

mewujudkan tujuan organisasi serta mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan 

yang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap pekerjaannya. Sikap ini akan 

menentukan prestasi kerja, dedikasi, dan kecintaan terhadap pekerjaan dan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.    

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) adalah salah satu perguruan tinggi 

swasta yang ada di Kota Bogor, mempunyai visi untuk menjadi salah satu 

perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan visi 

tersebut tentunya harus  didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas di 

lingkungan Universitas Ibn Khaldun, yaitu karyawan yang memiliki pengetahuan 

dan keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya sebagai pelaksana aktivitas 

organisasi, memiliki energi, bakat serta profesionalisme yang tinggi. Dalam upaya 



 

mencapai harapan tersebut, manajemen Universitas Ibn Khaldun dihadapkan pada 

beberapa masalah yang berkaitan dengan perilaku karyawan berhubungan dengan 

upaya peningkatan kinerja karyawan maupun organisasi. Semangat kerja yang 

rendah dari karyawan, ini tercermin dari perilaku karyawan yang memperpanjang 

waktu istirahat dan tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan.  Adanya 

permasalahan tersebut di atas berdampak terhadap banyaknya pekerjaan yang 

tidak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan waktu yang ditentukan. Selain 

itu juga menimbulkan permasalahan pelayanan kepada konsumen di mana pada 

waktu kerja banyak karyawan tidak berada ditempatnya sehingga  konsumen  

mengeluh akan permasalahan tersebut. Oleh karena itu penting bagi manajemen 

Universitas Ibn Khaldun untuk mengetahui kebutuhan  karyawan terutama yang 

berhubungan dengan iklim komunikasi organisasi dan  kepuasan kerja, sehingga 

dapat diambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan dapat 

dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja karyawan maupun kinerja organisasi 

1.2 Perumusan Masalah 

Kelangsungan organisasi atau perusahaan sangat ditentukan oleh 

sumberdaya manusia yang ada, baik mutu maupun kuantitasnya. Untuk 

memanfaatkan sumberdaya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, 

diperlukan hubungan kerjasama antara sumberdaya manusia yang ada dalam 

perusahaan baik antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan atasan 

dan bawahan dengan bawahan dalam suatu organisasi. Salah satu faktor yang 

dapat mendukung hubungan kerjasama tersebut adalah komunikiasi, adanya 

komunikasi antara sumberdaya manusia dalam organisasi akan membentuk iklim 

komunikasi organisasi. Suasana komunikasi yang kondusif dalam organisasi 



 

mendorong tumbuhnya motivasi anggota organisasi sehingga akan melahirkan 

kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya kepuasan dalam bekerja, maka 

karyawan akan menampilkan pribadi yang baik dalam perusahaan, kinerja positif 

yang memuaskan perusahaan dan timbul kesediaan untuk mengusahakan tingkat 

kinerja yang tinggi bagi kepentingan perusahaan, serta memperlancar pencapaian 

tujuan perusahaan. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor apa dari iklim komunikasi organisasi yang berpengrauh terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja? 

2. Bagaimana pengaruh  iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai pengaruh iklim komunikasi 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja, tujuan penelitian dapat dirinci  sebagai 

berikut  :  

1. Untuk mengetahui faktor dari iklim komunikasi yang berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja.  

2. Menganalisis pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan. 

3. Merekomendasikan pengembangan iklim komunikasi yang lebih kondusif 

dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
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