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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen 

pada umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, tetapi pada pokoknya 

unsur-unsur yang ada didalamnya adalah sama diantaranya adalah : 

Richard L. Daft (2002 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah  

“Pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan 

efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian sumberdaya organisasi”. 

Mulayu S.P. Hasibuan (2002 : 2) mengatakan bahwa Manajemen adalah  

“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

Handoko (2003 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah  

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan”. 

Hasibuan (2010 : 2) mengatakan bahwa Manajemen adalah  

“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”. 
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Terry, Hasibuan (dalam Permadi 2008 : 8) mengemukakan bahwa  

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, 

actuating, and controlling, performed to determine and accomplish 

stated objectives by the use human being and other resources.  

 

Apabila diterjemahkan secara bebas maka pengertian manajemen adalah 

 

 “Suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. 

Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah proses kegiatan dengan melalui 

orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara 

berurutan berjalan ke arah suatu tujuan. 

Pengertian dari masing-masing proses tersebut adalah sebagai berikut 

1. Perencanaan  

Perencanaan disini berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan 

mereka sebelum melaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan 

pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan 

atau firasat. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian disini berarti para manajer mengkoordinasikan sumber daya, 

sumber daya manusia dan material organisasi. Semakin terkoordinasi dan 

terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. 

3. Pengarahan 

Pengarahan disini berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan 

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, 

tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang lain. Mereka juga tidak 

sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu 

para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. 
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4. Pengawasan 

Pengawasan disini berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa 

organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi 

ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya. 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. 

2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, 

koorperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya 

(man, money, methods, materials, machines, and market, yang 

disingkat 6M). 

3. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi, yaitu perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), 

dan pengendalian (controlling). 

5. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia yang disingkat MSDM adalah suatu 

ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga 

kerja) yang dimiliki oleh individu secaraefisien dan efektif serta dapat digunakan 

secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan 

dan masyarakat menjadi maksimal. 

Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis kutip dari 

beberapa pendapat ahli sebagai berikut: 

Mangkunegara (2002 : 2) mengemukakan bahwa  

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi”. 
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Menurut Hasibuan (2002 : 10) mengemukakan bahwa  

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat”. 

Dari definisi di atas sangatlah jelas bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah menyangkut ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang 

tepat sesuai denga kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

Dari pengertian di atas pula dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua 

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-

manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh karena itu karyawan tersebut harus 

dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan 

dari organisasi yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu sumber daya manusia tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga 

berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. 

 

2.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi 

manajerial dan fungsi operasional. Melalui kedua fungsi ini, kegiatan Manajemen 

Sumber Daya Manusia mengusahakan agar tujuan individual, organisasi maupun 

masyarakat dapat tercapai. 

Menurut Flippo (2002 : 5), fungsi-fungsi manajemen Manajemen Sumber 

Daya Manusia sebagai berikut : 

1. Fungsi Manajerial 

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan 
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yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan 

segera dilakukan perbaikan. 

2. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga 

kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

3. Organizing (Pengorganisasian) 

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang 

mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik 

sehingga dapat terjalin kerja sama satu dengan yang lainnya. 

4. Directing (Pengarahan) 

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing 

adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, 

sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan SDM agar karyawan 

bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

5. Controlling (Pengawasan) 

Mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan 

mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atu kakau perlu 

menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. 

6. Procurement (Pengadaan) 

Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan 

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi ini 

tercakup penentuan bahan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan 

penempatannya. 

7. Development (Pengembangan) 

Setelah pegawai diperoleh, maka tugas selanjutnya adalah 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kecakapannya melalui 

pendidikan dan latihan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

sebaik mungkin. Karena kegiatan ini menjadi penting sehubungan 
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dengan perkembangan teknologi dan makin kompleksnya tugas 

manajer. 

8. Integration (Integrasi) 

Integrasi merupakan suatu tindakan yang menyangkut penyesuaian 

keinginan dari para pegawai dengan keinginan organisasi, untuk itu 

para manajer perlu memahami sikap dari karyawan untuk 

mempertimbangkan dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan 

organisasi. 

9. Maintenance (Pemeliharaan) 

Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondisi-kondisi yang telah ada, yang meliputi pemeliharaan kesehatan 

dan keselamatan kerja serta komunikasi dengan pegawai. 

10. Separation (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Merupakan fungsi terakhir, jika pada fungsi operasional yang pertama, 

perusahaan berusaha untuk memperoleh/menarik tenaga kerja maka 

fungsi terkahir untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawna 

diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas, apabila tindakan-

tindakan lain dalam penyempurnaan tugas tidak efektif maka 

pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir setelah 

sebelumnya diberi surat peringatan terlebih dahulu, yang pada 

akhirnya perusahaan harus mengembalikannya lagi ke kondisi yang 

sebaik mungkin. 

Menurut Manullang (2001 : 3) fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia terdiri dari beberapa fungsi yaitu : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan 

membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Tujuan ini memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia. 
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b. Pengorganisasian 

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus 

dijalankan oleh karyawannya, maka manajer personalia harus 

membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai 

hubungan antara jabatan personalia dan faktor-faktor fisik. 

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 

c. Pengarahan 

Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai 

organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya 

adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu 

berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. 

d. Pengawasan 

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan 

dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. 

Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi yang menyangkut 

masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana 

personalia yang dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan 

organisasi fundamental. 

2. Fungsi operasional dari : 

a. Pengadaan 

Pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan 

jenis keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja, proses seleksi dan penempatan kerja. 

b. Pengembangan 

Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan malalui 

pelatihan dengan tujuan untuk mengembagkan ketrampilan.  

c. Pemberian kompensasi 
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Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil 

dan layak terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan 

mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari 

individu dengan keungan pihak perusahaan dan masyarakat. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi 

yang telah ada.  

 

2.3 Konsep Dasar Komunikasi 

2.3.1 Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, 

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan 

secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila 

tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih 

dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya 

tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut 

komunikasi nonverbal. 

 Adapun pengertian Komunikasi, penulis mengutip dari beberapa pendapat 

ahli sebagai berikut : 

 Rogers & Kincaid (dalam buku komunikasi bisnis (2005:3) 

mengemukakan: 

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membenuk/melakukan pertuaran informasi  terhadap satu sama lain 

yang pada akhirnya akan ada tiba kepada saling pengertian”.  

 

Effendy (2000:13) mengemukakan bahwa Komunikasi adalah  

“Proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang 

bermakna bagi kedua belah pihak, dalam situasi tertentu 

komunikasi menggunakan media tertentu utnuk merubah sikap 
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atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada 

efek tertentu yang diharapkan”. 

Handoko (2002:30) mengemukakan bahwa Komunikasi adalah  

“Proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi 

dari seseorang ke orang lain”. 

Drs. Redi Panuju, Msi (2001:1) mengemukakan bahwa Komunikasi 

adalah “Sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian 

dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi”. 

Aristoteles (ruben, 2002:21) mengemukakan bahwa komunikasi adalah  

“Alat dimana warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

demokrasi”. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan komunikasi: 

1. Merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih. 

2. Merupakan bentuk pembagian ide, pikiran, fakta, pendapat. 

3. Melalui lambang-lambang yang dimengerti oleh yang melakukan 

komunikasi. 

4. Memiliki tujuan terjadi perubahan pada orang lain. 

5. Penyampaiannya sendiri melalui suatu proses. 

 

2.3.2 Tujuan Komunikasi 

 Tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau 

mengubah persepsi, bahkan perilaku (Riant Nugroho 2004:72). Sedangkan 

menurut Katz an Robert Kahn, yang merupakan hal utama dari komunikasi 

adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu system social atau 

organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau 

pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam 

upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya. Dengan 

demikian komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
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menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerjasama dan mengkoordinasikan 

usaha-saha untuk mencapai tujuan. 

 Pada umumnya tujuan komunikasi antara lain: 

1. Supaya yang kita sampaikan dapat mengerti, sebagai komunikator kita 

harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-baiknya 

dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa yang kita 

maksud. 

2. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. 

3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan kita 

dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasive bukan 

memaksakan kehendak. 

4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan 

yang dimaksud disini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, 

namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara baik untuk 

melakukan sesuatu. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari pengirim 

kepada penerima. Dalam proses tersebut terdapat unsur-unsur atau faktor-faktor 

komunikasi dan model prosesnya menurut Keith Davis dan John W. Newstrom 

yaitu penyusunan gagasan, penyandian (encode), penyampaian, penerimaan, 

pengolahan sandi (decode), penggunaan. Disisi lain suatu proses komunikasi 

menurut Gibson (2004:234) ada beberapa unsur yang merupakan penunjang 

komunikasi : 

1. Komunikasi (Communicator) 

Dalam kerangka organisasi, komunikator adalah seorang atasan maupun 

bawahan dengan gagasan, maksud, informasi dan bertujuan untuk melakukan 

komunikasi. 

2. Membuat Sandi (Encoding) 
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Komunikator harus melakukan proses pembuatan sandi yang menerjemahkan 

gagasan komunikator kedalam serangkaian simbol yang sistematik yang dapat 

mengekspresikan tujuan komunikator. Bentuk utama dari sandi adalah bahasa, 

fungsi dari pembuatan sandi adalah memberi bentuk tertentu untuk mengatakan 

gagasan dan maksud sebuah pesan. 

3. Pesan (Message) 

Hasil dari proses pembuatan sandi adalah pesan. Maksud dari komunikator 

untuk berkomunikasi dinyatakan dalam bentuk pesan, baik verbal maupun 

nonverbal. Jadi pesan adalah apa yang diharapkan oleh komunikator untuk 

disampaikan kepada penerima tertentu. 

4. Saluran (Channel) 

Saluran atau medium adalah alat yang menyampaikan pesan. Medium 

komunikasi masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Melalui 

medium, pesan yang akan disampaikan harus diolah terlebih dahulu dan 

kemudian disesuaikan dengan sifat mediumnya masing-masing. 

5. Menguraikan Sandi (Decoding) 

Penerima menafsirkan/menguraikan sandi menurut pengalamannya sendiri dan 

menurut kerangka referensinya. Jika uraian sandi dari pesan itu lebih 

mendekati atau terdapat kesamaan yang dimaksud komunikator, maka 

komunikasi akan lebih berjalan efektif. 

6. Umpan balik (Feed Back) 

Proses komunikasi perlu diberi umpan balik. Jika dalam berkomunikasi tidak 

menciptakan umpan balik, maka dapat timbul penyimpangan antara pesan yang 

dimaksud dengan pesan yang diterima. Dengan adanya umpan balik ini, 

kimunikator akan memperoleh informasi apakah pesan sudah dapat dimengerti 

oleh penerima atau belum. 
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7. Kegaduhan (Noise) 

Dalam berkomunikasi kegaduhan akan timbul sehingga mengganggu pesan 

yang dimaksudkan kegaduhan ini dapat muncul dalam unsur-unsur 

komunikasi. 

  Unsur-unsur tersebut menggambarkan urutan kegiatan yang harus 

dilakukan dan diperhatikan dalam setiap komunikasi. Unsur pertama sampai unsur 

keenam merupakan unsur yang harus ada dalam setiap komunikasi. Apabila ada 

salah satu unsur atau faktor yang hilang maka komunikasi akan terganggu. 

Sedangkan unsure atau faktor yang ketujuh adalah unsur yang harus dihilangkan, 

karena kegaduhan akan mengganggu kelancaran komunikasi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada model komunikasi berikut ini : 

Gambar 2.1 

Model Komunikasi 

             Noise                   Noise                   Noise              Noise 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gibson (2004:234) 

 Gambar 2.1 di atas menggambarkan apa yang dinamakan model 

komunikasi. Model tersebut mengandung elemen-elemen yang ada di setiap 

kegiatan komunikasi terlepas dari apakah itu bersifat intrapribadi, antarpribadi, 

kelompok kecil, pidato terbuka, atau komunikasi massa. 

 

 

 

  Sender  Encoding  Message 
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  Medium 

 Decoding  Receiver 

            Feed Back 
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2.3.4 Prinsip-prinsip Komunikasi  

Dalam melaksanakan komunikasi di perusahaan, ada beberapa prinsip 

yang dapat dijadikan pegangan agar terdapat komunikasi yang lancar dan baik 

antara lain : 

1. Komunikasi Adalah Proses Simbolik 

Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan Susanne K. 

Langer, adalah kebutuhan simbolis atau penggunaan lambang. Manusia 

memang satu-satunya hewan yang menggunakan lambang , dan itulah 

yang membedakan manusia dengan hewan lainnya. Ernest Cassirer 

mengatakan bahwa keunggulan manusia atau mahluk lainnya adalah 

keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum. 

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan 

sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang 

meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal, dan objek yang 

maknanya disepakati bersama. Kemampuan manusia menggunakan 

lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani 

hubungan antara manusia dan objek (baik nyata maupun abstrak) tanpa 

kehadiran manusia atau objek tersebut. 

Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan 

objek dapat juga direpresentasikan oleh ikon dan indeks, namun ikon dan 

indeks tidak memerlukan kesepakatan. Ikon adalah suatu benda fisik (dua 

atau tiga dimensi) yang menyerupai apa yang direpresentasikannya.  

Berbeda dengan lambang dan ikon, indeks adalah tanda yang secara 

alamiah merepresentasikan objek lainnya. Istilah lain yang sering 

digunakan untuk indeks adalah sinyal (signal), yang dalam bahasa sehari-

hari disebut juga gejala (symptom). Indeks muncul berdasarkan hubungan 

antara sebab dan akibat yang punya kedekatan eksistensi. Misalnya awan 

gelap adalah indeks hujan akan turun, sedangkan asap merupakan indeks 

api. Namun bila asap itu disepakati sebagai tanda bagi masyarakat untuk 
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berkumpul misalnya, seperti dalam kasus suku primitif, maka asap 

menjadi lambang karena maknanya telah disepakati bersama. 

Lambang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut: 

- Lambang bersifat sebarang, manasuka, atau sewenang-wenang. 

- Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna; kitalah yang 

memberi makna pada lambang. 

- Lambang itu bervariasi 

2. Setiap Perilaku Mempunyai Potensi Komunikasi 

Kita tidak dapat berkomunikasi (we cannot communicate). Tidak 

berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih, komunikasi 

terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau 

perilakunya sendiri. 

3. Komunikasi Punya Dimensi Isi dan Dimensi Hubungan 

Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan 

disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan (isi) 

komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan 

menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan 

bagaimana hubungan para komunikasi itu, dan bagaimana seharusnya 

pesan itu ditafsirkan. 

Dalam komunikasi massa, dimensi isi merujuk pada isi pesan, 

sedangkan dimensi hubungan merujuk kepada unsur-unsur lain, termasuk 

juga jenis saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. 

Pengaruh suatu berita atau artikel dalam surat kabar, misalnya, hanya 

bukan bergantung pada isinya, namun juga pada siapa, penulisnya, tata 

letak (layout)-nya, jenis huruf yang digunakan, warna tulisan, dan 

sebagainya. 

4. Komunikasi Berlangsung dalam Berbagai Tingkat Kesengajaan 

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari 

komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang 
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benar-benar direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukanlah syarat 

untuk berkomunikasi. Membatasi komunikasi sebagai proses yang 

disengaja adalah menganggap komunikasi sebagai instrumen, seperti 

dalam persuasi. Jadi, niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi 

seseorang untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi secara antara orang-

orang berbeda budaya ketidaksengajaan berkomunikasi ini lebih relevan 

lagi untuk diperhatikan. Banyak kesalahpahaman antarbudaya sebenarnya 

disebabkan oleh perilaku seseorang yang tidak disengaja yang dipresepsi, 

ditafsirkan dan direspons oleh orang dari budaya lain. 

5. Komunikasi Terjadi dalam Konteks Ruang dan Waktu 

Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang 

(termasuk iklim, suhu intensitas cahaya, dan sebagainya), waktu, sosial 

dan psikologis.  

6. Komunikasi Melibatkan Prediksi Peserta Komunikasi 

Prinsip ini mengansumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada 

keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Dengan kata lain, perilaku 

manusia, minimal secara parsial, dapat diramalkan. Kalau semua perilaku 

manusia itu bersifat acak, selalu tanpa diduga hidup kita akan sulit. 

7. Komunikasi Bersifat Sistematik 

Terdapat dua sistem dasar dalam transaksi komunikasi, yaitu 

Sistem Internal dan Sistem Eksternal. Sistem internal adalah seluruh 

sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam 

komunikasi yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai 

lingkungan sosialnya (keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, 

kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, 

dan sebagainya). Istilah-istilah lain yang identik dengan sistem internal ini 

adalah kerangka rujukan (frame of reference), bidang pengalaman (field of 

experience), struktur kognitif (cognitive structure), pola pikir (thinking 

patterns), keadaan internal (internal states), atau sikap (attitude). 

Pendeknya, sistem internal ini mengandung semua unsur yang membentuk 
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individu yang unik, termasuk ciri-ciri kepribadiannya, intelegensi, 

pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, motif, keinginan, cita-cita, dan 

semua pengalaman masa lalunya, yang pada dasarnya tersembunyi. 

Berbeda dengan sistem internal, sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur 

dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk 

berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan disekitarnya, 

penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Elemen-elemen ini 

adalah stimuli publik yang terbuka bagi setiap peserta komunikasi dalam 

setiap transaksi komunikasi. Akan tetapi, karena masing-masing orang 

mempunyai sistem internal yang berbeda, maka setiap orang tidak akan 

memiliki bidang perseptual yang sama, meskipun mereka duduk di kursi 

yang sama dan menghadapi situasi yang sama. Maka dapat dikatakan 

bahwa komunikasi adalah produk dari perpaduan antara sistem internal 

dan siste eksternal tersebut. lingkungan dan objek mempengaruhi 

komunikasi kita, namun persepsi kita atas lingkungan kita juga 

mempengaruhi cara kita berperilaku. 

8. Semakin Mirip Latar Belakang Sosial-Budaya Semakin Efektiflah 

Komunikasi 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai 

dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang 

berkomunikasi).  

9. Komunikasi Bersifat Nonsekuensial 

Meskipun terdapat banya model komunikasi linier atau satu arah, 

sebenarnya komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya (komunikasi 

tatap-muka) bersifat dua-arah (sifat sirkuler). Ketika seseorang berbicara 

kepada seseorang lainnya, atau kepada sekelompok orang seperti dalam 

rapat atau kuliah, sebetulnya komunikasi itu bersifat dua-arah, karena 

orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan 

sebenarnya juga menjadi “pembicara” atau pemberi pesan pada saat yang 

sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka. Meskipun sifat sirkuler 
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digunakan untuk menandai proses komunikasi, unsur-unsur proses 

komunikasi sebenarnya tidak berpola secara kaku. Pada dasarnya, unsur-

unsur tersebut tidak berada dalam suatu tatanan yang bersifat linier, 

sirkuler, helikal atau tatanan lainnya. Unsur-unsur proses komunikasi 

boleh jadi beroperasi dalam susanan tadi, tetapi mungkin pula, setidaknya 

sebagian, dalam suatu tatanan yang acak. Oleh karena itu, sifat 

nonsekuensial alih-alih sirkuler tampaknya lebih tepat digunakan untuk 

menandai proses komunikasi. 

10. Komunikasi Bersifat Prosesual, Dinamis, dan Transaksional 

Komunikasi sebagai proses dapat dianalogikan dengan pernyataan 

Herclitus enam abad sebelum Masehi bahwa “seorang manusia tidak akan 

pernah melangkah di sungai yang sama dua kali.” Pada saat yang kedua 

itu, manusia itu berbeda, dan begitu juga sungainya. Ketika kita 

menyebrang sungai untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya pada hari 

yang lan, maka sesungguhnya penyebrangan itu bukanlah fenomena yang 

sama. Begitu jugalah komunikasi; komunikasi terjadi sekali waktu 

kemudian menjadi bagian dari sejarah kita. Dalam proses komunikasi itu, 

para peserta saling mempengaruhi, seberapa kecil pun pengaruh itu, baik 

lewat komunikasi verval ataupun lewat komunikasi nonverbal. Pernyataan 

sayang, pujian, ucapan selamat, penyesalan, atau kemarahan akan 

membuat sikap atau orientasi mitra komunikasi kita berubah terhadap kita, 

dan pada gilirannya perubahan orientasinya itu membuat orientasi kita 

juga berubah terhadapnya, dan begitu seterusnya. Implikasi dari 

komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa 

para peserta komunikasi berubah (dari sekedar berubah pengetahuan 

hingga berubah pandangan dan perilakunya). Ada orang yang 

perubahannya sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, tetapi perubahan 

akhirnya (secara kumulatif) cukup besar. Namun ada juga orang yang 

berubah secara tiba-tiba, melalui cuci otak atau kontroversi agama. 

Implisit dalam proses komunikasi sebagai transaksi ini adalah proses 

penyandian (encoding) dan penyandian-balik (decoding). Kedua proses 
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itu, meskipun secara teoritis dapat dipisahkan, sebenarnya terjadi 

serempak, bukan bergantian. Keserempakan inilah yang menandai 

komunikasi sebagai transaksi. 

11. Komunikasi Bersifat Irreversible 

Sifat irreversible ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai 

proses yang selalu berubah. Prinsip ini seyogianya menyadarkan kita 

bahwa kita harus hati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, 

sebab, yaitu tadi, efeknya tidak bisa ditiadakan sama sekali, meskipun kita 

berupaya meralatnya. Apalagi bila penyampaian itu dilakukan untuk 

pertama kalinya. Curtis et al., mengatakan bahwa kesan pertama itu 

cenderung abadi. 

12. Komunikasi Bukan Panasea untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah 

Banyak persoalan dan konflik antarmanusia disebabkan oleh 

masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panasea (obat mujarab) 

untuk menyelasaikan persoalan atau tersebut mungkin berkaitan dengan 

masalah struktural. Agar komunikasi efektif, kendala struktural ini juga 

harus diatasi. 

2.3.5 Metode Komunikasi 

 Metode komunikasi adalah korelasi antara ilmu komunikasi dengan 

organisasi yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai 

tujuan organisasi yang berfokus pada teknik, media, proses dan faktor-faktor yang 

menjadi penghambat proses komunikasi. 

 Jenis Metode Komunikasi antara lain : 

- Jurnalistik (Journalism) 

o Cetak 

o Elektronik 

o Digital 

- Humas (Public Relation) 

- Pameran 
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- Publisitas (Publicity) 

- Propaganda 

- Perang Urat Syaraf (Psycology Warfane) 

- Penerangan (Information) 

2.3.6 Jenis Komunikasi 

Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi ebberapa jenis tergantung dari segi 

peninjauannya untuk diklasifikasikan secara spesifik. Berikut jenis-jenis 

komunikasi, antara lain: 

1. Jenis komunikasi menurut lawan bicara : 

- Komunikasi pribadi, yaitu komunikasi yang dilakuakan antar pribadi 

atau satu lawan satu. 

- Komunikasi umum, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu orang 

vs dua orang atau lebih. 

2. Jenis komunikasi menurut jumlah orang yang berkomunikasi : 

- Komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang dilakukan antar 

personal individu 

- Komunikasi kelompok, yaitu komunikasi antar individu dengan 

kelompok (orang banyak) atau kelompok dengan kelompok 

3. Jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya 

- Komunikasi lisan (Komunikasi langung dan tidak langsung atau 

melalui media audio) 

- Komunikasi tertulis (Komunikasi melalui media visual seperti gambar, 

surat menyurat, blanko, dan bisa juga dalam bentuk naskah) 

4. Jenis komunikasi menurut tujuan 

Komunikasi yang dilakukan seseorang memiliki berbagai tujuan yang 

berbeda-beda, antara lain: 

a. Komunikasi yang bertujuan untuk memberi perintah. 

b. Komunikasi yang bertujuan untuk memberi nasihat. 

c. Komunikasi yang bertujuan untuk memberi ceramah atau pidato. 
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d. Komunikasi yang bertujuan untuk perundingan guna suatu tujuan. 

e. Komunikasi yang bertujuan untuk mengadakan wawancara. 

f. Komunikasi yang bertujuan untuk memberikan saran atau kritik. 

5. Jenis komunikasi menurut perilaku 

a. Komunikasi Formal, komunikasi yang bersifat resmi dan 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 Komunikasi formal bersumber dari perintah resmi yang 

berasal dari pihak atasan atau yang berwenang 

 Berita atau informasi bersifat resmi dan mempunyai sanksi 

resmi pula, maka harus tepat waktu dan tujuan 

 Komunikasi formal lebih banyak menggunakan surat resmi 

b. Komunikasi non-formal, komunikasi yang bersifat mum yang tidak 

terikat oleh aturan-aturan tertentu dan mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut : 

 Komunikasi berlangsung secara tidak resmi 

 Komunikasi dapat berlangsung dari mulut-kemulut tanpa 

batasan usia atau kedudukan 

6. Jenis komunikasi menurut ruang lingkup 

Komunikasi menurut ruang lingkup atau tempat dimana komunikasi 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi Internal 

b. Komunikasi Eksternal 

2.4 Konsep Dasar Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan 

tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang 

sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari 

sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 
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Berikut pengertian Motivasi dari beberapa ahli, antara lain: 

“Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan”. (Mr. Donald : 1950). 

“Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif 

menjadi perbuatan / tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan / keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang 

mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai 

tujuan”. (Drs. Moh. Uzer Usman : 2000) 

“Motivasi adalah kekuatan tersembunyi di dalam diri kita yang 

mendorong kita untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang 

khas”. (Davies, Ivor K : 1986) 

“Motivasi adalah usaha – usaha untuk menyediakan kondisi – kondisi 

sehingga anak itu mau melakukan sesuatu”. (Prof. Drs. Nasution : 

1995)  

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan motivasi sebagai “proses 

yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk 

mencapai suatu tujuan”. 

Samsudin (2005) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud 

dengan motivasi sebagai “proses mempengaruhi atau mendorong dari 

luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan”.  

Mangkunegara (2005,61) menyatakan bahwa “Motivasi terbentuk 

dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di 

perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang 

pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat 

motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal”. 
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Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan (driving force) 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan 

memperahankan kehidupan. 

 

2.4.2 Tujuan Motivasi 

Adapun tujuan dan manfaat dari motivasi menurut Dr. Sowatno 

(2001:147), diantaranya sebagai berikut : 

2 Mendorong gairah dan semangat kerja 

3 Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai 

4 Meningkatkan produktifitas kerja pegawai 

5 Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai perusahaan 

6 Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai 

7 Mengefektifan pengadaan pegawai 

8 Menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik 

9 Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai 

10 Meningkatkan kesejahteraan pegawai 

11 Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

12 Menigkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku, dan 

sebagainya. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang berperan dalam Motivasi 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kelompok (teamwork) 

dalam bekerja dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Visi, misi dan tujuan yang jelas akan membantu team dalam bekerja. 

Namun hal tersebut belum cukup jika visi., misi dan tujuan yang 

ditetapkan tidak sejalan dengan kebutuhan dan tujuan para anggota. 

2. Tantangan 

Manusia dikarunia mekanisme pertahanan diri yang di sebut "fight 

atau flight syndrome". Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara 
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naluri manusia akan melakukan suatu tindakan untuk menghadapi 

tantangan tersebut (fight) atau menghindar (flight). Dalam banyak 

kasus tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk 

mencapai kesuksesan. Dengan kata lain tantangan tersebut justru 

merupakan motivator. 

Namun demikian tidak semua pekerjaan selalu menghadirkan 

tantangan. Sebuah team tidak selamanya akan menghadapi suatu 

tantangan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberikan 

suatu tugas atau pekerjaan yang menantang dalam interval. Salah satu 

criteria yang dapat dipakai sebagai acuan apakah suatu tugas memiliki 

tantangan adalah tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Jika terlalu sulit, 

mungkin dapat dianggap sebagai hal yang mustahil dilaksanakan, 

maka team bisa saja menyerah sebelum mulai mengerjakannya. 

Sebaliknya, jika terlalu mudah maka team juga akan malas untuk 

mengerjakannya karena dianggap tidak akan menimbulkan 

kebanggaan bagi yang melakukannya. 

3. Keakraban 

Team yang sukses biasanya ditandai dengan sikap akraban satu sama 

lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota 

team saling menyukai dan berusaha keras untuk mengembangankan 

dan memelihara hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal 

menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar 

terciptanya keterbukaan dan komunikasi langsung serta dukungan 

antara sesama anggota team. 

4. Tanggungjawab 

Secara umum, setiap orang akan terstimulasi ketika diberi suatu 

tanggungjawab. Tanggungjawab mengimplikasikan adanya suatu 

otoritas untuk membuat perubahan atau mengambil suatu keputusan. 
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Team yang diberi tanggungjawab dan otoritas yang proporsional 

cenderung akan memiliki motivasi kerja yag tinggi. 

5. Kesempatan untuk maju 

Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat 

mengembangkan diri, mempelajari konsep dan ketrampilan baru, serta 

melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jika dalam sebuah 

team setiap anggota merasa bahwa team tersebut dapat memberikan 

peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut di atas maka 

akan tercipta motivasi dan komitment yang tinggi. Hal ini penting 

mengingat bahwa perkembangan pribadi memberikan nilai tambah 

bagi individu dalam meningkatkan harga diri. 

 

6. Kepemimpinan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa leadership merupakan faktor yang 

berperan penting dalam mendapatkan komitment dari anggota 

team. Leader berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif 

bagi team untuk bekerja dengan tenang dan harmonis. Seorang 

leader yang baik juga dapat memahami 6 faktor yang dapat 

menimbulkan motivasi seperti yang disebutkan diatas. 

 

2.4.4 Prinsip-Prinsip Motivasi 

Prinsip Motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat 

orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari 

kepemimpinan adalah untuk memimpin, maka kemampuan untuk memengaruhi 

orang adalah hal yang penting. 

Menurut Nursalam (2008), terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi 

kerja pegawai yaitu: 
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a. Prinsip partisipatif 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 

b. Prinsip komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya. 

c. Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil didalam 

usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih 

mudah dimotivasi kerjanya. 

d. Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin akan memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai 

bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat yang bersangkutan menjadi 

termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

e. Prinsip memberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai 

bawahannya, sehingga bawahan akan termotivasi bekerja sesuai dengan 

harapan pemimpin. 

 

2.4.5 Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi yaitu motivasi langsung dan metivasi tidak 

langsung. 

a. Motivasi langsung (Direct motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi 

kegutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangn, dan bonus. 
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b. Motivasi tidak langsung (indirect motivation) 

Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah 

seseorang/kelancaran tugas sehingga seseorang betah dan bersemangat 

melakukan pekerjaannya (Malayu, 2005:149). 

 

2.4.6 Jenis Motivasi 

Ada dua jenis Motivasi yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik.  

Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada 

paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. 

2. Motivasi Ekstrinsik.  

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari pengaruh luar individu, 

karena ajakan, paksaan atau suruhan dari orang lain, sehingga seseorang 

akan melakukan sesuatu. 

Hati adalah sumber Inspirasi dan motivasi, kemudian akan muncul sebagai 

visi yang mendorong seseorang berbuat/bertindak, untuk mencapai visi tersebut. 

Untuk mencapai visi dari sebuah motivasi harus ada keyakinan bahwa apa yang 

diinginkan dapat dicapai, oleh karena itu harus dapat menghilangkan rasa takut, 

cemas, dan tidak percaya diri yang akan dapat melemahkan motivasi itu snediri. 

Menurut hasil penelitian dari Sumber: Reiss, Steven (2000), Who am I: The 

16 basic desires that motivate our actions and define our personalities, New York: 

Tarcher/Putnam, pp. 288, ISBN 1-58542-045-X, mengatakan bahwa pada 

dasarnya ada 16 hasrat yang mengatur hidup manusia yaitu : 

1. Kebutuhan untuk disetujui. 

2. Kebutuhan untuk berpikir. 

3. Kebutuhan untuk makan. 

4. Kebutuhan untuk berkeluarga. 

5. Kebutuhan untuk dihormati. 

6. Kebutuhan akan terwujudnya idealisme. 

7. Kebutuhan akan kebebasan. 



34 

 

8. Kebutuhan akan keteraturan. 

9. Kebutuhan akan latihan fisik. 

10. Kebutuhan akan kekuasaan. 

11. Kebutuhan akan romantisme 

12. Kebutuhan akan menyimpan atau mengkoleksi. 

13. Kebutuhan akan relasi yang baik. 

14. Kebutuhan akan status. 

15. Kebutuhan akan keamanan. 

16. Kebutuhan akan balas dendam. 

 

2.5 Konsep Dasar Kinerja Karyawan 

2.5.1 Pengertian kinerja 

 Kinerja Karyawan adalah “Suatu hasil yang dicapai seseorang oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menurut 

Hasibuan (1997;105) 

Kinerja adalah “perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan”. (Veizal Rivai, 2004). 

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu “hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. (Maluyu, 2001). 

 

2.5.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kinerja 

Menurut Gibson (1987, dalam Ilyas 2001) ada tiga faktor (variabel) yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yaitu: 

a. Faktor Individu 

Terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. 

Variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku dan kinerja individu, variable demografis 

mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu.  
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b. Faktor Psikologi 

Terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel ini 

dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya 

dan variabel demografis. Variabel seperti persepsi, sikap, kepribadian dan 

belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur. Terkait dengan 

identitas diri apabila individu sudah mempunyai kualitas terhadap bidang 

pekerjaannya dan telah berada pada lingkungan pekerjaan yang sesuai 

maka kinerja atau produktivitasnya serta loyalitas terhadap pekerjaan 

tersebut akan dapat ditampilkan secara maksimal. Pada keadaan ini 

biasanya individu tidak bekerja semata-mata untuk mencari nafkah tetapi 

termasuk di dalamnya bagaimana mengaktualisasikan diri melalui 

pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kepuasan secara pribadi. 

c. Faktor Organisasi 

Berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu terdiri dari 

sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. 

Menurut Mangkunegara (2000), ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain : 

a. Faktor kemampuan secara psikologis (ability) pegawai yang terdiri 

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya. 

b. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap 

mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi 

kerja maksimal. 

 

2.6 Posisi Skripsi Dibanding Penelitian Terdahulu Sebagai Model 

Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan jurnal beberapa jurnal Internasional yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan Pengaruh Komunikasi dan 
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Motivasi terhadap Kineja karyawan untuk diguakan sebagai referensi dalam 

penelitian ini. Penjelasan dari penelitian dan jurnal tersebut di antaranya : 

1. Veronica pratiwi (2010) judul :  

“Pengaruh Komunikasi yang efektif terhadap Kinerja Karyawan di PR 

Lembang jaya Malang”. Pemahaman tentang Komunikasi yang efekti terhadap 

Kinerja Karwayan di PR Lembang jaya Malang sangat diperlukan oleh suatu 

peruasahaan, mengingat perannya yang sangat penting dalam menunjang 

kelancaran organisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk 

mengelola komunikasi dalam organisasi. Rumusan permasalahan penelitian 

adalah seberapa besar pengaruh Komunikasi yang efektif terhadap kinerja 

karyawan di PR Lembang jaya Malang. Hipotesis pertama diduga syarat-

syarat untuk melakukan Komunikasi yang efektif. 

2. Agung Rusdinaldi (2012) judul :  

“Pengaruh Komunikasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyaawan pada CV. 

Rezeki intani Mandiri”. Kesimpulan dari hasil peneltian yang diteliti oleh 

peneliti tersebut adalah tanggapan responden untuk Komunikasi yang terjadi 

di perusahaan tersebut dinilai baik namun masih terdapat beberapa faktor yang 

perlu di perhatikan seperti pernyataan “pimpinan selalu meminta pendapat 

kepada bawahan dalam pekerjaan dan memberitahukan apabila ada rekan 

kerja yang kurang paham. Lalu Motivasi terjadi di perusahaan ini pun dinilai 

sangat tinggi walau demikian terdapat beberapa faktor yang masih kurang 

antara lain gaji yang diberikan, fasilitas mess yang disediakan apabila fakto-

faktor terlaksana baik motivasi yang baik pun akan tercipta. Lalu untuk 

Kinerja dinilai baik namun masih ada yang masih perlu diperhatikan antara 

lain “peraturan yang perlu diterapkan perusahaan selalu saya patuhi” dan 

“saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu”. Berdasarkan 

pebjelasan diatas terlihat bahwa hubungan antara 3 variabel memiliki 

hubungan yang erat antara Komunikasi, Motivasi, dan Kinerja karyawan. 
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2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.7.1 Kerangka Pemikiran 

Dalam organisasi komunikasi sangat dibutuhkan, seperti seorang atasan 

dan bawahan dari dalam organisasi, membutuhkan informasi sehubungan dengan 

tugas dan kepetingan masing-masing. Atasan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan pesan melalui peraturan dan instruksi kepada bawahannya, 

sedangkan bawahannya membutuhkan komunikasi menyampaikan hasil kerja, ide, 

usulan, maupun keluhan. 

Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka kerjasama pun menjadi tidak 

optimal dan tidak dapat mencapai sasaranya. Ada berbagai cara yang dilakukan 

oleh organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan prestasi karyawan, 

salah satu yang digunakan adalah komunikasi antar individu-individu yang ada 

dalam organisasi, misalnya antar pimpinan dengan karyawan secara timbal balik 

maupun antar sesama karyawan. 

Rogers&Kincaid (dalam buku komunikasi bisnis (2005:3)  

 

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membenuk/melakukan pertuaran informasi  terhadap satu sama lain 

yang pada akhirnya akan ada tiba kepada saling pengertian”.  

 

Komunikasi menurut Guffey (2006;15) adalah  

“Komunikasi adalah pengiriman informasi dan makna dari suatu 

individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya.” 

Effendy (2000:13) mengemukakan bahwa Komunikasi adalah 

 

“Proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna 

bagi kedua belah pihak, dalam situasi tertentu komunikasi 

menggunakan media tertentu utnuk merubah sikap atau tingkah laku 

seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang 

diharapkan”. 

 

Komunikasi yang baik dapat melancarkan kinerja karyawan sehingga tidak 

terjadi kesalahfahaman baik antar karyawan maupun dengan pimpinan, akan 

tetapi tidak hanya komunikasi saja yang dapat melancarkan kinerja karyawan 

motivasi pun perlu diberikan, hal ini dapat menyebabkan terganggunya proses 
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pencapaian tujuan dalam perusahaan, tetapi akan berbeda jika motivasi diberikan 

secara menarik, maka setiap karyawan akan merasa lebih dihargai dan termotivasi 

untuk lebih giat lagi da dalam semua pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga target 

yang di teratapkan dan dituju oleh perusahaan dalam rangka tujuan perusahaan 

dapat terealisasikan dengan sangat optimal. Dengan dilaksanakannya motivasi 

yang tepat terhadap karyawan makan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada 

karyawan tersebut. 

Motivasi merupakan suatu konsep dimana menggambarkan dorongan-

dorongan yang timbul pada diri sendiri dalam seorang individu yang menggerakan 

perilaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :  

Cascio yang dikutip oleh Hasibuan (2004;219), mengemukakan bahwa : 

“Motivation is a force that results from individuals desire to satisfy three 

needs (e.g hunger, thirsty, and social approval)”. 

Menurut Robbins dan Judge (2007;222), mengemukakan bahwa : 

“Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2004;219), mengemukakan bahwa : 

“Motivasi adalah rangsangan keinginan dan pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala 

upayanya untuk mencapai kepuasan”. 

Suatu motivasi itu akan timbul sebagai energy untuk mendorong kepada 

dorongan diri seseorang. Dorongan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang 

terhadap sesuatu yang belum tentu terpenuhi yang akan menyebabkan terjadinya 

suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhannya tersebut. Sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Maslow yang dikutip oleh Mangkunegara (2004;95), bahwa 

kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Jadi kita tidak 

mungkin memahami perilaku pegawai tanpa mengerti kebutuhannya. Apabila 

kebutuhan karyawan tidak terpenuhi maka pegawai atau karyawan tersebut akan 

menimbulkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan pegawai atau 
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karyawan terpenuhi maka pegawai atau karyawan tersebut akan memenuhi atau 

memperlihatkan perilaku yang gembira dengan rasa puas dalam dirinya. 

Sedangkan dalam teri kebutuhannya tersebut Maslow yang dikutip oleh 

Mangkunegara (2004;95), mengemukakan 5 hirarki kebutuhan manusia yaitu : 

a. Kebutuhan Fisiologis : 

Kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan, fisik, bernafas, seksual. 

Keutuhan ini adalah kebutuhan tingkat rendah atau disebut pula kebutuhan 

yang paling dasar. 

b. Kebutuhan rasa aman : 

Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan 

lingkungan hidup. 

c. Kebutuhan sosial : 

Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, bernteraksi dan kebutuhan 

untuk mencintai dan dicintai. 

d. Kebutuhan akan penghargaan diri : 

Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. 

e. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri : 

Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan (skill) dan potensi. 

Ditinjau dari kebutuhan tersebut maka kebutuhan yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, dimana kebutuhan-kebutuhan yang 

tertuang di dalamnya adalah kebutuhan dasar manusia yang dapat dipenuhi 

dengan uang. 

“Suatu hasil yang dicapai seseorang oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”. Menurut 

Hasibuan (1997;105). 

Menurut Kusyriyanto dalam Mangkunegara (2005;9), Kinerja karyawan 

adalah 

“Perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

per satuan waktu (lazimnya per jam)”. 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2005;9), Kinerja karyawan adalah 

“Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan”.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil 

kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai per satuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepada karyawan. 

Kinerja atau prestasi kerja yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan 

perusahaan dari karyawannya dalam rangka melaksanakan kinerja perusahaannya 

sehingga tujuan utama dari perusahaan dapat terwujud dan juga tercapai. 

 

2.7.2 Hipotesis 

Sesuai  dengan  perumusan  masalah  diatas  yang  didasarkan  pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah ; 

a. Hipotesis 1  

Komunikasi antar karyawan dengan atasan pada PT.Bober sudah 

berjalan dengan efektif, Motivasi karyawan PT.Bober sudah tinggi, 

Kinerja karyawan PT.Bober sudah sesuai target perusahaan. 

b. Hipotesis 2 

Komunikasi antar karyawan dengan atasan pada PT.Bober 

berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan. 

c. Hipotesis 3 

Motivasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT.Bober.  

d. Hipotesis 4  

Komunikasi dan Motivasi berpegaruh terhadap Kinerja karyawan. 


