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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu 

maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi 

adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri.Manusia sejak dilahirkan sudah 

berkomunikasi dengan lingkungannya.Widjaja (2008: 1) 

Menurut Ruslan (2008:83) bahwa: 

“Komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi public relations.” 

Publik menaungi dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan 

komunikasi secara efektif dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik 

perhatian publik serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi public relations. 

MenurutSuprapto (2011:6) komunikasi adalah: 

 “Suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia.” 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, komunikasi dapat disimpulkan 

merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain, sehingga 

akantercipta persamaan makna dan tercapai satu tujuan. 

 

2.1.1. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi menurut Komala (2009: 83) adalah 

“Proses komunikasi terjadi manakala manusia berinteraksi dalam 

aktivitas komunikasi, menyampaikan pesan mewujudkan motif 

komunikasi.” 

Suprapto (2011 : 5) mengutip Joseph A. Devito (1996) mengemukakan bahwa  

      “Komunikasi adalah transaksi, Dengan transaksi dimaksudkan 

bahwa komunikasi merupakan suatu proses di mana komponen-

komponennya saling terkait, dan bahwa para komunikatornya beraksi dan 

bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan.” 
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Sehingga dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

komunikasi merupakan suatu proses berinteraksi atau terjadinya transaksi dengan 

maksud dimana komponen-komponennya saling terkait dan para komunikator beraksi 

dan bereaksi.  

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yaitu : 

1. Proses Komunikasi Secara Primer  

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi 

adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara 

langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan komunikator kepada 

komunikan. 

2. Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan 

komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif 

jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam 

komunikasi. Effendy ( 2007 : 11). 

Proses komunikasi memiliki tujuh unsur, diantaranya sumber, pesan, media, 

penerima, pengaruh, tanggapan balik, lingkungan. Setiap unsur memiliki peranan 

yang sangat penting dalam membangun proses komunikasi. Bahkan ketujuh unsur ini 

saling bergantung satu sama lainnya. Artinya, tanpa ke ikutsertaan satu unsur akan 

memberi pengaruh pada jalannya komunikasi Cangara (2010 : 28). Agar komunikasi 

efektif, proses penyandian oleh komunikator harus bertautan  dengan proses 

pengawasan sandian oleh komunikan. Effendy (2007 : 19) melihat pesan sebagai 

tanda esensial yang harus dikenal oleh komunikan. Semakin tumpang tindih bidang 
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pengalaman (field of experience) komunikator dengan bidang pengalaman 

komunikan, akan semakin efektif pesan yang dikomunikasikan.  

 

2.1.2. Hambatan-hambatan dalam Komunikasi 

Menurut Ruslan (2008 : 9-10) adalah : 

1. Hambatan Dalam Proses Penyampaian (Sender Barries) 

Hambatan di sini bisa datang dari pihak komunikatornya yang mendapat 

kesulitandalam menyampaikan pesan – pesannya, tidak menguasai materi pesan 

dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal.Hambatan ini 

bisa jugaberasal dari penerima pesan tersebut (receiver barrier) karena sulitnya 

komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik.Hal ini dapat disebabkan oleh 

rendahnyatingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual dan sebagainya yang 

terdapat dalam diri komunikan. Kegagalan komunikasi dapat pula terjadi 

dikarenakan faktor-faktor :feed backnya bahasa tidak tercapai, medium barrier 

(media atau alat yang dipergunaan kurang tepat) dan decoding barrier (hambatan 

untuk memahami pesan   secara tepat) 

2. Hambatan secara Fisik (Phsysical Barries) 

Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran 

kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara (sound system) yang sering  

terjadi dalam suatu ruangan kuliah/seminar/pertemuan. Hal ini dapat membuat 

pesan – pesan itu tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikan. 

3. Hambatan Semantik (Semantik Pers) 

Hambatan segi semantik (bahasa dan arti perkataan), yaitu adanya perbedaan 

pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu 

bahasa atau lambang.Mungkin saja yang disampaikan terlalu teknis dan formal, 

sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman 

bahasa teknis komunikator yang kurang. 
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4. Hambatan Sosial (sychossial noies) 

Hambatan adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat 

stiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai – nilai yang dianut sehingga kecenderungan, 

kebutuhan serta harapan – harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga 

berbeda. 

 

2.1.3. Konseptualisasi Komunikasi 

Ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni terbagi atas 3 

konseptualisasi di antaranya: 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau 

suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) baik secara langsung (tatap 

muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio 

atau televise Mulyana (2008: 67). 

2. Komunikasi sebagai interaksi  

Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses 

sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Salah satu unsur yang 

dapat ditambahkan dalam konseptualisasi ini adalah umpan balik (feed back, yakni 

apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan, yang sekaligus 

digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas pesan yang 

disampaikan sebelumnya Mulyana (2008:72). 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Dalam komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila 

seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun 

perilaku nonverbal. Mulyana (2008: 74). 

Berdasarkan pengertian di atas, konseptualisasi komunikasi merupakan bagian 

dalam melakukan komunikasi. Mulai dari komunikasi satu arah sehingga akan 

tercipta interaksi penyetaraan sebab akibat, yang akhirnya akan terjadi transaksi 

antara individu. 



 
 

13 
 

 

2.1.4. Fungsi Komunikasi 

Fungsi dari komunikasi sangat berkaitan dengan satu sama lain meskipun 

terdapat suatu fungsi yang dominan yang terbagi atas 4 bagian, yaitu: Fajar 

(2009:10- 11) 

1. Komunikasi Sosial 

Komunikasi sebagai komunikasi sosial sangat penting untuk membangun konsep 

diri kita.Aktualisasi untuk kelangsungan hidup untuk memperoleh keberhasilan. 

Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dibuktikan akan 

tersesat karena tidak dapat menata dirinya dalam satu lingkungan. 

2. Komunikasi Ekspresif 

Komunikasi yang menjadi alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan 

kita.Perasaan-perasaan tersebut dapat diungkapkan melalui musik/lukisan/tarian. 

3. Komunikasi Ritual  

Komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif, suatu komunitas sering 

melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang 

disebut para antropologis. 

4. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi berfungsi sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi 

dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

2.1.5. Tujuan Komunikasi 

Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efisiensi dan efektivitas. 

Efisiensi maksudnya adalah dengan sumber daya yang ada, tetap diusahakan sebuah 

proses komunikasi mencapai hasil yang maksimal. Ketika seorang komunikator 

menyampaikan pesan, materi pesan yang disampaikan sebisa mungkin mendapatkan 

feed back yang positif dari penerima pesannya, efektivitas diartikan sebagai cara 

mengoptimalkan setiap fungsi komponen dalam proses komunikasi. Setiap unsur 

yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu komunikator, media, pesan, maupun 
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komunikan harus memainkan perannya secara tepat untuk menciptakan iklim yang 

kondusif sehingga proses komunikasi mencapai tujuannya Komala (2009 : 139-140). 

Tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu:  

Effendy (2007 : 32).  

1. To secure understanding 

2. To establish acceptance 

3. To motivate action 

Maksudnya adalah (to secure understanding), memastikan komunikan mengerti  

pesan yang diterimanya. Jika kata komunikasi sudah dapat di mengerti dan diterima,  

maka penerimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Pada akhirnya kegiatan  

dimotivasikan (to motivate action).  

 

2.1.6. Jenis- jenis komunikasi  

Dr.Arni Muhammad (2009:4), membagi komunikasi ke dalam dua jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal bentuk yang paling umum digunakan dalam 

organisasi.Oleh karena itu penting bagi seseorang pemimpin untuk mengetahui 

lebih banyak mengenai komunikasi verbal. Yang dimaksud dengan komunikasi 

verbal adalah komunikasi yang menggunankan simbol-simbol atau kata-kata, 

baik yang dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Komunikasi verbal 

merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang 

dapat menyampaikan bermacam- macam arti melalui kata- kata. Kemampuan 

menggunakan komunikasi verbal secara efektif sangat penting, karena dengan 

adanya komunikasi verbal memungkinkan pengidentifikasian tujuan, 

pengembangan strategi dan tingkah laku untuk mencapai tujuan. 

Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan 

komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk 
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mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan komunikasi tertulis apabila 

keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu disandikan dalam simbol- 

simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat lain yang bias dibaca, 

kemudian dikirimkan pada karyawan yang dimaksudkan. Didalam organisasi, 

terdapat bermacam-macam tipe dari komunikasi lisan seperti: instruksi, 

penjelasan, laporan lisan, pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan 

kebijaksanaan, memajukan penjualan dan menghargai orang lain dalam 

organisasi. Sedangkan dalam komunikasi tertulis ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, seperti penampilan komunikasi dan pemilihan kata- kata yang 

digunakan. 

2. Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan komunikasi verbal 

karena keduanya itu saling bekerja sama dalam proses komunikasi. Dengan 

adanya komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan, pengulangan, 

melengkapi dan mengganti komunikasi verbal, sehingga lebih mudah 

ditafsirkan maksudnya. yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah 

penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti 

komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vocal yang bukan 

kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan. Atau 

dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi 

yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. 

Dengan komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan perasaannya 

melalui ekspresi wajah, nada atau kecepatan berbicara.  

Tanda-tanda komunikasi nonverbal belumlah dapat diidentifikasikan 

seluruhnya tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara seseorang duduk, 

berdiri, berjalan, berpakaian, semuanya menyampaikan informasi pada orang 

lain. Tiap gerakan yang seseorang buat dapat menyatakan asal kita, sikap kita, 

kesehatan atau bahkan keadaan psikologis seseorang. Arti dari sebuah 

komunikasi verbal dapat diperoleh melalui hubungan komunikasi verbal dan 
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nonverbal. Atau dengan kata lain komunikasi verbal akan lebih mudah 

diinterpretasikan maksudnya dengan melihat tanda-tanda nonverbal yang 

mengiringi komunikasi verbal tersebut. Komunikasi nonverbal dapat 

memperkuat dan menyangkal pesan verbal. 

 

2.1.7. Indikator-Indikator Pengukuran Tingkat Kemampuan Komunikasi  

MenurutHutapea dan Nurianna (2008:28) indikator kemampuan komunikasi 

meliputi:  

1) Pengetahuan (knowledge) yang meliputi:  

a) Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing masing yang 

menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.  

b) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan,  

prosedur,teknik yang baru dalam perusahaan.  

c) Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan taktik yang 

tepat dan benar.  

2) Keterampilan (skills) yang meliputi:   

a) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.  

b) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.  

3) Sikap (Attitude) yang meliputi:  

a) Memiliki kemampuan dalam berkreativitas dalam bekerja.  

b) Adanya semangat kerja yang tinggi.  

c) Memiliki kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian. 

 

2.1.8. Kemampuan Komunikasi 

1. Menurut jurnal Sani Susanti 

Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan 

nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau 

lebih. Dalam proses komunikasi harus melibatkan dua orang atau lebih yaitu orang 
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yang memberi pesan dan orang yang menerima pesan. Komunikasi adalah bentuk 

interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak 

sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal 

ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi Deddy Mulyana (2008:3).  

Komunikasi adalah tindakan penyampaian informasi.Komunikasi efektif adalah 

bagian penting yang dilakukan oleh seorang manajer. Setiap fungsi manajemen 

seperti perencanaan, pengorganisasian, staf, kepemimpinan, dan pengendalian, 

membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif.Komunikasi dalam organisasi 

dapat terjadi dalam berbagai bentuk; mulai dari tatap muka yang melibatkan ekspresi 

wajah dan gerakan tubuh; untuk komunikasi tertulis dalam bentuk memo, surat dan 

laporan; melalui jaringan dimana orang dengan orang dan orang dengan peralatan 

berinteraksi secara langsung. 

2. Menurut jurnal M. Isa Indrawan 

Konflik antar perseorangan yang mungkin paling sering dikemukakan adalah 

buruknya komunikasi, sebab kita menggunakan hampir 70% dari waktu aktif kita 

untuk berkomunikasi, menulis ,membaca, berbicara, mendengar sehingga beralasan 

untuk menyimpulkan bahwa satu dari kekuatan yang paling menghalangi suksesnya 

pekerjaan kelompok adalah kelangsungan komunikasi efektif. Komunikasi diperlukan 

agar karyawan mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya, hal ini berarti 

karyawan mengetahui posisinya dalam organisasi. Jadi mekanisme komunikasi dapat 

membuat keterpaduan perilaku setiap karyawan dalam kelompoknya, agar mencapai 

satu tujuan. 

3. Menurut jurnal Khairul Nasri dan Nurjanah 

Kompetensi komunikasi sama dengan kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi. Meskipun setiap hari orang berkomunikasi, tetapi jarang orang yang 

tahu sejauh mana efektivitas komunikasi kita, baik secara individual, sosial, maupun 

secara professional. Kompetensi sendiri memiliki pengertian kemampuan seseorang 

yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu 

kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. 
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Kata kunci dari kompetensi adalah kemampuan yang sesuai standar. Sedangkan 

kompetensi komunikasi memiliki pengertian kemampuan yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan 

non- verbal berdasarkan patokan-patokan tertentu. Komunikator yang kompeten 

harus memiliki syarat berikut: a) Mengerti apa yang harus dilakukan dalam berbagai 

peristiwa komunikasi, b) Mengembangkan perilaku yang dapat menghasilkan pesan 

yang tepat, c) Peduli pada pentingnya tindakan dan proses komunikasi. Adapun 

komponen-komponen kompetensi komunikasi yaitu: Knowledge (pengetahuan) + 

Skills (keterampilan) + Attitude (sikap) = Communication Competency (kompetensi 

komunikasi) William Howel (dalam Griffin, 2003:425) 

 

2.2. Kinerja 

Kinerja tinggi yang dihasilkan oleh karyawan akan membantu perusahaan  

dalam proses pencapaian tujuannya. Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja, 

berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi mengenai kinerja menurut  

Mangkunegara (2011:9)“Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.” 

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kinerja adalah hasil 

kerja baik kualitas maupun kuantitas, yang dihasilkan oleh karyawan. Kinerja tinggi 

para karyawan akan membuat perusahaan lebih cepat dan mudah mencapai 

tujuannya. 

 

2.2.1. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor 

eksternal maupun internal dari karyawan tersebut. Mangkunegara (2011:14) 

mengatakan bahwa kinerja pada umum nya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 
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a. Faktor individual yang terdiri dari: 

1) Kemampuan dan keahlian 

2) Latar belakang 

3) Demografi 

b.Faktor psikologis yang terdiri dari: 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c.  Faktor organisasi yang terdiri dari: 

1) Sumber daya 

2 )Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job Design 

 

2.2.2. Indikator Kinerja 

Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam menilai  

kinerja para karyawannya. Hasibuan (2012:105) mengemukakan terdapat beberapa 

indikator umum yang berkaitan dengan kinerja, yaitu: 

1. Ketepatan hasil kerja 

2. Ketelitian hasil kerja 

3. Hasil kerja yang dihasilkan 

4. Kehadiran 

5. Peraturan perusahaan 

6. Kecepatan waktu kerja 

7. Bekerja sama 
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8. Komunikasi 

9. Peran Serta 

 

2.2.3. Metode Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2008:118) metode penilaian kinerja karyawan dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu metode tradisional dan metode modern yang 

akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Metode Tradisional 

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai 

kinerja karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun dengan 

sistematis. Yang termasuk ke dalam metode tradisional adalah: 

1). Rating Scale 

Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak 

digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan untuk mengukur 

karakteristik, misalnya inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan 

kontribusinya terhadap tujuan kerja. 

2) Employee comparation 

Metode ini metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan 

antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya. 

a. Alternation ranking 

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara menurut 

peringkat (rangking) karyawan dimulai dari yang rendah sampai 

yang tertinggi atau dari yang terendah sampai dengan yang 

tertinggi, berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. 

b. Paired comparation 

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara seseorang 

karyawan dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya, 

sehingga terdapat berbagai alternative keputusan yang akan 
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diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah karyawan yang 

sedikit. 

c. Porced Comparation (grading) 

Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan 

untuk jumlah karyawan yang banyak. Pada metode ini suatu 

definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan 

seksama. 

3). Check list 

Metode ini, penilaian tidak perlu menilai teetapi hanya perlu memberikan 

masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian 

personalia. Penilaian tinggal memilih kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan kinerja dan karakteristik setiap individu karyawan, baru 

melaporkan kepada bagian personalia untuk mendapatkan bobot nilai, 

indeks nilai, dan kebijaksanaan selanjutnya bagi karyawan yang 

bersangkutan. 

4). Freefrom easy 

Dengan metode ini karyawan diharuskan membuat karangan yang 

berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang dinilainya. 

5). Critical incident 

Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai 

tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukan ke dalam 

buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah 

laku bawahannya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama, dan 

keselamatan. 

2. Metode Modern 

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam 

menilai kinerja karyawan. Yang termasuk dalam metode modern ini adalah: 
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1). Assessment center 

Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilaian khusus. 

Cara penilaian team dengan wawancara, permainan bisnis, dan lain-lain. 

Nilai indeks kinerja setiap karyawan adalah rata-rata bobot dari penilaian 

dari tim penilaian. Indeks kinerja dengan cara ini diharapkan akan lebih 

baik dan objektif karena dilakukan beberapa anggota tim. 

2). Management by objective (MBO=MBS) 

Dalam metode ini karyawan langsung diikutsetakan dalam perumusan dan 

pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam 

menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian 

sasaran perusahaan. 

3). Human asset accounting 

Dalam metode ini, faktor pekerjaan dinilai sebagai individu modal jangka 

pangjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara 

membandingkan terhadap variable-variabel yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan. Jika biaya untuk tenaga kerja meningkat laba 

pun akan meningkat. Maka peningkatan tenaga kerja tersebut telah 

berhasil 

 

2.2.4. Manfaat dan tujuan kinerja 

Menurut Mangkunegara (2006:88) kegunaan penilaian prestasi kerja (kinerja) 

karyawan adalah: 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, 

pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 
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d. Sebagai dasar untuk mengawasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, 

metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan 

pengawasan. 

e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan 

yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai 

performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meninggkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. 

j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (job 

description)  

Penilaian kinerja karyawan berguna untuk perusahaan serta harus bermanfaat 

bagi karyawan. Diuraikan oleh Hasibuan (2008:87) bahwa tujuan penilaian kinerja 

karyawan sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, 

demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur kinerja yaitu sejauh mana karyawan biasa sukses dalam 

pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan didalam 

perusahaan. 

Tujuan kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi 

melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari 

kinerja menurut Mangkunegara (2006:10) adalah: 

a. Meningkatkan saling pengertan antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi 

sama dengan prestasi yang terdahulu. 
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c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian teradapat karir atau terhadap 

pekerjaan yang dikembangkannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana 

itu tidak ada hal-hal yang perlu diubah. 

 

2.3. Kajian Penelitian Sebelumnya 

Hasil penelitian sebelumnya, (Santi Susanti) dengan jurnal yang berjudul 

KontribusiKestabilan Emosidan Kemampun Berkomunikasi terhadap Kinerja 

Pegawai di Panti Sosial Pamardi Putra “INSYAF’ MEDAN menyatakan adanya 

kontribusi yang positif kestabilan emosi dan kemampuan berkomunikasi terhadap 

kinerja pegawai di Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Medan. 

Sedangkan menurut M. Isa Indrawan jurnal dengan judul Pengaruh 

Kompetensi Komunikasi dan Gaya Kepemimpinn Sumber Daya Manusia terhadap 

Kinerja SDM, menyatakan bahwa bahwa komunikasi memberikan peranan nyata 

terhadap kinerja, nilai positif 8,583 bermakna bahwa penerapan kompetensi 

komunikasi akan menunjukkan peningkatan kinerja. Pengujian hipotesis terbukti 

bahwa Kompetensi komunikasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan 

(serempak) terhadap kinerja karyawan (SDM) 

Menurut Khairul Nasri dan Nurjanah, jurnal yang berjudul Pengaruh 

Kompetensi Komunikasi customer service Terhadap Kepuasan Pelanggan pada 

kantor pos pusat pekanbaru, memberikan hasil  terdapat pengaruh yang siginifikan 

Kompetensi Komunikasi Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan. Adapun 

penelitian terdahulu terinci dalam table berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metode Analisis Hasil 

Kontribusi 

Kestabilan Emosi 

dan Kemampun 

Berkomunikasi 

terhadap Kinerja 

Pegawai di Panti 

Sosial Pamardi 

Putra 

“INSYAF’ 

MEDAN (Santi 

Susanti) 

- kestbilan emosi(X1) 

- Kemampuan 

berkomunikasi(X2) 

- Kinerja (Y) 

Regresi multiple Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

kontribusi yang positif 

kestabilan emosi dan 

kemampuan 

berkomunikasi terhadap 

kinerja pegawai di Panti 

Sosial Pamardi Putra 

Insyaf Medan. 

Pengaruh 

Kompetensi 

Komunikasi dan 

Gaya 

Kepemimpinn 

Sumber Daya 

Manusia Terhadatp 

Kinerja SDM (M. 

Isa Indrawan) 

- Kompetensi 

komunikasi (X1) 

- gaya kemepimpinan 

(X2) 

- Kinerja (Y) 

Regresi Multiple Hasil analisis tersebut 

mengindikasikan bahwa 

komunikasi memberikan 

peranan nyata terhadap 

kinerja, nilai positif 8,583 

bermakna bahwa 

penerapan kompetensi 

komunikasi akan 

menunjukkan peningkatan 

kinerja. pengujian 

hipotesis terbukti bahwa 

Kompetensi komunikasi 

dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh secara 

simultan (serempak) 

terhadap kinerja karyawan 

(SDM) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Komunikasi 

customer service 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada 

kantor pos pusat 

pekanabaru (khairul 

Nasri dan 

Nurjanah) 

- Kompetensi 

komunikasi(X) 

- Kepuasan 

pelanggan(Y) 

Regresi Linier terdapat pengaruh yang 

siginifikan Kompetensi 

Komunikasi Customer 

Service Terhadap 

Kepuasan Pelanggan  



 
 

26 
 

Analisis Pengaruh 

Kemampuan 

Komunikasi dan 

Kemampuan 

Beradaptasi 

terhadap kinerja 

Karyawan di 

Celebrty Fitnes 

Galaxy Mall 

(melisa Stevani, 

Theresia Gita 

Santoso) 

- Kemampuan 

komunikasi(X1) 

- Kemampuan 

berdaptasi(X2) 

- Kinerja (Y) 

Regresi Multiple Kemampuan komunikasi 

dan kemampuan 

beradaptasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Celebrity Fitness Galaxy 

Mall, baik secara parsial 

maupun secara bersamaan 

Analisis Pengaruh 

Kompetensi 

Komunikasi, 

Kecerdasan 

Emosional, dan 

Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan radio 

republik Indonesia 

Palembang (Yussi 

Rapareni) 

-Kompetensi 

komunikasi (X1) 

-Kecerdasan Emosional 

(X2) 

-Budaya Organisasi 

(X3) 

-Kinerja (Y) 

 

Regresi Multiple 

Kompetensi komunikasi, 

kecerdasan emosional dan 

budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan baik secara 

parsial maupun simultan 

Analisis Pengaruh 

Komunikasi dan 

Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan PT 

Sango Ceramic 

Indonesia (Susanto) 

-Kemampuan 

Komunikasi (X1)  

-Produktivitas Kerja (Y) 

 

 

Regresi Linier Komunikasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap produktivitas 

kerja karyawan baik 

secara parsial maupun 

bersamaan 

 

2.4  Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

Sejalan dengan misi PT X kiaracondong berupaya melaksanakan fungsinya 

secara optimal melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah 

satu cara membuat sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan cara 

berkomunikasi dengan baik.  

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi 

organisasi. Komunikasi membantu menyelesaikan semua fungsi dasar manajemen: 
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planning, organizing, directing, dan controlling, sehingga organisasi dapat mencapai 

tujuannya dan berkompetisi dengan yang lainnya.  

Proses penyampaian informasi dalam organisasi, terdapat 4 (empat) aliran 

informasi yaitu: komunikasi kebawah, komunikasi keatas, komunikasi horizontal, 

komunikasi lintas saluran. (Wayne Pace dan Don F. Faules, 2010). Menurut Tubbs 

dan Moss, dalam Jalaludin (2003:14), komunikasi yang efektif paling tidak 

menimbulkan 5 (lima) hal, yaitu: pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, 

hubungan yang makin baik, dan tindakan. Proses komunikasi tidak selamanya 

berlangsung dengan sempurna. Hambatan-hambatan komunikasi dapat muncul dalam 

proses komunikasi. Masalah utama komunikasi adalah bahwa arti yang diterima oleh 

seseorang mungkin bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pengirimnya. 

Meminimalkan perbedaan persepsi harus dilakukan para pelaku komunikasi agar 

tujuan komunikasi tercapai, apalagi dalam lingkungan perusahaan yang kompleks dan 

heterogen. 

Kemampuan komunikasi karyawan bagian penjualan (marketing) sangat 

penting bagi setiap karyawan dan manajemen perusahaan, karena dengan adanya 

penilaian prestasi kerja dan kemampuan komunikasi, seorang karyawan akan 

memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaannya, sehingga karyawan dapat 

mengetahui kelemahan dan keunggulan yang dihadapi di dalam pekerjaannya. 

Apabila hasil penilaian prestasi kerja dan kemampuan komunikasi karyawan 

dianggap positif dan baik oleh manajemen, maka hasil tersebut akan dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk promosi  selanjutnya demi pencapai 

tujuan karir yang diinginkan karyawan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Kemampuan komunikasi di ukur dengan Pengetahuan, keahlian dan sikap karyawan. 

Pengetahuan berarti karyawan diharuskan untuk menguasai produk knowledge suatu 

produk, memiliki keterampilan dalam menguasai pemasaran dan penjualan produk 

serta memiliki sikap yang baik dan taat terhadap aturan perusahaan. Komunikasi yang 

efektif yang terjalin dapat ditunjukan dengan peningkatan kinerja karyawan karena 

telah berhasil menunjukan kerjasama yang baik (Garnet et al, 2008:25). 
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Penilaian kinerja merupakan salah satu peran untuk meningkatan sumber daya 

manusia, dalam evaluasi terhadap kinerja sekarang dan yang lalu berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja tenaga marketing yang dapat dilihat pada 

aspek kinerja dan aspek kinerja yang dapat dijadikan indikator sebagai dasar untuk 

dinilai dari seorang karyawan. Sehubungan dengan pencapaian misi diatas, perlu 

mengukur kinerja karyawan seperti yang dinyatakan oleh Gary Dessler 

(2006:377), yaitu:  

“Performance appraisal means evaluating an employee’s current and/or past 

performance relative to his or her performance standards (Penilaian kinerja 

merupakan evaluasi terhadap kinerja sekarang dan yang lalu berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya).” 

 

Kinerja karyawan PT Xdi Kiaracondong Bandung yang dapat dilihat pada 

aspek kinerja dan dapat dijadikan indikator sebagai dasar untuk dinilai dari seorang 

pegawai menurut pendapatan Hasibuan (2012:105) yang meliputi: 

1. Ketepatan hasil kerja 

2. Ketelitian hasil kerja 

3. Hasil kerja yang dihasilkan 

4. Kehadiran 

5. Peraturan perusahaan 

6. Kecepatan waktu kerja 

7. Bekerja sama 

8. Komunikasi 

9. Peran Serta 

Hal ini berhubungan dengan penghargaan terhadap diri sendiri, niat baik dan kerja 

sama diantara pekerja dan atasannya. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kinerja 

dalam penelitian ini terdiri dari kualitas hasil kerja karyawan, kuantitas pekerjaan 

yang dihasilkan, kesesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan, efektivitas biaya, 

ketergantungan pada pengawasan dan sikap pribadi yang berhubungan dengan 
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penghargaan pada pengawasan dan sikap pribadi yang berhubungan dengan 

penghargaan pada diri sendiri, niat baik dan kerja sama antar karyawan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara komunikasi dengan 

kinerja karyawan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk kerangka 

pemikiran sebegai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel kemampuan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT X Kiaracondong 

H1  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kemampuan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan PT X Kiaracondong 

 

KOMUNIKASI  
(X) 

KINERJA KARYAWAN  
(Y) 


