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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan disiplin kerja menjadi bagian yang penting dalam sumber 

daya manusia, sebagai faktor penting dalam kinerja karyawan itu sendiri. Disiplin 

kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

norma-norma sosial yang berlaku. (Rivai. 2005:444) 

Kimsey (2009) mengatakan komunikasi memegang peranan yang amat 

penting dalam kehidupan berorganisasi. Komunikasi menjadi alat yang utama 

dalam menjalankan roda organisasi. Komunikasi juga berperan sebagai alat 

perpindahan instruksi antara atasan dan karyawan yang ada dibawahnya. Tanpa 

komunikasi, kehidupan berorganisasi akan kacau balau dan menyebabkan 

macetnya organisasi itu sendiri. Salah satu bentuk komunikasi yang paling 

mendasar adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. 

Komunikasi  interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang paling sederhana, 

karena  didalamnya mempertemukan dua orang yang bertemu tatap muka dan 

saling memberikan respon satu sama lain. 

Komunikasi merupakan bagian dari manajemen dalam berorganisasi 

yang dibutuhkan antara seorang atasan kepada anak buahnya (bawahan) untuk 

mengirimkan pesan sehingga dapat dimengerti dan memunculkan umpan 

balik.Salah satu bentuk komunikasi yang ada yaitu komunikasi interpersonal. 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang bersifat dua arah 

(twowaytraffic). Komunikasi dua arah merupakan komunikasi  yang terjadi 

antara pengirim dan penerima pesan yang saling memberikan respon sehingga 

tercipta pengertian antara keduanya.  Komunikasi yang seperti inilah yang 

menentukan keberhasilan sebuah organisasi (Kimsey, 2009). 

Komunikasi yang dimaksud adalah rapat,  rapat yang diadakan di Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat hanya satu bulan sekali ingin menentukan 
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bagaimana kinerja seluruh karyawan dievaluasi dibadan kekaryawanan untuk 

menentukan berapa pendapatan karyawan yang mendapatkan tunjangan setelah 

rapat, apakah tunjangan tersebut meningkat atau menurun, sesuai dengan hasil 

rapat yang digelar satu bulan sekali, jadi disiplin dan kinerja karyawan ada yang 

meningkat adapun disiplin dan kinerjanya menurun, langkah yang dilakukan 

oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yaitu harus sering mengontrol 

atau meluangkan waktu untuk bersosialissai dengan karyawannya. Rapat satu 

bulan sekali itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Kinerja itu berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau 

hasil dari pekerjaan. Berbicara mengenai kinerja erat kaitannya dengan cara 

mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan 

standar kerja. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan seorang karyawan 

dalam kerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja (output) baik kualitas atau kuantitas yang dicapai individu 

persatuan waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.(Mangkunegara, 2009). 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja pada  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Barat Periode Bulan Desember - Februari Tahun 2014 

Periode 
Jumlah 

Karyawan 

Aspek perilaku 

kerja (%) 

Aspek prestasi 

kerja (%) 

Rata-rata 

Karyawan Kinerja 

yang Bagus (%) 

Desember 105 4,57 5,43 10,5% 

Januari 105 6,32 1,68 7,07% 

Februari 105 3,33 2,67 6,2% 

Keterangan : 

Sumber : Bagian Pengelolaan Data (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

*Dinas : perilaku kinerja karyawan, dalam melaksanakan tugas dari dinas. 

*Berlaku Pencatatan Keterlambatan Tugas Dari Dinas 
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Grafik 1.1 

Kinerja Karyawan pada  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

Periode Bulan Desember-Februari Tahun 2014 

 

 

Dari uraian diatas, terlihat adanya pengaruh disiplin kerja, komunikasi 

interpersonal terhadap kinerja pada suatu instansi. Salah satu instansi/ instansi 

yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat salah satu organisasi formal di 

lingkungan aparatur pemerintahan yang memberikan kontribusi yang cukup besar 

dalam penggunaan aset dan lahan. Contoh kinerja karyawan yang bagus dilakukan 

oleh karyawan antara lain : ketepatan waktu penyampaian SPJ (Surat Pertanggung 

jawaban), ketepatan waktu menyampaikan laporan harian, melaksanakan tugas 

pokok karyawan. 

 Dibawah ini menjelaskan tentang rekapitulasi absensi karyawan di Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat Periode Desember sampai Februari 2014.  
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Absensi Karyawan pada  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

Periode Bulan Desember - Februari Tahun 2014 

Periode 
Jumlah 

Karyawan 

Cuti  

(%) 

Ijin 

(%) 

Sakit 

(%) 

Alfa 

(%) 
Dinas 

Rata-rata 

Karyawan 

Hadir 

(%) 

Desember 105 4,76 8,57 1,90 3,57 1,50 85 

Januari 105 6,60 2,30 2,85 3,80 2,45 87 

Februari 105 7,60 5,05 4,73 5,90 5,72 90 

Keterangan : 

Sumber : Bagian Pengelolaan Data (SDM) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

*Dinas : tidak termasuk pencatatan, dikatakan absen (masuk). 

*Belum Berlaku Pencatatan Keterlambatan 

Grafik 1.2 

Kehadiran Karyawan pada  Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

Periode Bulan Desember-Februari Tahun 2014 

 

Berdasarkan survey dan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Adang 

Saeful selaku Kepala Kekaryawanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kota 
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Bandung ini masih adanya berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian 

bidang kekaryawanan. Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh, karena data dan informasi kekaryawanan merupakan salah satu produk 

unggulan di masa mendatang. Di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdapat 

fenomena yaitu disiplin kerja meningkatkan dan kinerja menurun. Oleh karenanya 

maka dinas kehutanan provinsi jawa barat harus lebih memperhatikan komunikasi 

interpersonal. Namun demikian masih ada karyawan yang belum mematuhi 

peraturan tentang kineja karyawan yang ditetapkan oleh instansi, hal ini salah 

satunya dapat terlihat dari data laporan absensi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Barat pada bulan Desember jumlah karyawan yang hadir rata-rata sebesar 85 

karyawan, pada bulan Januari jumlah karyawan yang hadir rata-rata sebesar 87 

karyawan dan pada bulan Februari jumlah karyawan yang hadir rata-rata sebesar 

90 karyawan. Jumlah karyawan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sendiri 

memiliki jumlah karyawan 105 orang. Berdasarkan data tersebut terjadi 

penurunan dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari sebesar 2.3%.  

Fenomena ini menunjukan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, hal ini berbeda dengan Kinerja karyawan pada suatu instansi 

memiliki andil yang sangat besar terhadap pencapaian target dan tujuan instansi 

yang telah ditetapkan, dan tenaga kerja tanpa ditunjang disiplin kerja yang baik, 

maka tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan tidak akan mencapai hasil 

yang dapat merugikan organisasi dimana ia bekerja. Karyawan yang melakukan 

pekerjaan tanpa kedisiplinan akan berdampak negatif pada instansi (Saydam, 

2000:286).  

Selain itu, Davis dan Newstrom (2005:151) mengemukakan bahwa:  

“Apabila komunikasi efektif, ia dapat mendorong timbulnya kinerja 

(prestasi) yang lebih baik dan kepuasan kerja“. 

Dari uraian diatas bahwa komunikasi interpersonal mempunyai pengaruh 

besar dalam meningkatkan kinerja karyawan. Karena untuk mengarahkan, 

menggerakan, dan mempertahankan usaha karyawan yang diperlukan komunikasi 

dua arah yang terus menerus ada apa yang telah ditetapkan oleh instansi untuk 

mencapai tujuannya direalisasikan oleh para karyawannya. Penelitian sebelumnya 
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yang menunjukan pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan 

yang diteliti oleh  (Sudarto, Lubis, Hidayat 2009). Yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja karyawan tersebut, oleh karena itu semakin baik disiplin 

kerja karyawan maka akan semakin meningkatkan kinerjanya .  

Atas dasar fenomena tersebut yang telah diungkapkan diatas maka Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat harus meningkatkan kinerja karyawan agar dapat 

mempertahankan kelangsungan kegiatan instansi supaya tetap lancar dan dapat 

meningkatkan daya saing. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai : “HUBUNGAN DISIPLIN KERJA, KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS 

KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar bekang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana disiplin kerja karyawan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 

Barat? 

2. Bagaimana proses komunikasi interpersonal di Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Barat ? 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ? 

4. Apakah disiplin kerja berhubungan terhadap kinerja karyawan pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat ? 

5. Apakah komunikasi interpersonal berhubungan terhadap kinerja karyawan 

pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganaisis disiplin kerja karyawan pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat. 

2. Untuk menganalisis komunikasi interpersonal karyawan pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 
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3. Untuk menganalisis kinerja karyawan pada Dinas Kehutanan Provinsi 

Jawa Barat. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

5. Untuk menganalisis seberapa hubungan komunikasi interpersonal terhadap 

kinerja karyawan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, berguna untuk melatih keterampilan dan menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh dibidang sumber daya manusia dan 

dapat mempraktikannya khususnya yang berkaitan dengan disiplin kerja, 

komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Dinas, diharapkan  dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh 

masukan-masukan yang positif dan dapat ditetapkan instansi/ instansi 

dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi pihak lain, sebagai sumber informasi yang diharapakan dapat 

bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1.5.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu 

menghimpun, menjelaskan, dan menganalisis data hasil penelitian untuk ditarik 

kesimpulan Menurut Nasir (2007:63). Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada riset dilakukan dan 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Alasan penggunaan metode 

deskriptif, karena peneliti sangat memungkinkan menjadi mengamat, bukan 

sebagai penguji yang mengakibatkan persektif peneliti tidak tersaring. Kemudian 

digunakan metode observasional yaitu untuk memperoleh data melalui 

pengamatan langsung dari objek penelitian. Sedangkan penggunaan metode 
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verifikatif untuk meneliti mengenai pembuktian secara nyata yang bersumber dari 

dokumentasi. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Penelitian lapangan (field reseacrh) 

Yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan meninjau ke instansi 

mengenai pelaksanaan disiplin kerja yang diarahkan kepada kinerja 

karyawan deangan cara sebagai berikut : 

a. Observasi yaitu pengamatan langsung pada instansi yang menjadi 

objek penelitian melalui pengamatan guna kelengkapan dan ketepatan 

data penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan langsung kepada pimpinan instansi yang menjadi 

objek penelitian. 

c. Kuesioner yaitu penelitian dengan cara melakukan penybaran sejumlah 

pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden. 

2. Penelitian Pustaka (library research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data melalui 

membaca serta mempelajari teori dari literatur-literatur yang ada dan 

catatan tulisan yang telah peneliti dapatkan selama berada dibangku kuliah 

dengan topik permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

Instansi yang menjadi objek penelitian untuk membuat skripsi ini, 

penyusun mengadakan penelitian pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 

yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 751 Bandung, Jawa Barat. 

 


