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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Suatu organisasi, khususnya perkantoran, pasti akan selalu melakukan 
kegiatan komunikasi. Komunikasi adalah sarana untuk mengadakan koordinasi 
antara berbagai sub sistem dalam perkantoran. Suatu perkantoran yang berfungsi 
baik, ditandai oleh adanya kerjasama secara sinergis dan harmonis dari berbagai 
komponen yang dikonstruksi dan dipelihara dengan komunikasi yang baik. 
Artinya, ketika proses komunikasi antar komponen tersebut dapat diselenggarakan 
secara harmonis, maka organisasi tersebut semakin kokoh dan kinerja organisasi 
akan meningkat dan bertumbuh serta terjaga. Komunikasi dapat memelihara 
motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para pegawai tentang apa yang 
harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya dan apa yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di bawah standar. Salah 
satu faktor yang menumbuhkan motivasi karyawan antara lain lingkungan kerja 
yang kondusif dan hubungan komunikasi yang harmonis antar karyawan yang 
bekerja dalam suatu organisasi (Saepulloh 2004). 

Aktivitas komunikasi di perkantoran senantiasa disertai dengan tujuan yang 
ingin dicapai. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus 
dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada 
bawahan, sedangkan sisi kedua adalah antara pegawai yang satu dengan pegawai 
yang lain. Ada pun sisi ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-
masing komunikasi tersebut mempunyai pola masing-masing. Di antara kedua 
belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah, yang 
biasa disebut juga komunikasi timbal balik. Oleh karena itu diperlukan adanya 
kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi 
maupun kelompok guna mencapai tujuan suatu organisasi. 

Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan koordinasi antara 
berbagai sub sistem dalam perkantoran. Terdapat dua model komunikasi dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perkantoran ini. Pertama 
adalah komunikasi koordinatif, yaitu proses komunikasi yang berfungsi untuk 
menyatukan bagian-bagian (sub sistem) perkantoran. Kedua adalah komunikasi 
interaktif, yaitu proses pertukaran informasi yang berjalan secara 
berkesinambungan, pertukaran pendapat dan sikap yang dipakai sebagai dasar 
penyesuaian di antara sub-sub sistem dalam perkantoran, maupun antara 
perkantoran dengan mitra kerja (Primadini 2012). Frekuensi dan intensitas 
komunikasi yang dilakukan juga turut mempengaruhi hasil dari suatu proses 
komunikasi tersebut. 

Komunikasi yang terjadi antar pegawai dan kompetensi komunikasi yang 
baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diemban oleh 
pegawai, sehingga tingkat kinerja suatu organisasi (perkantoran) menjadi semakin 
baik. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk akibat tidak 
terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, perbedaan 
pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat 
berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Terdapat unsur komunikasi 
yang penting dalam melakukan komunikasi, contohnya seperti pengirim, 
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pendengar dan pesan. Komunikasi juga mengalami hambatan seperti persepsi 
pesan yang berbeda-beda, terjemahan pesan yang salah dan tidak ada umpan 
balik. Hal-hal seperti ini penting untuk di perhatikan ketika berkomunikasi agar 
tujuannya dapat tercapai. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kepuasan 
komunikasi akan berpengaruh terhadap kinerja (Winska 2010, Tuzun 2013, 
Ekaningsih 2013, Purwanto 2013, Aisah 2011, Untung dan Agus 2010, Wahyuni 
2009, dan Arifin 2005). Kepuasan komunikasi ini diukur dari beberapa faktor 
yaitu: iklim komunikasi, kepuasan komunikasi terhadap pengawas, integrasi 
organisasi, informasi perusahaan kualitas media komunikasi, komunikasi dengan 
rekan kerja, umpan balik individu, dan komunikasi atasan dengan bawahan (Down 
dan Hazen 1977). 

Kepuasan komunikasi pegawai yang tinggi secara perorangan akan 
mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan dan memberikan 
feedback yang tepat terhadap perubahan perilaku, yang direkflesikan dalam 
kenaikan produktivitas. Salah satu organisasi yang bergerak di bidang jasa adalah 
Bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank 
adalah badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  
simpanan dan menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit/bentuk-
bentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.   
Berdasarkan  jenisnya, bank  terdiri  dari  dua,  yaitu  Bank  Umum  dan  Bank  
Perkreditan  Rakyat. 

Bank  umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran. Bank  Perkreditan  Rakyat  
adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau  
berdasarkan  prinsip syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  
dalam  lalu  lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa 
Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi. Tujuan dari BPR antara 
lain menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan 
kesejahteraan rakyat banyak. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis 
bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.  
pada umumnya dan lokasi yang ditempati berdekatan dengan tempat masyarakat 
yang  membutuhkan.  Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada 
para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari 
masyarakat.  Penyaluran  kredit  kepada  masyarakat  menggunakan  prinsip  3T,  
yaitu  Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran karena proses kreditnya 
yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan 
kebutuhan nasabah. Tahun 2013 terjadi banyak penutupan BPR di berbagai 
daerah, yaitu 9 dari beberapa BPR yang ada di Indonesia (LPS 2013). Penutupan 
BPR tersebut mengindikasikan adanya permasalahan di dalamnya dimana salah 
satunya adalah permasalahan ketidaklancaran komunikasi antar pegawai BPR 
dengan kreditur, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Hasil penelitian 
wahyuntoro (2012) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan 
kredit macet yaitu faktor eksternal, seperti adanya salah urus pengelolaan usaha, 
problem keluarga (misalnya: perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, 
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pemborosan salah satu atau beberapa anggota keluarga debitur), kesulitan 
likuidasi keuangan, kejadian di luar kekuasaan debitur (misalnya: perang atau 
bencana alam), dan watak buruk debitur. Dan faktor internal, yaitu faktor 
penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri, seperti keteledoran bank 
mematuhi peraturan pemberian kredit, terlalu mudah memberikan kredit, kurang 
memadainya jumlah staf yang berpengalaman, lemahnya pengawasan pimpinan 
kepada staf bagian kredit, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas 
kemampuan bank, dan lemahnya bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit 
bermasalah.   

Pengukuran kinerja keuangan triwulan ke-3 BPR se-kota Bogor yang 
dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment 
Analysis) menunjukkan bahwa efisiensi kinerja keuangan PD BPR Bank Pasar 
Bogor sebesar 96 persen yang menunjukkan kinerja keuangan Bank yang belum 
efisien, efisiensi maksimal kinerja dengan menggunakan metode DEA adalah 
sebesar 100 persen (Ramanathan 2003). Hal ini menginformasikan bahwa Bank 
dengan penyaluran kredit yang besar belum tentu mendapatkan pendapatan yang 
besar. Suatu organisasi akan melakukan kegiatan berkomunikasi. Apabila 
komunikasi organisasi berjalan dengan baik, maka hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti kredit macet akan dapat terhindari. Selain itu efek dari komunikasi 
organisasi yang baik akan menciptakan motivasi yang baik serta akan 
meningkatkan kinerja. Komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan di dalam suatu organisasi (Wahyuni 2009). Hal ini yang membuat 
peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh kepuasan komunikasi terhadap 
motivasi kerja karyawan BPR khususnya wilayah Bogor, yaitu pada PD BPR 
Bank Pasar Bogor, BPR tersebut dipilih karena memiliki angka penyaluran kredit 
yang tinggi daripada semua BPR yang ada di kota Bogor yaitu sebesar  Rp56 546 
900 000 pada Tahun 2013. Kepuasan komunikasi karyawan pada BPR tersebut 
sangat penting guna mencegah kredit macet sebab kepuasan komunikasi 
merupakan hal yang sangat penting dalam proses berorganisasi serta produktivitas 
kerja karyawan. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 
mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana komunikasi yang terjadi di PD BPR Bank Pasar Bogor? 
2. Bagaimana pengaruh kepuasan komunikasi terhadap motivasi kerja karyawan 

PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Bogor? 
3. Bagaimana rumusan implementasi manajerial PD BPR Bank Pasar Bogor? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan guna 
mencapai tujuan berikut: 
1. Mengidentifikasi komunikasi yang terjadi di PD BPR Pasar Bogor. 
2. Menganalisis pengaruh kepuasan komunikasi terhadap motivasi kerja 

karyawan PD BPR Bank Pasar Bogor. 
3. Merumuskan implementasi manajerial PD BPR Bank Pasar Bogor. 



4  

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk manajemen PD BPR 
Pasar Bogor pada khususnya guna meningkatkan kinerja karyawan dengan 
melihat tingkat kepuasan komunikasi karyawan dan motivasi kerja karyawan. 
Memberi manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan suatu 
persoalan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan komunikasi dan motivasi kerja 
karyawan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup identifikasi keadaan komunikasi, pengukuran 
tingkat kepuasan komunikasi karyawan dan motivasi kerja karyawan pada PD 
BPR Bank Pasar Bogor. Serta pengaruh kepuasan komunikasi terhadap motivasi 
kerja karyawan pada PD BPR Bank Pasar Bogor. 

 
 
 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Komunikasi Organisasi 
Komunikasi organisasi (communication organization) mencakup 

komunikasi yang terjadi di dalam dan diantara lingkungan yang besar dan luas. 
Jenis komunikasi ini sangat bervariasi karena komunikasi organisasi juga meliputi 
komunikasi interpersonal (percakapan antara atasan dengan bawahan), 
kesempatan berbicara di depan publik (presentasi yang dilakukan oleh para 
eksekutif dalam perusahaan), kelompok kecil (kelompok kerja yang 
mempersiapkan laporan), dan komunikasi dengan menggunakan media (memo, 
internal, e-mail, dan konferensi jarak jauh). Oleh karenanya organisasi terdiri atas 
kelompok yang diarahkan oleh tujuan akhir yang sama (West dan Turner 2007). 
Menurut Liliweri (2002) komunikasi organisasi adalah komunikasi kelompok 
yang bersifat interpersonal (komunikasi yang berstruktur) yang dilakukan oleh 
pribadi atau kelompok/unit kerja dalam suatu organisasi. Jalur komunikasi 
organisasi adalah jalur vertikal (atas-bawah, bawah-atas), horizontal (antar 
unit/satuan kerja/level) dan diagonal (komunikasi lintas unit/satuan kerja).  
Menurut Mary (2007) Komunikasi dalam organisasi memiliki dua jenis fungsi 
yaitu fungsi internal (sering menggunakan e-mail, memo dan pesan suara) dan 
fungsi eksternal (pada umumnya menggunakan surat). Bentuk komunikasi 
organisasi ini terdiri dari dua jenis yaitu: oral communication and written 
communication. Komunikasi organisasi memiliki tiga basis fungsi yaitu: untuk 
menginformasikan, untuk membujuk dan untuk mempromosikan. Berikut gambar 
fungsi komunikasi bisnis. 
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