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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan dunia usaha dan semakin 

tajamnya tingkat persaingan. Keadaan yang demikian menuntut pengelolaan 

manajemen yang dinamis dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan yang 

terjadi, untuk itu diperlukan orang-orang yang ahli dibidangnya, berpengalaman, 

mempunyai daya kreasi dan inisiatif yang besar serta yang terpenting mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya sehingga 

dapat mengarahkan seluruh aktivitas perusaahaan menuju pencapaian tujuan yang 

ditetapkan.

Dalam lingkungan bisnis yang bergerak semakin cepat dan dinamis yang 

memaksa suatu perusahaan untuk selalu siap melakukan penyesuaian perubahan 

gerak dan langkah usaha setiap waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Dalam hal ini komunikasi yang efektif dalam lingkup perusahaan 

mempunyai fungsi yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan 

komunikasi amat diperlukan. Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi 

yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi hubungan-

hubungan dalam suatu organisasi. Komunikasi merupakan faktor yang mutlak 

harus ada dalam hubungan-hubungan kerja sama suatu organisasi. Tujuan 

perusahaan akan sulit dicapai jika komunikasi kurang lancar, atau dapat dikatakan 

bahwa suatu kerja sama tidak akan berjalan atau mengalami stagnasi jika tidak 

ada komunikasi.

Melihat begitu pentingnya fungsi komunikasi bagi perkembangan suatu 

perusahaan maka merupakan tanggung jawab semua anggota perusahaan untuk 

memelihara dan mengembangkan suatu komunikasi yang efektif dan efisien
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karena komunikasi merupakan suatu pengikat bagi orang-orang dalam 

perusahaan.

Persaingan antar karyawan khususunya pada Divisi Pemasaran merupakan 

salah satu fenomena nyata yang sedang terjadi di PT. Millenium Penata Futures 

(perusahaan yang diteliti). Persaingan tersebut terjadi karena para Chief Manager

dituntut untuk mencapai target margin sebesar-besarnya oleh perusahaan. Untuk 

mencapai prestasi tersebut, para Chief Manager membentuk suatu tim untuk 

bekerjasama dalam mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar mau 

menginvestasikan uangnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terjadi 

persaingan yang begitu jelas, mulai dari level teratas hingga karyawan level 

bawah, namun masih dalam konteks untuk memajukan perusahaan. (Firmansyah, 

Chief Manager PT. Millenium Penata Futures Bandung). Untuk itu melalui 

komunikasi yang baik mereka dapat memperoleh sudut pandang dan pengertian 

yang sama sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Komunikasi yang baik pun akan menjaga agar persaingan yang terjadi tetap sehat. 

Komunikasi merupakan inti dari proses kerja sama yang terjadi di perusahaan. 

Jalannya perusahaan dapat terhambat bila tidak terdapat komunikasi yang baik 

antara orang-orang di dalamnya.

Komunikasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 

informasi. Berbagai pihak dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan informasi 

sehubungan dengan tugas dan kepentingan mereka. Informasi disampaikan oleh 

pimpinan perusahaan kepada bawahan secara bertahap sesuai dengan struktur 

organisasi dan jaringan wewenang yang ada. Karena banyaknya rangkaian 

wewenang yang ada dalam perusahaan, maka ada kemungkinan timbulnya salah 

pengertian dalam menerima informasi yang diberikan. Salah pengertian dalam 

penerimaan informasi besar pengaruhnya bagi kelancaran aktivitas perusahaan.

Komunikas yang efektif penting bagi manajer karena tiga alasan utama. 

Pertama, komunikasi menyediakan saluran umum untuk proses manajemen, yaitu 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Manajer 

mengembangkan rencana lewat komunikasi dengan orang lain dalam organisasi 

dan mengorganisasikan untuk melaksanakan rencana tadi dengan berbicara 
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dengan orang mengenai cara terbaik untuk mendistiribusikan wewenang dan 

desain pekerjaan. Kedua adalah keterampilan komunikasi yang efektif dapat 

membuat manajer menggunakan berbagai bakat yang tersedia dalam dunia multi 

budaya dari organisasi. Globalisasi bisnis pasti menempatkan tantangan bagi 

kemampuan berkomunikasi manajer. Alasan terkahir yaitu bahwa kebanyakan 

manajer menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi. Jarang sekali kita 

menjumpai manajer sendirian di mejanya sedang berpikir, membuat rencana, atau 

mempertimbangkan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang ada dalam 

organisasi. (Stoner, 2003:215-216)

Menurut Stewart dan Moss, dalam Rakhmat (2005; 13-15), mengatakan 

bahwa:

”Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari adanya pengertian, 

kesenangan, mempengaruhi sikap, membangun hubungan dan 

tindakan dalam proses komunikasi”.

Penjelasan mengenai indikator komunikasi internal tersebut adalah sebagai 

berikut.

1. Pengertian

Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang 

dimaksud oleh komunikator.

2. Kesenangan 

Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan 

membentuk pegertian. Ada komunikasi yang dilakukan untuk 

mengupayakan agar orang lain merasa apa yang disebut analisis 

transaksional, dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan Jadi 

komunikasi yang dilakukan dapat menimbulkan perasaan senang, nyaman, 

dan akrab diantara komunikator dan komunikan 

3. Mempengaruhi sikap 

Komunikasi yang dilakukan dapat mempengaruhi orang lain 

(mempengaruhi sikap, pendapat dan tindakan orang lain).
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4. Hubungan sosial yang baik 

Komunikasi yang dilakukan dapat menciptakan suatu hubungan sosial 

yang baik. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup 

sendiri dan memiliki kebutuhan sosial. William Schutz memerinci 

kebutuhan sosial dalam tiga hal : inclusion, control, affection. Secara 

singkat kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain 

(inclusion), kita ingin mengendalikan dan dikendalikan (control) dan kita 

ingin mencintai dan dicintai (affection). Kebutuhan sosial ini dapat 

terpenuhi dengan komunikasi yang efektif 

5. Tindakan 

Komunikasi yang efektif dapat dilihat dari adanya tindakan nyata dari 

komunikan.

Unsur manusia (karyawan) dalam suatu perusahaan merupakan hal yang 

terpenting. Karena perilaku merekalah yang terpenting dalam menciptakan 

efektivitas kerja, dimana efektivitas merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dalam hal menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan 

semua usaha karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan 

dapat dicapai apabila ada suatu kerja sama yang baik antara pihak karyawan 

dengan pihak perusahaan. Untuk itulah perusahaan perlu menciptakan lingkungan 

kerja yang membutuhkan komunikasi terbuka, karena komunikasi merupakan 

suatu proses penting dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa komunikasi internal sangat berperan 

terhadap prestasi kerja karyawan, karena untuk mengarahkan, menggerakkan, dan 

mempertahankan usaha karyawan diperlukan komunikasi dua arah yang terus 

menerus agar apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuannya dapat direalisasikan oleh para karyawan. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  

mengenai: “Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung”.



5

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi internal pada PT. Millenium Penata Futures 

Bandung?

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures 

Bandung?

3. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap prestasi kerja karyawan 

pada PT. Millenium Penata Futures Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu 

persyaratan  dalam menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

   Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan komunikasi pada PT. Millenium Penata Futures 

Bandung.

2. Mengetahui prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures 

Bandung.

3. Mengetahui pengaruh komunikasi internal terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat dan sejalan dengan tujuan penelitian, yakni:

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan dengan harapan hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi dan sumber pemikiran bagi perusahaan 

dalam mengembangkan komunikasi yang ada diperusahaan tersebut.
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2. Bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan dalam masalah 

komunikasi yang terdapat dalam suatu perusahaan yaitu antara atasan dan 

bawahannya.

3. Bagi pihak lain dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian-

penelitian serupa yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang berperan 

sangat penting bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan didirikan karena adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan atas 

persetujuan bersama.

Tujuan tersebut harus dicapai seefektif dan seefisien mungkin di dalam 

pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan manajemen yang 

mana di dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang manajer. Seorang manajer 

di dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen memerlukan komunikasi 

dengan bawahannya baik secara horizontal, maupun vertikal. Komunikasi tersebut 

dipergunakan di dalam penyampaian pesan yang disampaikan oleh manajemen 

tingkat atas dengan tujuan dapat diterima baik oleh manajemen tingkat menengah, 

maupun manajemen tingkat bawah.

Komunikasi merupakan dasar adanya kerja sama, jika dilakukan dengan 

baik, akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan 

dari perusahaan tersebut perlu adanya komunikasi yang efektif sebagai proses 

interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki agar diterima dan 

dimengerti antara atasan dengan bawahan maupun dengan atasannya.

Menurut Hovland, Janis dan Kelley yang dialihbahasakan oleh 

Muhammad (2004;2) pengertian komunikasi adalah:

“The process by which an individual transmits stimuly (usually verbal) 

to modify the behavior of other individuals.” 

Dengan kata-kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang 

biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.



7

Menurut Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2004:145) pengertian 

komunikasi adalah:

“Communication is the transfer of information and understanding from 

one person to another person.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka komunikasi dapat diartikan sebagai proses 

pemindahan suatu informasi dari seseorang kepada orang lain yaitu pengirim 

(sender) kepada penerima (receiver) agar dapat tercipta suatu persepsi atau 

pemahaman dari kedua belah pihak.

Gambar 1.1 Model Proses Komunikasi

Sumber : Stoner (2003:217)

Tiga faktor yang mempengaruhi suatu komunikasi efektif atau tidak efektif 

adalah:

1. Penyandian 

Terjadi ketika pengirim menterjemahkan informasi untuk dikirimkan 

menjadi serangkaian simbol. Penyandian itu perlu karena informasi hanya 

dapat dikirimkan dari seseorang kepada orang lain lewat perwakilan atau 

simbol. Karena komunikasi merupakan obyek dari penyandian.

2. Pengartian

Proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterprestasikan pesan 

dan menterjemahkannya ke dalam informasi yang mempunyai arti.

Pesan Pesan
Mengirimkan Menerima

Gangguan

Umpan balikMenerima Mengirimkan

Pengirim
(sumber) Saluran PenerimaPenyandian Pengartian
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3. Gangguan

Faktor apapun yang mengganggu, membingungkan, atau mencampuri 

komunikasi. Gangguan dapat timbul dalam saluran komunikasi, atau 

metode pengiriman (seperti udara untuk pembicaraan lisan atau kertas 

untuk surat). Gangguan dapat terjadi internal (seperti ketika penerima 

tidak memperhatikan) atau eksternal (seperti ketika pesan terganggu oleh 

suara lain dari lingkungan). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan 

komunikasi :

1. Apa yang hendak dikomunikasikan.

Jika informasi yang hendak dikomunikasikan memerlukan feed back yang 

sesegera mungkin atau informasi yang hendak disampaikan harus sesegera 

mungkin diterima maka komunikasi secara lisan merupakan cara yang 

paling efektif.

2. Kepada siapa yang ditujukan.

Tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara pikir seseorang merupakan 

salah satu faktor yang menentukan dalam memilih cara komunikasi yang 

digunakan.

Dilihat dari pengertian komunikasi sebagai salah satu alat dalam 

menjalankan proses kegiatan pencapaian tujuan maka apa bila komunikasi 

berjalan secara efektif dapat mengakibatkan daya organisasi lebih besar dan 

tercapainya efektivitas kerja.

Menurut Brennan seperti yang dikutip oleh Effendy (2001;122)

mendefinisikan komunikasi internal sebagai berikut:

“Pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan 

dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan 

terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan 

strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara
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horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang 

menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi dan management)”

Jadi komunikasi internal merupakan proses pertukaran gagasan antara para 

anggota yang terjadi di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan 

berlangsung.

Prestasi kerja merupakan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari 

karyawannya dalam rangka melancarkan dan mengembangkan setiap aktivitas 

perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Prestasi kerja menurut Mangkunegara (2002:67) adalah :

“Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, prestasi kerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Peningkatan prestasi kerja karyawan sangat bergantung pada pimpinan 

perusahaan tersebut dalam berkomunikasi dengan karyawannya. Dimana prestasi 

kerja karyawan akan meningkat apabila pihak perusahaan melakukan komunikasi 

secara tepat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut: “Bila komunikasi internal dilaksanakan dengan tepat, maka 

prestasi kerja karyawan akan meningkat”.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian pada PT. 

Millenium Penata Futures Bandung yang terletak di Jl. WR. Supratman No. 21 

Bandung 40114 Indonesia Telp. (022)7279555. Waktu penelitian ini dilakukan 

dari pertengahan bulan Oktober 2009 sampai dengan selesai.
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BAB I


PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian


Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan dunia usaha dan semakin tajamnya tingkat persaingan. Keadaan yang demikian menuntut pengelolaan manajemen yang dinamis dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi, untuk itu diperlukan orang-orang yang ahli dibidangnya, berpengalaman, mempunyai daya kreasi dan inisiatif yang besar serta yang terpenting mampu berkomunikasi dengan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya sehingga dapat mengarahkan seluruh aktivitas perusaahaan menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan.


Dalam lingkungan bisnis yang bergerak semakin cepat dan dinamis yang memaksa suatu perusahaan untuk selalu siap melakukan penyesuaian perubahan gerak dan langkah usaha setiap waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini komunikasi yang efektif dalam lingkup perusahaan mempunyai fungsi yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.


Untuk mencapai tujuan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan komunikasi amat diperlukan. Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempengaruhi hubungan-hubungan dalam suatu organisasi. Komunikasi merupakan faktor yang mutlak harus ada dalam hubungan-hubungan kerja sama suatu organisasi. Tujuan perusahaan akan sulit dicapai jika komunikasi kurang lancar, atau dapat dikatakan bahwa suatu kerja sama tidak akan berjalan atau mengalami stagnasi jika tidak ada komunikasi.


Melihat begitu pentingnya fungsi komunikasi bagi perkembangan suatu perusahaan maka merupakan tanggung jawab semua anggota perusahaan untuk memelihara dan mengembangkan suatu komunikasi yang efektif dan efisien karena komunikasi merupakan suatu pengikat bagi orang-orang dalam perusahaan.


Persaingan antar karyawan khususunya pada Divisi Pemasaran merupakan salah satu fenomena nyata yang sedang terjadi di PT. Millenium Penata Futures (perusahaan yang diteliti). Persaingan tersebut terjadi karena para Chief Manager dituntut untuk mencapai target margin sebesar-besarnya oleh perusahaan. Untuk mencapai prestasi tersebut, para Chief Manager membentuk suatu tim untuk bekerjasama dalam mencari nasabah sebanyak-banyaknya agar mau menginvestasikan uangnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terjadi persaingan yang begitu jelas, mulai dari level teratas hingga karyawan level bawah, namun masih dalam konteks untuk memajukan perusahaan. (Firmansyah, Chief Manager PT. Millenium Penata Futures Bandung). Untuk itu melalui komunikasi yang baik mereka dapat memperoleh sudut pandang dan pengertian yang sama sehingga dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang baik pun akan menjaga agar persaingan yang terjadi tetap sehat. Komunikasi merupakan inti dari proses kerja sama yang terjadi di perusahaan. Jalannya perusahaan dapat terhambat bila tidak terdapat komunikasi yang baik antara orang-orang di dalamnya.

Komunikasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi. Berbagai pihak dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan informasi sehubungan dengan tugas dan kepentingan mereka. Informasi disampaikan oleh pimpinan perusahaan kepada bawahan secara bertahap sesuai dengan struktur organisasi dan jaringan wewenang yang ada. Karena banyaknya rangkaian wewenang yang ada dalam perusahaan, maka ada kemungkinan timbulnya salah pengertian dalam menerima informasi yang diberikan. Salah pengertian dalam penerimaan informasi besar pengaruhnya bagi kelancaran aktivitas perusahaan.

Komunikas yang efektif penting bagi manajer karena tiga alasan utama. Pertama, komunikasi menyediakan saluran umum untuk proses manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Manajer mengembangkan rencana lewat komunikasi dengan orang lain dalam organisasi dan mengorganisasikan untuk melaksanakan rencana tadi dengan berbicara dengan orang mengenai cara terbaik untuk mendistiribusikan wewenang dan desain pekerjaan. Kedua adalah keterampilan komunikasi yang efektif dapat membuat manajer menggunakan berbagai bakat yang tersedia dalam dunia multi budaya dari organisasi. Globalisasi bisnis pasti menempatkan tantangan bagi kemampuan berkomunikasi manajer. Alasan terkahir yaitu bahwa kebanyakan manajer menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi. Jarang sekali kita menjumpai manajer sendirian di mejanya sedang berpikir, membuat rencana, atau mempertimbangkan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang ada dalam organisasi. (Stoner, 2003:215-216)

Menurut Stewart dan Moss, dalam Rakhmat (2005; 13-15), mengatakan bahwa:


”Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari adanya pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, membangun hubungan dan tindakan dalam proses komunikasi”.


Penjelasan mengenai indikator komunikasi internal tersebut adalah sebagai berikut.


1. Pengertian


Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang 
dimaksud oleh komunikator.

2. Kesenangan 


Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pegertian. Ada komunikasi yang dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain merasa apa yang disebut analisis transaksional, dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan Jadi komunikasi yang dilakukan dapat menimbulkan perasaan senang, nyaman, dan akrab diantara komunikator dan komunikan 


3. Mempengaruhi sikap 


Komunikasi yang dilakukan dapat mempengaruhi orang lain (mempengaruhi sikap, pendapat dan tindakan orang lain).

4. Hubungan sosial yang baik 


Komunikasi yang dilakukan dapat menciptakan suatu hubungan sosial yang baik. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri dan memiliki kebutuhan sosial. William Schutz memerinci kebutuhan sosial dalam tiga hal : inclusion, control, affection. Secara singkat kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain (inclusion), kita ingin mengendalikan dan dikendalikan (control) dan kita ingin mencintai dan dicintai (affection). Kebutuhan sosial ini dapat terpenuhi dengan komunikasi yang efektif 


5. Tindakan 


Komunikasi yang efektif dapat dilihat dari adanya tindakan nyata dari komunikan.


Unsur manusia (karyawan) dalam suatu perusahaan merupakan hal yang terpenting. Karena perilaku merekalah yang terpenting dalam menciptakan efektivitas kerja, dimana efektivitas merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam hal menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan semua usaha karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dicapai apabila ada suatu kerja sama yang baik antara pihak karyawan dengan pihak perusahaan. Untuk itulah perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang membutuhkan komunikasi terbuka, karena komunikasi merupakan suatu proses penting dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa komunikasi internal sangat berperan terhadap prestasi kerja karyawan, karena untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan usaha karyawan diperlukan komunikasi dua arah yang terus menerus agar apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat direalisasikan oleh para karyawan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  mengenai: “Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah



Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:


1. Bagaimana komunikasi internal pada PT. Millenium Penata Futures Bandung?

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung?

3. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian



Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan  dalam menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 


   
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Mengetahui pelaksanaan komunikasi pada PT. Millenium Penata Futures Bandung.


2. Mengetahui prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung.


3. Mengetahui pengaruh komunikasi internal terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung.


1.4 Kegunaan Penelitian


Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan sejalan dengan tujuan penelitian, yakni:

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumber pemikiran bagi perusahaan dalam mengembangkan komunikasi yang ada diperusahaan tersebut.


2. Bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan dalam masalah komunikasi yang terdapat dalam suatu perusahaan yaitu antara atasan dan bawahannya.


3. Bagi pihak lain dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian serupa yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran


Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang berperan sangat penting bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Suatu perusahaan didirikan karena adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan atas persetujuan bersama.



Tujuan tersebut harus dicapai seefektif dan seefisien mungkin di dalam pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan manajemen yang mana di dalam pelaksanaannya dipimpin oleh seorang manajer. Seorang manajer di dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen memerlukan komunikasi dengan bawahannya baik secara horizontal, maupun vertikal. Komunikasi tersebut dipergunakan di dalam penyampaian pesan yang disampaikan oleh manajemen tingkat atas dengan tujuan dapat diterima baik oleh manajemen tingkat menengah, maupun manajemen tingkat bawah.



Komunikasi merupakan dasar adanya kerja sama, jika dilakukan dengan baik, akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut perlu adanya komunikasi yang efektif sebagai proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki agar diterima dan dimengerti antara atasan dengan bawahan maupun dengan atasannya.

Menurut Hovland, Janis dan Kelley yang dialihbahasakan oleh Muhammad (2004;2) pengertian komunikasi adalah:


“The process by which an individual transmits stimuly (usually verbal) to modify the behavior of other individuals.” 


Dengan kata-kata lain komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.



Menurut Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2004:145) pengertian komunikasi adalah:



“Communication is the transfer of information and understanding from one person to another person.”

 Berdasarkan pengertian diatas, maka komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi dari seseorang kepada orang lain yaitu pengirim (sender) kepada penerima (receiver) agar dapat tercipta suatu persepsi atau pemahaman dari kedua belah pihak.

Gambar 1.1 Model Proses Komunikasi








Sumber : Stoner (2003:217)

Tiga faktor yang mempengaruhi suatu komunikasi efektif atau tidak efektif adalah:

1. Penyandian 


Terjadi ketika pengirim menterjemahkan informasi untuk dikirimkan menjadi serangkaian simbol. Penyandian itu perlu karena informasi hanya dapat dikirimkan dari seseorang kepada orang lain lewat perwakilan atau simbol. Karena komunikasi merupakan obyek dari penyandian.


2. Pengartian


Proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterprestasikan pesan dan menterjemahkannya ke dalam informasi yang mempunyai arti.

3. Gangguan

Faktor apapun yang mengganggu, membingungkan, atau mencampuri komunikasi. Gangguan dapat timbul dalam saluran komunikasi, atau metode pengiriman (seperti udara untuk pembicaraan lisan atau kertas untuk surat). Gangguan dapat terjadi internal (seperti ketika penerima tidak memperhatikan) atau eksternal (seperti ketika pesan terganggu oleh suara lain dari lingkungan). 



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan komunikasi :

1. Apa yang hendak dikomunikasikan.


Jika informasi yang hendak dikomunikasikan memerlukan feed back yang sesegera mungkin atau informasi yang hendak disampaikan harus sesegera mungkin diterima maka komunikasi secara lisan merupakan cara yang paling efektif.

2. Kepada siapa yang ditujukan.


Tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara pikir seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam memilih cara komunikasi yang digunakan.



Dilihat dari pengertian komunikasi sebagai salah satu alat dalam menjalankan proses kegiatan pencapaian tujuan maka apa bila komunikasi berjalan secara efektif dapat mengakibatkan daya organisasi lebih besar dan tercapainya efektivitas kerja.


Menurut Brennan seperti yang dikutip oleh Effendy (2001;122) mendefinisikan komunikasi internal sebagai berikut:


“Pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi dan management)”

Jadi komunikasi internal merupakan proses pertukaran gagasan antara para 
anggota yang terjadi di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan 
berlangsung.

Prestasi kerja merupakan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari karyawannya dalam rangka melancarkan dan mengembangkan setiap aktivitas perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 


Prestasi kerja menurut Mangkunegara (2002:67) adalah :


“Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.


Peningkatan prestasi kerja karyawan sangat bergantung pada pimpinan perusahaan tersebut dalam berkomunikasi dengan karyawannya. Dimana prestasi kerja karyawan akan meningkat apabila pihak perusahaan melakukan komunikasi secara tepat.


Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Bila komunikasi internal dilaksanakan dengan tepat, maka prestasi kerja karyawan akan meningkat”.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian



Pada penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian pada PT. Millenium Penata Futures Bandung yang terletak di Jl. WR. Supratman No. 21 Bandung 40114 Indonesia Telp. (022)7279555. Waktu penelitian ini dilakukan dari pertengahan bulan Oktober 2009 sampai dengan selesai.
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