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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, sumber daya manusia (selanjutnya disingkat menjadi SDM) 

menjadi suatu masalah yang banyak dihadapi oleh suatu organisasi. Baik itu 

organisasi pemerintahan, BUMN, dan bahkan perusahaan sekelas multi nasional. 

Ada banyak hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya SDM dalam suatu 

organisasi diantaranya iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi itu 

sendiri. Seperti banyak diketahui SDM disuatu organisasi khususnya 

dipemerintahan  (baca PNS) banyak sekali menuai keluhan dari pengguna atau 

pelanggan. Tidak hanya di biro-biro pemerintahan pusat dan daerah, bahkan 

dibidang pendidikanpun tidak luput dari keluhan para pelanggan. Salah satu 

contoh keluhan yang sering terdengar dari pelanggan  adalah terkait dengan masih 

rendahnya kualitas layanan SDM yang dihasilkan oleh institusi tersebut dimulai 

dari lambatnya tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan, pemrosesan layanan 

yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan hingga pada penyampaian hasil 

layanan yang tidak memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga pelanggan 

merasa dirugikan. Hal ini sering dikarenakan karena minimnya pengembangan 

kompetensi untuk pegawai, khususnya bagi pegawai negeri sipil.  
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Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat 

penting dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Notoatmodjo (2003:4) 

mengemukakan bahwa  pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses 

perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk 

mencapai hasil yang optimal. Pengembangan  mewakili suatu inventasi yang 

berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai danmenekankan pada peningkatan 

kemampuan malaksanakan tugas baru dimasa yang akan datang (Siagian, 

2007:183) 

Dalam merencanakan pengembangan pegawai, perlu adanya koordinasi 

yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi dengan 

bagian kepegawaian. Hal ini penting mengingat setiap unit kerja lebih mengetahui 

kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang berada di unit kerja tersebut. 

Bagian kepegawaian harus dapat melakukan perencanaan pengembangan 

kompetensi pegawai agar organisasi memiliki ketersediaaan pegawai yang dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Dengan pengembangan yang terencana 

maka organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat dibutuhkan untuk 

suatu posisi, jabatan  atau tugas tertentu.  Oleh karena itu, bagian kepegawaian 

berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan pegawai. 

Salah satu bentuk pengembangan tersebut berhubungan dengan peningkatan 

kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku bagi pegawai di 

setiap unit kerja. 
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Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai  sesuai dengan kebutuhan jabatan. 

Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan: 

2007: 69). Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai 

membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya selama kariernya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai 

untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan 

pegawai.   

Sejalan dengan itu, pengembangan mempunyai lingkup yang luas. Seperti 

yang dikemukakan oleh  Smith (2000:2) “Development: the growth or realization 

of a person ability  through conscious  or unconscious learning”.  Ini berarti 

bahwa pengembangan meliputi  seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai 

bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada 

kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan 

hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk 

memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk 

mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Dalam tahap 

pengembangan pegawai, Simamora (2006:342) mengungkapkan dua aspek 

kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan 

pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua 

kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki 

pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang 
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sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi 

yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada 

di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara  bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses 

pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara  mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan 

dan pelatihan. Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 

Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai negeri Sipil, proses 

pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan 

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk mengembangan kompetensi ASN 

setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi 

dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karir 

khususnya PNS. Pengembangan karier PNS  nantinya   harus 

mempertimbangkan  kompetensi: 

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja sebcara teknis. 

2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimimpinan. 
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3. Kompetensi social cultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga 

memiliki wawasan kebangsaan. 

Selain faktor kompetensi pegawai, komunikasi dalam suatu organisasi 

merupakan aktivitas yang selalu hadir dan penting, karena komunikasi adalah 

sarana yang digunakan para pegawai, baik secara formal maupun informal, untuk 

berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada pimpinan, memberikan 

arahan kepada bawahan dan sebagainya.  komunikasi merupakan suatu faktor 

yang utama dalam organisasi. hampir tidak ada aspek organisasi yang tidak 

melibatkan komunikasi. dengan komunikasi orang dapat menyampaikan gagasan, 

fakta, pikiran, perasaan dan nilai kepada orang lain.  

Komunikasi dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan makna diantara 

orang-orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan 

ketahui. Apabila tidak ada komunikasi, tidak mungkin ada koordinasi dan 

kerjasama. Koordinasi dan kerja sama tidak mungkin dilakukan karena para 

pegawai tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan rekan kerjanya, pimpinan 

tidak dapat menerima informasi dan memberikan arahan serta instruksi. kerja 

sama menjadi sesuatu yang  mustahil tanpa komunikasi, karena para pegawai 

tidak dapat menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka kepada rekan kerja 

ataupun pimpinan.  
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Sebagaimana lazimnya suatu iklim, pasti mengalami perubahan dari 

musim iklim panas, hujan, es, gugur dan sebagainya. Begitupun yang terjadi 

dengan iklim komunikasi dan budaya suatu organisasi pasti mengalami suatu 

perubahan apabila terjadi perubahan atau prgantian pimpinan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa peningkatan kinerja pegawai juga sangat ditentukan oleh iklim 

komunikasi organisasi dan budaya organisasi. Komunikasi dalam organisasi pada 

dasarnya merupakan kegiatan intern didalam organisasi. Dengan landasan konsep-

konsep komunikasi dan organisasi maka kita dapat memberikan batasan tentang 

komunikasi dalam organisasi secara sederhana, yaitu komunikasi antar manusia 

human communication yang terjadi dalam organisasi, atau dengan meminjam 

definisi dari Goldhaber (1993:14)  Komunikasi organisasi diberikan batasan 

sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung 

satu sama lain “the flow of messages within a network of interdependent 

relationships”. Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling 

tukar menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu 

sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah – 

ubah.  Gambaran tersebut diatas sejalan dengan apa yang dijelaskan Gholdber 

(1993:14) Organizational communications is the process  of creating and 

exchanging messages within a network of independent of relationship to cope with 

environmental uncertainty. Komunikasi sebenarnya adalah proses interaksi 

anatara dua orang atau lebih dimana orang yang satu  bertindak sebagai pemberi 

informasi dan orang lain berperan sebagai penerima informasi.  Intinya harus 

melibatkan dan terfokus kepada orang – orang dalam organisasi itu sendiri. 
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Menurut (Littlejhon&Foss,2009:3) mengutip definisi komunikasi yang 

didalamnya mengandung tujuan sebagai berikut; “Those situation in which 

sousoundtransmits a message to a reciver with concious intent to affect the latest 

behavior”. Dari definisi komunikasi diatas, komunikasi merupakan suatu situasi 

dimana sumber mengirim pesan dengan tujuan yang disengaja yaitu untuk 

mempengaruhi perilaku penerima pesan.  

Komunikasi dilihat sebagai proses sosial dimana individu – individu 

menggunakan simbol-simbol dan memberikan makna terhadap simbol-simbol 

tersebut didalam suatu lingkungan. Komunikasi merupakan proses sosial, yang 

melibatkan minimal dua orang dengan segala intensi, motivasi dan 

kemampuannya yang berperan sebagai sender dan receiver juga interaksinya. 

Komunikasi juga merupakan suatu proses yang dinamis. kompleks dan berubah 

secara kontinyu. Dinamis karena komunikasi selalu mengalami perkembangan 

dan bukan merupakan hal yang statis.   

Iklim komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik sangat 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Komunikasi 

organisasi didefinisikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran pesan diantara 

unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu 

organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan yang 

hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan 

(Pace, 2001: 31).  
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Proses komunikasi melibatkan individu-individu anggota organisasi yang 

pada kenyataanya memiliki  frame of reference (paduan pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki seseorang) yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Frame of reference tersebut akan mempengaruhi proses penerimaan atau 

pemaknaan informasi yang dikirmkan.  Sebuah informasi akan diinterprestasikan 

atau dimaknai tidak persis sama oleh masing – masing individu. Bahkan oleh 

orang yang sama, apabila informasi yang diberikan dalam waktu yang berbeda 

maka belu tentu persis sama dimaknai oleh orang tersebut. Azas penting dalam 

komunikasi yang perlu diketahui adalah makna terletak pada orang bukan pada 

pesan yang disampaikan. Orang memberikan makna pada pesan yang sampai 

padanya. Pesan tidak akan memiliki arti apapun apabila orag yang menerima 

pesan tersebut tidak melekatkan makna pada pesan tersebut. Pentingnya 

komunikasi dalam organisasi bahkan digambarkan Goldhaber (1993:5) 

komunikasi organisasi disebut sebagai darah bagi sebuah organisasi. Komunikasi 

dalam organisasi sama pentingnya seperti aliran darah dalam tubuh manusia. 

Apabila manusia mengalami gangguan pada pembuluh darahnya maka akan 

mengganggu efisiennsi peredaran darah, begitu juga halnya dengan organisasi 

apabila terjadi gangguan dalam aktivitas komunikasinya maka akan 

mengakibatkan terganggunya efisiensi organisasi tersebut.  Unsur-unsur 

organisasi dan proses komunikasi organisasi secara tidak langsung memberikan 

pengaruh terhadap terbentuknya iklim komunikasi organisasi. Seperti dijelaskan 

Pace&Faules (2001:149) bahwa iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-

persepsi atas unsur – unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut dalam 
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komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, disepakati, dikembangkan dan 

dikokohkan secara berkesinambungan melalui interaksi dengan anggota 

organisasi lainnya. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi keputusan – 

keputusan dan tindakan – tindakan individu,  dan mempengaruhi pesan – pesan 

melalui organisasi. Sejauh mana persepsi dan penafsiran  akan pesan anggota 

organisasi inilah yang nanti akan berpengaruh terhadap iklim komunikasi. Iklim 

komunikasi penting karena mengaikan konteks organisasi dengan konsep – 

konsep, perasaan – perasaan dan harapan – harapan  anggota organisasi dan 

membantu menjelaskan sikap dan perilaku anggota organisasi. Seperti dijelaskan 

Dennis dalam Goldhaber (1993:66) bahwa iklim komunikasi “a subjectively 

experienced quality of the internal environment  of an organization which 

embraces member’s perceptions of messages and messages related event 

accurring in the organization”. Iklim komunikasi merupakan kualitas lingkungan 

internal organisasi yang dialami secara pribadi oleh pegaiwai yang mencakup 

persepsi- persepsi segenap pegawai tentang pesan- pesan  yang terjadi dalam 

organisasi. Maka iklim komunikasi akan mempengaruhi anggota organisasi terkait 

dengan sikap dan perilaku mereka. Iklim komunikasi mempengaruhi cara mereka 

berorganisasi, perkembangan mereka, kepada mereka siapa berbicara , siapa yang 

mereka sukai, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kegiatan kerja mereka, 

tujuan organisasi mereka dan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan 

organisasi. Keikutsertaan, acuh tak acuh, mendukung, bermusuhan, 

menghidupkan, bertahan adalah bentukbentuk sikap yang lahir dan interaksi 

antara unsur – unsur organisasi dan persepsi individu diatas unsur – unsur 
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tersebut.  Sehingga, untuk menciptakan sebuah organisasi yang baik dan efektif, 

hal yang harus dipertimbangkan ialah bagaimana menciptakan iklim komunikasi 

organisasi yang suportif. Redding menyajikan tinjauan kritis atas berbagai teori 

dan riset tentang komunikasi dikalangan organisasi-organisasi industri dan bisnis 

sampai pada kesimpulan yang diantara lain berbunyi “the climate of the 

organization is more crucial than are communication skills or techniques (taken 

by themselves) in creating an affective organization”.  (Redding 1972:111). Iklim 

organisasi adalah jauh lebih penting daripada ketrampilan-ketrampilan ataupun 

teknik-teknik komunikasi dalam penciptaan organisasi yang efektif . Pace&Faules 

(2001:147) menjelaskan bahwa iklim komunikasi merupakan gabungan – 

gabungan dari persepsi –persepsi mengenai peristiwa komunikasi, perilaku 

manusia, respon pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-

konflin antar persnal, dankesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi 

tersebut. Jadi iklim komunikasi organisasi merupakan  fungsi kegiatan yang 

terdapat dalam lingkungan organisasi untuk menunjukan kepada anggota bahwa 

organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan dalam 

mengambil keputusan, mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, menyediakan informasi yang terbukan 

dan cukup tentang organisasi, mendengarkan dengan penuh perhatian serta 

memperoleh informasi yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota 

organisasi, sehingga mereka dapat melihat bahwa keterlibatan mereka penting 

bagi pengambilan keputusan – keputusan dalam organisasi, serta menaruh 

perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi.  
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Gambaran diatas sejalan dengan pemikiran Redding dalam Goldhaber 

1993:65-66) terkait iklim komunikasi yang dijabarkan kedalam lima dimesi yaitu 

dukungan (supportiveness), pembuatan keputusan partisipatif (participative 

decision  making), kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas (trust, 

confidences,credibility),keterbukaan dan ketulusan (openess and candor), tujuan 

kinerja tinggi (high performance goals).  

Selain iklim komunikasi organisasi, hal lain yang penting dalam suatu 

organisasi adalah budaya organisasi. Membahas masalah budaya itu sendiri 

merupakan hal yang esensial bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena akan 

selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan. Budaya 

organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, 

sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu 

komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh 

kondisi team work, leaders dan characteristic of organization serta administration 

process yang berlaku. Mengapa budaya organisasi penting, karena merupakan 

kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang mewakili norma-

norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. Budaya yang produktif 

adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan dapat 

tercapai.  

Istilah budaya berasal dari bahasa Latin yaitu colere yang berarti 

mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Kemudian dalam 

bahasa Inggris menjadi culture. Budaya organisasi mengacu pada norma prilaku, 

asumsi, dan keyakinan dari suatu organisasi, sementara dalam iklim organisasi 
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mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi yang merefleksikan norma-

norma, asumsi-asumsi dan keyakinan. Beberapa definisi tentang budaya 

organisasi dikemukakan oleh para ahli, Robbins (1998; p. 248) mendefinisikan 

budaya organisasi (organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi 

yang lain. Lebih lanjut, Robbins (1998; p.248) menyatakan bahwa sebuah sistem 

pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan 

organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari 

nilai-nilai organisasi ("a system of shared meaning held by members that distinguishes 

the organization from other organization. This system of shared meaning is, on closer 

examination, a set of key characteristics that the organization values").  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa 

suatu organisasi/perusahaan tidak terlepas dari iklim komunikasi organisasi dan 

budaya organisasi. Iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi ini sangat 

berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada, termasuk motivasi kerja pegawai. 

Dalam arti kata bahwa peningkatan motivasi kerja  pegawai dipengaruhi oleh 

iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi yang terjadi dalam organisasi 

tersebut. 

Selain iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi, hal lain yang tidak 

dapat dilepaskan dalam suatu organisasi adalah motivasi kerja pegawai. Membahas 

motivasi pegawai,  tidak akan terlepas dengan adanya faktor-faktor yang 

produktivitas individu maupun kelompok sangat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Persoalan kepuasan kerja akan dapat terlaksana dan terpenuhi apabila 
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beberapa variabel yang mempengaruhi mendukung sekali. Dari segi motivasi, 

kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh dorongan akan kebutuhan dan 

keinginannya, untuk itu dapat di katakan bahwa dalam diri seseorang ada 

kekuatan yang mengarah pada tindakannya. Pada umumnya dalam diri seseorang 

ada dua hal penting yang dapat memberikan motivasi atau dorongan untuk 

bertindak yaitu masalah kompensasi dan harapan. Kompensasi yaitu merupakan 

imbal jasa dari pengusaha kepada karyawan melalui kontribusi yang telah di 

berikannya. Sedangkan harapan yakni setiap orang akan memiliki sebuah harapan 

yang akan diperoleh setelah selesai melakukan suatu pekerjaan.  

Politeknik Negeri Semarang (selanjutnya disingkat Polines), sebagai 

institusi pendidikan dimana pegawainya merupakan PNS banyak sekali 

mendapatkan komplain atau keluhan tentang pelayanan administrasinya. Sebagai 

abdi negara, Polines sebagai institusi pendidikan sangat jauh berbeda iklim 

komunikasi organisasi dan budaya kerjanya dengan institusi yang lain seperti 

Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, mengingat setiap 4 

(empat) tahun sekali di Polines selalu ada pergantian pimpinan mulai dari 

Direktur, dan Wakil Direktur. Hal inilah yang membuat iklim komunikasi 

organisasi dan budaya organisasi di Polines berbeda dengan institusi negeri 

lainnya.  Sebagai salah satu contoh yang dapat dibuktikan adalah data prasurvey 

tentang  keterlambatan pegawai dengan berbagai macam alasan terutama alasan 

tidak ada semangat dalam bekerja atau turunnya motivasi kerja pegawai diambil dari 

kepegawaian Polines. 
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Tabel 1. Data Pegawai Polines  

No Jenis Tenaga Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan di Unit Pengelola Program Studi Diploma 

dengan Pendidikan Terakhir 
Total 

S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 
SMA/ 

SMK 
SLTP SD   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Pustakawan 0 2 8 0 1 1 0 0 0 0 12 

2 

Laboran/Teknisi/Analis/Ar

siparis/Pranata 

Kehumasan/Pranata 

Laboratorium 

0 0 23 0 17 0 0 30 0 0 70 

3 Tenaga Administrasi 0 6 23 0 12 0 0 53 32 5 131 

Total 0 8 54 0 30 1 0 83 32 5 213 

(Sumber : Kepegawaian Polines Tahun 2014) 

 

Tabel 2. Data Pegawai yang terlambat tahun 2014  

 

NO BAGIAN / UNIT  
B    U    L    A    N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Tenaga 

Kependidikan 

Polines 

   

46  

   

50  

   

48  

   

51  

   

44  

   

43  

  

120  

   

97  

   

96  

   

86  

   

85  

   

21  

(Sumber : Kepegawaian Polines Tahun 2014) 

 

 



15 
 

 

Apabila data keterlambatan tersebut disajikan dalam bentuk grafik, maka 

didapatkan grafik sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3. Data Pegawai yang, Cuti, Sakit, Ijin  dan Mangkir Tahun 2014 

 No Bagian 
Keterangan 

Cuti Sakit Ijin Mangkir 

1 Tenaga Kependidikan Polines 356 439 603 201 

(Sumber : Kepegawaian Polines Tahun 2014) 
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Grafik 1. Keterlambatan Pegawai 
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Apabila data pegawai yang ijin, cuti, terlambat dan mangkir tersebut 

disajikan dalam bentuk grafik, maka didapatkan grafik sebagai berikut : 

 

 

 

Dari grafik diatas dapat diperolah gambaran tentang motivasi kerja  pegawai 

Polines. Dengan jumlah pegawai bidang tenaga kependidikan sejumlah 213 orang, 

pada tahun 2014 diperoleh data keterlambatan pegawai tertinggi pada bulan Juli dan 

terendah pada bulan Desember. Dari data dan grafik yang disajikan tersebut secara 

jelas tergambar bahwa setiap bulan hampir selalu ada pegawai yang terlambat, cuti, 

sakit, ijin dan mangkir. Hal ini tentu saja mencerminkan motivasi kerja yang buruk 

bagi Polines, dan bisa mengganggu kinerja organisasi. 

Dari segi budaya organisasi dapat terlihat kurangnya kesetiaan pegawai  

kepada organisai. Hal ini terlihat dari seringnya pegawai yang mangkir dari 

pekerajaan ataupun menghilang pada saat jam kerja. Hal ini jika berkembang 

356 
439 

603 

201 

Grafik 1. Cuti, Sakit, Ijin, Mangkir Pegawai 

Cuti Sakit Ijin Mangkir
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secara terus – menerus maka organisasi akan mengalami banyak komplain, baik 

dari internal maupun eksternal Polines. Kondisi ini terjadi karena berbagai nilai, 

norma, dan aturan yang menjadi bagian dari budaya organisasi belum dapat 

menjadi pedoman bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku saat bekerja, serta 

belum dapat memberikan suatu keyakinan akan terpenuhinya berbagai harapan 

dan kepentingan pegawai pada saat tujuan perusahaan tercapai. 

Untuk menanggulangi hal diatas, Polines harus mampu untuk menyatukan 

persepsi atau cara pandang pegawai dan pimpinan, dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi.  Melalui pembentukan mental bekerja yang baik melalui dedikasi dan 

loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya, memberikan motivasi kerja dan 

mengemukakan bahwa kemajuan organisasi dari kinerja individu atau dengan kata 

lain anggota organisasi baik secara individu maupun kelompok memberikan 

pengaruh terhadap kinerja organisasi. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, 

baik motivasi yang berasal dari dalam diri karyawan maupun motivasi yang 

berasal dari lingkungan organisasi akan dapat membantu peningkatan kinerja. 

Untuk itu Polines perlu memotivasi karyawan dengan menciptakan suasana 

komunikasi organisasi melalui pembentukan iklim komunikasi dan budaya 

organisasi yang baik, sehingga para pegawai merasa terpacu untuk bekerja lebih 

baik dan lebih produktif. 
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 Selain hal-hal tersebut ada satu alasan kenapa penliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Polines, mengingat Polines sebagai pemegang sertifikasi 

ISO 9001:2008 dan masuk 10 (sepuluh) besar Penjaminan Mutu terbaik. Apakah 

dengan adanya ISO tersebut mampu merubah iklim komunikasi dan budaya 

organisasi di Polines menjadi baik sehingga meningkatkan motivai kerja pegawai. 

Karena alasan inilah  yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang “ 

Pengaruh  iklim komunikasi organisasi dan  budaya organisasi terhadap motivasi 

kerja pegawai (studi pada Politeknik Negeri Semarang).  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

penulis bahas pada penelitian ini adalah :   

1. Apakah  terdapat  pengaruh iklim komunikasi organisasi  terhadap motivasi 

kerja pegawai ? 

2. Apakah  terdapat  pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja            

pegawai ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk  mengetahui apakah terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi 

terhadap motivasi kerja pegawai pada Politeknik Negeri Semarang; 

2. Untuk  mengetahui apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

motivasi kerja pegawai pada Politeknik Negeri Semarang. 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari adanya penelitian tersebut adalah untuk ; 

1.4.1. Akademis  

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

dalam hal menguatkan atau menolak pernyataan asumsi teori. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi-kewenangan Chester 

Bernad yang menyamakan kewenangan dengan komunikasi yang efektif. 

sedangkan teori TQM digunakan untuk meneliti variabel budaya organisasi. Teori 

ini menyatakan pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada 

kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan 

ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah penelitian dan sumber 

bacaan di bidang ilmu komunikasi, khususnya bagi Program Studi Magister Ilmu 

Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. 

1.4.2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Polines dalam  membentuk 

iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi yang baik dalam upaya 

peningkatan motivasi kerja pegawai. 

1.4.3. Sosial  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi Polines dalam 

mempertahankan kondisi iklim komunikasi organisasi dan budaya organisasi yang 

sudah berjalan dengan baik ini dan terus melakukan perbaikan berkesinambungan 

sesuai dengan  
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1.5. Kerangka Teori  

1.5.1. Paradigma Penelitian  

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik. Asumsi yang 

mendasari penggunaan paradigma ini adalah untuk menguji penelitian harus 

memenuhi validitas internal yakni derajat ketepatan hasil penelitian dalam 

memetakan fenomena yang dikaji, dan validitas eksternal yakni derajat hasil 

penelitian yang dapat digeneralisasikan untuk berbagai setting, realiabilitas sejauh 

mana penelitian dapat diulang, serta objektifitas hasil penelitian bebas bias nilai. 

Paradigma merupakan sistem kepercayaan dasar (basic belief system) yang 

dapat dijadikan panduan dalam bertindak. Paradigma menurut Denzin dan Lincoln 

(2009: p.138) terbagi menjadi lima: positivism, postpositivism, critical theory et 

al., constructivism, dan participatory. Semua paradigma memiliki ciri-ciri yang 

digunakan sebagai pijakan teori dan metodologi, antara lain dimensi 

ontologi/berkaitan dengan asumsi tentang realitas, epistemologi/mengenai 

hubungan peneliti dengan yang diteliti, dan metodologi/bagaimana peneliti 

memeroleh pengetahuan. 

Dalam paradigma positivistik segala sesuatunya dapat diukur. Suatu 

kondisi jika diberikan input tertentu maka akan menghasilkan suatu output yang 

dapat diukur. Ada sebab ada akibat. Penelitian kuantitatif bersifat memverifikasi 

berbagai hipotesis sebagai proposisi matematis yang menunjukkan hubungan 

fungsional. 
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1.5.2. State of the Art 

Penelitian-penelitian terdahulu (state of the art) sangat penting untuk 

dipertimbangkan dan dijadikan sebagia bahan acuan penelitian. Penelitian 

terdahulu tersebutapat  memberikan informasi sejauh mana perkembangan 

penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang diteliti.  Adapun beberapa 

judul penelitian sebelumnya yang diambil dari berbagai disiplin ilmu untuk 

membuktikan bahwa permasalahan yang diangkat bersifat universal yang dapat 

diteliti oleh siapa saja yang memberikan perhatian pada topik yang sama, antara 

lain:  

 

 

No Nama Pengarang Judul Hasil 

 
Kesimpulan 

 
 

1 Sri Wahyu Ening 
Handayani - UNS-
Pascasarjana 
Prog.Studi Ilmu 
Komunikasi, Tahun 
2012. 

“Budaya Organisasi, Iklim 
Komunikasi Organisasi dan 
Kinerja Karyawan (Studi 
Pengaruh Budaya 
Organisasi dan Iklim 
Komunikasi Organisasi 
Terhadap Kinerja 
Karyawan pada Rumah 
Sakit PKU Muhammadiyah 
Surakarta Tahun 2011)” 

Hasil penelitian secara 
parsial menghasilkan 
variabel budaya organisasi 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan sebesar 16.6% 
dan iklim komunikasi 
organisasi berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 
68,4%.  
 

Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah 
secara simultan 
menghasilkan variabel 
budaya organisasi dan 
variabel iklim komunikasi 
organisasi berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
kinerja karyawan sebesar 
51,3%. 

2 Satria Kusuma 
Fajar Mahardika, 
Tesis: Program 
Studi Ilmu 
Komunikasi, 
Pascasarjana 
Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 

 

Iklim Komunikasi 
Organisasi Dan Motivasi 
Kerja (Suatu Studi 
Deskriptif Kualitatif 
Tentang Iklim Komunikasi 
Organisasi Dan 
Implikasinya Terhadap 
Motivasi Kerja Pimpinan 
Dalam Mewujudkan Misi 
Perusahaan Di PT Pln 
(Persero) Apj Surakarta) 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan 
menganalisis Iklim 
Komunikasi Organisasi 
dan Motivasi Kerja 
Pimpinan dalam 
Mewujudkan Misi 
Perusahaan PT PLN 
(Persero) APJ Surakarta.  
 

Kesimpulan dari 
penelitian ini menyatakan 
PT PLN (Persero) APJ 
Surakarta iklim 
komunikasi yang tercipta 
mampu mendukung 
motivasi kerja pimpinan 
sehingga dapat 
mewujudkan misi 
perusahaan. 
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3 Miswan Jurnal UPI 
Bandung Tahun 
2010. 

“Pengaruh perilaku 
kepemimpinan, iklim 
organisasi dan motivasi 
kerja terhadap kinerja 
dosen pegawai negeri sipil 
pada universitas swasta di 
kota Bandung (Studi Pada 
Jurusan/Program Studi di 
Lingkungan Universitas 
Swasta Se-Kota Bandung)”  

Hasil penelitian 
menunjukkan 
kepemimpinan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
dosen PNS. Iklim 
organisasi berpengaruh 
positif tapi tidak 
signifikan, sedangkan 
motivasi kerja dosen 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
dosen PNS pada 
universitas swasta Kota 
Bandung.  
 

Kesimpulan dari 
penelitian ini bahwa 
perilaku kepemimpinan , 
iklim organisasi dan 
motivasi kerja merupakan 
faktor-faktor strategis 
untuk mewujudkan kinerja 
dosen PNS yang 
profesional bermutu. 
Sementara saran yang 
diajukan yaitu manakala 
ketua jurusan ingin 
mewujudkan kinerja 
dosen yang profesional 
maka ketua jurusan 
hendaknya menentukan 
model yang tepat 
mengenai perilaku 
kepemimpinan, iklim 
organisasi, dan motivasi 
kerja. 
 

4 Esti Theresia & 
Sumartono – Jurnal 
Fakultas Ilmu 
Komunikasi 
Universitas Esa 
Unggul Jakarta - 
2014 

“Hubungan Antara Iklim 
Komunikasi Dengan 
Motivasi Kerja Karyawan 
PT. Astra Internasional 
Nissan Diesel” 

Hasil dari penelitian ini, 
PT. Astra Internasional 
Nissan Diesel dapat 
disimpulkan bahwa iklim 
komunikasi  yang terjadi 
berada dalam kategori 
baik, sehingga 
memberikan pengaruh 
motivasi kerja karyawan 
yang berada dalam 
kategori tinggi.  

Ada hubungan antara 
iklim komunikasi dan 
motivasi kerja pada PT. 
Astra Internasional Nissan 
Diesel,  iklim komunikasi  
yang terjadi berada dalam 
kategori baik, sehingga 
memberikan pengaruh 
motivasi kerja karyawan 
yang berada dalam 
kategori tinggi. 
 

5 Nur Octaviana – 
Jurusan Manajemen 
Fak. Ekonomi 
Universitas 
Pembangunan 
Nasional “Veteran” 
Yogyakarta - 2011 

“ Pengaruh Budaya 
Organisasi Terhadap 
motivasi dan Kepuasan 
Kerja Serta Kinerja 
Karyawan “  

Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menentukan 
tujuan besarnya pengaruh 
budaya organisasi 
terhadap motivasi, 
kepuasan serta kinerja 
karyawan. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan 
adanya pengaruh budaya 
organisasi terhadap 
motivasi, kepuasan serta 
kinerja karyawan. 
 

Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah 
adanya pengaruh positif 
budaya organisasi 
terhadap motivasi, 
pengaruh positif budaya 
organisasi terhadpa 
kepuasan kerja dan 
pengaruh positif budaya 
organisasi terhadap 
kinerja. 

6 Nia Rahayu, aan 
Komariah, Dedy 
Achmad Kurniady 
– 
Repository.UPI.Edu 

“Pengaruh Budaya 
Organisasi Terhadap 
Motivasi Kerja Pegawai di 
BPPTKPK Dinas 
Pendidikan Prov. Jawa 
Barat”. 

Hasil dari penelitian ini, 
menunjukan bahwa 
budaya organisasi berada 
pada kategori sangat baik 
dan hasil dari penelitian 
penghitungan motivasi 
kerja pegawai berada pada 
kategori sangat tinggi. 

Secara umum kesimpulan 
dari penelitian ini adalah 
untuk memperoleh 
gambaran secara empirik 
tentang Pengaruh Budaya 
Organisasi Terhadap 
Motivasi Kerja Pegawai di 
BPPTKPK Dinas 
Pendidikan Prov. Jawa 
Barat. 



23 
 

Dari beberapa tesis dan jurnal yang digunakan diatas dapat digambarkan 

persamaan dan perbedaan dari penilitian yang dilakukan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sri Wahyu Ening Handayani, penelitian  

ini memiliki persamaan penelitian menggunakan variabel  independen iklim 

komunikasi organisasi dan budaya  organisasi sebagai obyek penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian eksplanatory (eksplanation research), 

menggunakan model analisis berganda, teknik Pengambilan sampel menggunakan 

Proposional Random Sampling dan menggunakan alat pengolah statistik SPPS for 

Windows. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini terdapat pada obyek 

penelitian, jumlah sampel  dan variabel dependen penelitian. Hasil dari  penelitian 

ini adalah secara simultan menghasilkan variabel budaya organisasi dan variabel 

iklim komunikasi organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan sebesar 51,3%.  

Penelitian selanjutnya adalah milik Satria Kusuma Fajar Mahardika, 

penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis iklim 

komunikasi organisasi dan motivasi kerja pimpinan dalam mewujudkan misi 

perusahaan PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Persamaan dari penelitian tersebut 

diantaranya adalah menggunakan variabel independen iklim komunikasi 

organisasi untuk meneliti motivasi kerja pegawai. Sedangkan untuk perbedaan 

terdapat pada obyek penelitian, jumlah sampel  dan variabel dependen penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan PT PLN (Persero) APJ Surakarta iklim 

komunikasi yang tercipta mampu mendukung motivasi kerja pimpinan sehingga 

dapat mewujudkan misi perusahaan.  
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Penelitian dari jurnal penelitian Miswan meneliti pengaruh perilaku 

kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen 

pegawai negeri sipil pada universitas swasta di kota Bandung (Studi Pada 

Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Swasta Se-Kota Bandung). 

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen PNS. 

Iklim organisasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan, sedangkan motivasi 

kerja dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen PNS pada 

universitas swasta Kota Bandung. Sedangkan untuk pengaruh budaya organisasi 

terhadap motivasi kerja pegawai, peneliti mengambil beberapa contoh diantaranya 

dari Nur Octaviana, Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh positif 

budaya organisasi terhadap motivasi, pengaruh positif budaya organisasi terhadpa 

kepuasan kerja dan pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja. 

Selanjutnya, dari Nia Rahayu, aan Komariah, dan Dedy Achmad 

Kurniady, Repository.UPI.Edu, secara umum kesimpulan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di BPPTKPK Dinas Pendidikan 

Prov. Jawa Barat. 
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1.5.3. Perspektif Dalam Komunikasi Organisasi 

Zalabak (2006: p.30-41) mendefinisikan bahwa ada tiga perspektif 

mengenai komunikasi organisasi yaitu :  

a) Perspektif Fungsional atau Obyektif 

Berdasarkan perspektif ini, organisasi berarti struktur. Pendekatan ini 

berpendapat dunia terdiri dari hal-hal yang konkret dan nyata, karenanya yang 

menjadi penekanan adalah struktur yang memandu perilaku dalam organisasi. 

Organisasi sebagai satu sistem komunikasi yang berperanan untuk menghasilkan 

sesuatu, khususnya dalam pencapaian organisasi. Sistem komunikasi yang 

dijalankan memegang peranan yang penting dalam menyatukan sistem dan sub-

subsistem. Perspektif ini menekankan pada definisi komunikasi organisasi sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi cenderung menekankan pada 

kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasional. 

Fokusnya adalah menerima, menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi 

dalam suatu konteks. Komunikasi organisasi dipandang sebagai alat dalam 

memberikan perintah dan kontrol. Komunikasi dalam perspektif ini lebih bersifat 

formal. Komunikasi juga dipandang sebagai alat untuk merekayasa atau 

mengkonstruksikan organisasi yang memungkinkan individu (anggota organisasi) 

beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Organisasi dianggap sebagai suatu 

struktur atau wadah yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap 

sebagai suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping 

dalam suatu wadah.Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi pesan-pesan 
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mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integrasi, dan inovasi (Farace, 

Monge&Russell, 1977: p.56-57 dalam Pace, 2006: p.34).  

Salah satu contoh teori yang masuk pada perspektif ini adalah Teori Klasik 

(classical theory) atau biasa disebut juga teori tradisional. Dalam teori ini, 

organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritisi klasik sebagai sangat 

tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk 

mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Teori ini 

kemudian karena tuntutan perubahan jaman berkembang menjadi Teori 

Neoklasik. Teori Neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar 

teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan social karyawan 

sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya, atas dasar anggapan 

ini maka teori neoklasik mendefinisikan “suatu organisasi” sebagai sekelompok 

orang dengan tujuan bersama. 

 

b) Perspektif Meaning-centered atau Intepretif  

Perspektif ini mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses 

penciptaan makna atas interaksi, perilaku-perilaku diantara unit-unit organisasi. 

Dalam perspektif ini memandang komunikasi organisasi sebagai sebuah proses. 

Perspektif subyektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang terdiri dari 

tindakan-tindakan, interaksi-interaksi dan transaksi-transaksi yang melibatkan 

orang-orang dalam organisasi. Dalam perspektif ini memfokuskan pada 

bagaimana individu anggota organisasi bertransaksi dan kemudian memberi 

makna terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi. Makna pesan dinegosiasikan 
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antar anggota organisasi. Makna muncul dan berkembang dalam interaksi yang 

berlangsung antara anggota organisasi yang melibatkan konteks dan waktu. 

Komunikasi dalam hal ini meliputi pada transaksi verbal dan non verbal yang 

sedang terjadi. Perspektif ini menekankan peranan “orang-orang” dan “proses” 

dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang tetapi juga 

dalam “transaksi” itu sendiri. Dalam arti lain, bagaimana anggota organisasi 

berperilaku akan bergantung kepada makna tersebut bagi mereka. Organisasi 

dipandang sebagai budaya. Budaya organisasi dihasilkan melalui interaksi 

bersama dari anggota-anggotanya yang kemudian disepakati, dikembangkan dan 

dikokohkan secara berkesinambungan. Proses penyampaian informasi, interaksi 

antar pegawai dan perilaku-perilaku anggota organisasi inilah yang nantinya akan 

dipersepsikan dan dimaknai bersama. Teori Komunikasi-Kewenangan masuk 

kedalam perspektif ini. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah sistem 

orang, bukan struktur yang direkayasa secara mekanis. Suatu struktur mekanis 

yang jelas dan baik tidaklah cukup. Kelompok-kelompok alamiah dalam struktur 

birokratik dipengaruhi oleh apa yang terjadi, komunikasi ke atas adalah penting 

kewenangan berasal dari bawah alih-alih dari atas, dan pemimpin perlu berfungsi 

sebagai kekuatan yang padu.  
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c) Perspektif Kritikal 

Kajian dalam pandangan ini melihat hubungan antara atasan-bawahan 

dalam masyarakat kapitalis. Perspektif ini melihat bagaimana unsur dominasi 

pimpinan terhadap bawahan. Bagaimana pimpinan menentukan peraturan dan 

struktur komunikasi yang harus dijalankan. Organisasi dipandang sebagai 

instrumen penindasan. Memfokuskan perhatian pada anggota organisasi yang 

tertindas (pekerja, perempuan, kaum minoritas).  Perspektif ini juga mempelajari 

tentang bagaimana ekonomi, sosial dan komunikasi membangun suatu kekuatan 

dan kekuasaan.  Teori modern masuk kedalam perspektif ini. Teori Modern yang 

kadang – kadang disebut juga sebagai analisa sistem pada organisasi merupakan 

aliran besar ketiga dalam teori organisasi dan manajemen. Teori modern melihat 

bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan-an saling ketergantungan, 

yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem 

tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi 

merupakan sistem terbuka. 

 

Dari ketiga perspektif tersebut, peneliti memandang bahwa perspektif 

meaning-centered atau intepretiflah yang cocok digunakan dalam penelitian ini 

yang memfokuskan pada bagaimana individu atau anggota organisasi 

bertransaksi, berinteraksi dan berperilaku yang kemudian memberikan makna 

bersama terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut, 

sesuai dengan yang berlaku di Polines. 
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1.5.4. Landasan Teori 

1.5.4.1.  Iklim Komunikasi Organisasi 

1.5.4.1.1. Definisi Iklim Komunikasi Organisasi 

Iklim komunikasi organisasi telah melahirkan beberapa definisi, di 

antaranya: Menurut Tagiuri, Iklim Komunikasi Organisasi adalah kualitas yang 

relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-

anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam 

istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. (Soemirat, 

Ardianto, Suminar, 1999: p. 69). 

Payne dan Pugh mendefinisikan organisasi sebagai suatu konsep yang 

merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku 

dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. (Soemirat, Ardianto, 

Suminar,1999: p. 69). 

Hillreiger dan Slocum mengatakan Iklim Komunikasi Organisasi adalah 

suatu set atribut organisasi, yang menyebabkan bagaimana berjalannya subsistem 

organisasi terhadap anggota dan lingkungannya. (Soemirat, Ardianto, 

Suminar,1999: p. 69). 

Redding  mengatakan iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi 

kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota 

organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka 

kebebasan dalam mengambil resiko; mendorong mereka dan memberi mereka 

tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas mereka dan menyediakan 

informasi yang terbuka dan cukup tentang organisasi; mendengarkan dengan 
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penuh perhatian serta memperoleh informasi yang dapat dipercayai dan terus 

terang dari anggota organisasi; secara aktif memberi penyuluhan kepada pra 

anggota organisasi sehingga mereka dapat melihat bahwa keterlibatan mereka 

penting bagi keputusan-keputusan dalam organisasi; dan menaruh perhatian pada 

pekerjaan yang bermutu tinggi dan memberi tantangan. (Pace dan Faules, 2002: 

p.148) 

Pace and Faules mengatakan iklim komunikasi organisasi terdiri dari 

persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut 

terhadap komunikasi. (Pace dan Faules, 2002:p. 149). Dennis mendefinisikan 

iklim komunikasi organisasi sebagai kualitas pengalaman yang bersifat objektif 

mengenai lingkungan internal organisasi, yang mencakup persepsi anggota 

organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di 

dalam organisasi. (Soemirat, Ardianto, Suminar,1999:p.69) 

Untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut 

mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil resiko; 

mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas-tugas mereka dan menyediakan informasi yang terbuka dan cukup tentang 

organisasi; mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh informasi 

yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi; secara aktif 

memberi penyuluhan kepada pra anggota organisasi sehingga mereka dapat 

melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan-keputusan dalam 

organisasi; dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan 

memberi tantangan. Iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi itu penting 
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karena secara tidak langsung iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi 

cara hidup orang-orang di dalam sebuah organisasi: kepada siapa orang-orang 

berbicara, siapa saja yang disukai, bagaimana perasaan masing-masing orang, 

bagaimana kegiatan kerja berlangsung dan bagaimana perkembangan orang-orang 

di dalam organisasi (Pace dan Faules, 2002: p. 148). Menurut Redding, yang 

dikutip oleh Pace dan Faules menyatakan bahwa ”iklim komunikasi organisasi 

jauh lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-

mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif“. (Pace dan Faules, 

2002:p.149) 

Dari sini dapat dilihat bahwa iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi 

itu perlu untuk diperhatikan agar dapat menciptakan sebuah organisasi yang 

efektif. Di dalam buku komunikasi organisasi yang ditulis oleh Pace dan Faules 

menegaskan hal ini dengan mengemukakan bahwa iklim komunikasi tertentu 

memberi pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Keputusan-keputusan 

yang diambil oleh anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka 

secara efektif, untuk mengikatkan diri mereka dengan organisasi, untuk bersikap 

jujur dalam bekerja, untuk meraih kesempatan dalam organisasi secara 

bersemangat, untuk mendukung para rekan dan anggota organisasi lainnya, untuk 

melaksanakan tugas secara kreatif, dan untuk menawarkan gagasan-gagasan 

inovatif bagi penyempurnaan organisasi dan operasinya, semua ini dipengaruhi 

oleh iklim komunikasi. Iklim yang negatif dapat benar-benar merusak yang dibuat 

anggota organisasi mengenai bagaimana mereka akan bekerja dan berpartisipasi 

untuk organisasi. (Pace dan Faules, 2002: p. 155) 
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Iklim komunikasi yang penuh rasa persaudaraan mendorong para anggota 

organisasi untuk berkomunikasi sercara terbuka, rileks, ramah dengan anggota 

yang lain. Sedangkan iklim komunikasi yang negatif menjadikan anggota tidak 

berani berkomunikasi secara terbuka dan penuh rasa persaudaraan (Arni, 2004: 

p.84). 

Jadi, iklim komunikasi memainkan peranan sentral dalam mendorong 

anggota organisasi untuk mencurahkan usaha kepada pekerjaan mereka dalam 

organisasi. (Pace dan Faules, 2002: p. 155) 

Dari sini dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki 

pengaruh yang cukup penting bagi motivasi kerja dan masa kerja pegawai dalam 

organisasi. Iklim komunikasi yang positif cenderung meningkatkan dan 

mendukung komitmen pada organisasi dan iklim komunikasi yang kuat seringkali 

menghasilkan praktik-praktik pengelolaan dan pedoman organisasi yang lebih 

mendukung (Pace dan Faules, 2002: p. 156). Hal ini didukung pula Soemirat, 

Ardianto dan Suminar bahwa iklim komunikasi organisasi yang positif tidak 

hanya menguntungkan organisasi namun juga penting bagi kehidupan manusia-

manusia di dalam organisasi tersebut. (Ardianto dan Suminar, 1999:p. 68) 

Dari uraian di atas mengenai iklim komunikasi organisasi, pendapat 

menurut Pace dan Faules menyatakan bahwa ”iklim komunikasi organisasi jauh 

lebih penting daripada keterampilan atau teknik-teknik komunikasi semata-mata 

dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif“. (Pace dan Faules, 

2002:vp.149) sangatlah cocok guna diterapkan di Polines. 
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1.5.4.1.2. Dimensi Iklim Komunikasi Organisasi 

Proses mengukur iklim komunikasi mempunyai arti mengukur persepsi 

anggota organisasi tentang status dari efek komunikasi. Sebagai suatu konsep 

persepsi iklim diukur dengan melihat reaksi persepsi anggota organisasi terhadap 

unsur-unsur organisasi secara makro yang relevan dengan komunikasi dan berarti 

bagi anggota organisasi.  

Pace dan Faules (2001: p.107-109), pada tahun 1976 telah mendesain 

Communication Climate Inventory (CGI) untuk mengukur 6 (enam) efek 

komunikasi berdasarkan iklim kounikasi organisasi yang ideal. Pace dan Faules 

mengutarakan 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi iklim komunikasi 

organisasi, yaitu : 

a. Kepercayaan (Trust) 

Hal ini mempunyai arti bahwa personel disemua tingkat harus 

berusaha keras untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

didalamnya terdapat kepercayaan., keyakinan dan kredibilitas yag didukung 

oleh pernyataan dan tindakan.  

Kepercayaan ini akan mengarahlan kepada komunikasi yang terbuka 

dan akan mempermudah adanya persetujuan dan dibutuhkan antara bawahan 

dan atasan. 
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b. Pembuatan keputusan bersama (Participative Decision Making) 

Hal ini berarti bahwa semua karyawan ditingkatan dalam organisasi 

harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah 

dalam semua wilayah kebijakan organisasi, yang relevan dengan kedudukan 

mereka. Para pegawai dismeua tingkat harus diberi kesempatan 

berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pimpinan diatas mereka agar 

berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan pentapan tujuan.  

c. Dukungan (Supportiveness) 

Hal ini mempunyai arti bahwa suasana umum yang diliputi kejujuran 

dan keterusterangan  harus mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, 

dan apra pegawai mampu mengatakan “apa yang ada dalam pikirna mereka” 

tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman sejawat, 

bawahan atau atasan.  

d. Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah (Openness In Downward 

Communication) 

Hal ini berarti bahwa komunikasi kebawah menunjukkan arus pesan 

yang mengalir dari para pimpinan kepada bawahannya. Kecuali, untuk 

keperluan informasi rahasia, anggota organisasi harus relatif lebih mudah 

memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat 

itu, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan mereka dengan orang atau bagian lainnya dan berhubungan luas 

dengan institusi. 
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e. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas (listening In Upward 

Communication) 

Hal ini berarti pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau 

dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi 

ini adalah untuk memberikan balikan, saran, dan mengajukan pertanyaan.  

f. Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi (Concern For High 

Performance Goals) 

 Hal ini berarti, bahwa personel disemua tingkat dalma organisasi 

harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, 

produktivitas tinggi, kulitas tinggi dan biaya rendah.  

 

1.5.4.1.3. Teori Komunikasi-Kewenangan Chester Barnard 

Sejak Barnard (1938: p.90) mempublikasikan The Functions of the 

Executive-nya, pikiran-pikiran baru muncul. la menyatakan bahwa organisasi 

adalah sistem orang, bukan struktur yang direkayasa secara mekanis. Suatu 

struktur mekanis yang jelas dan baik tidaklah cukup. Kelompok-kelompok 

alamiah dalam struktur birokratik dipengaruhi oleh apa yang terjadi, komunikasi 

ke atas adalah penting kewenangan berasal dari bawah alih-alih dari atas, dan 

pemimpin perlu berfungsi sebagai kekuatan yang padu (Pace dan Faules (2001: 

p.57-59). 

Definisi Barnard mengenai organisasi formal suatu sistem kegiatan dua-

orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasikan— 

menitikberatkan konsep sistem dan konsep orang. Orang-orang, bukan jabatan-
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jabatan, merupakan suatu organisasi formal. Tekanannya pada aspek-aspek 

kooperatif organisasi mencerminkan pentingnya unsur manusia. Barnard 

menyatakan bahwa eksistensi suatu organisasi (sebagai suatu sistem kerja sama) 

bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama pula. Maka, ia 

menyimpulkan bahwa "Fungsi pertama seorang eksekutif adalah mengembangkan 

dan memelihara suatu sistem komunikasi."  

Barnard juga menyatakan bahwa kewenangan merupakan suatu fungsi 

kemauan untuk bekerja sama. la menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi 

sebelum seseorang menerima suatu pesan yang bersifat otoritatif: 

a. orang tersebut memahami pesan yang dimaksud. 

b. orang tersebut percaya bahwa pesan tersebut tidak bertentangan dengan 

tujuan organisasi. 

c. orang tersebut percaya, pada saat ia memutuskan untuk bekerja sama, 

bahwa pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya. 

d. orang tersebut memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan 

pesan. 

Seperangkat premis ini menjadi terkenal sebagai Teori Penerimaan 

Kewenangan, yakni kewenangan yang berasal dari tingkat atas organisasi 

sebenarnya merupakan kewenangan nominal. Kewenangan menjadi nyata apabila 

diterima. Namun, Barnard menunjukkan bahwa banyak pesan tidak dapat 

dianalisis, dinilai dan diterima, atau ditolak dengan sengaja. Tetapi kebanyakan 
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arahan, perintah, dan pesan persuasif termasuk ke dalam zona acuh-tnk-acuh 

(zone of indifference) seseorang.  

Banyak pesan dalam suatu organisasi dirancang untuk memperlebar zona 

acuh-tak-acuh pegawainya. Lebar zona setiap bawahan berbeda antara yang satu 

dengan lainnya. Seorang bawahan boleh jadi mau menerima suatu pesan dengan 

penuh kehangatan dan penerimaan, bawahan lainnya tidak mau menerima tetapi 

juga tidak berarti menolaknya sedangkan seorang bawahan ketiga sama sekali 

menolak pesan tersebut.   

Barnard menyamakan kewenangan dengan komunikasi yang efektif. 

Penolakan suatu komunikasi sama dengan penolakan kewenangan komunikator. 

Dengan menerima suatu pesan atau perintah dari orang lain, seseorang 

memberikan kewenangan kepada perumus pesan dan karenanya menerima 

kedudukannya sebagai bawahan, karena itulah luas kewenangan yang dimiliki 

seorang atasan ditentukan oleh luas penerimaan bawahannya.  Keputusan untuk 

tidak menerima kewenangan dan pesan seorang atasan karena tak menghasilkan 

keuntungan yang memadai, dapat menghasilkan kerugian seperti penghukuman, 

kerugian uang, atau pertentangan sosial. Dalam beberapa organisasi kekhawatiran 

akan tindakan-tindakan pemaksaan itu mungkin menghasilkan kemauan untuk 

menerima suatu pesan, sedangkan kerugian tersebut malah tidak 

menghasilkannya. Terlepas dari kaitan yang erat antara kewenangan dan 

komunikasi, Barnard menganggap teknik-teknik komunikasi (tertulis dan lisan) 

penting untuk mencapai tujuan organisasi tetapi juga menganggap teknik-teknik 

tersebut sebagai sumber masalah organisasi. "Teknik-teknik komunikasi," 
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katanya, "menentukan bentuk dan ekonomi internal organisasi. Ketiadaan teknik 

yang sesuai akan menghilangkan kemungkinan menerima tujuan sebagai suatu 

dasar organisasi". 

 

1.5.5.  Budaya Organisasi  

1.5.5.1. Pengertian Budaya 

Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara 

berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat 

anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang 

menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya 

waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan 

manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara 

keseluruhan. Budaya kuat juga bisa dimaknakan sebagai budaya yang dipegang 

secara intensif, secara luas dianut, semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan 

serta berpengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya yang kuat 

akan mendukung terciptanya sebuah prestasi yang positif bagi anggotanya dalam 

hal ini budaya yang diinternalisasikan pihak pimpinan akan berpengaruh terhadap 

sistem perilaku para pendidik dan staf dibawahnya baik di dalam organisasi 

maupun di luar organisasi. 

Idealnya tiap perusahaan memiliki budaya, yakni suatu sistem nilai yang 

merupakan kesepakatan kolektif dari semua yang terlibat dalam perusahaan. Yang 

dimaksud dengan kesepakatan disini adalah dalam hal cara pandang tentang 

bekerja dan unsur-unsurnya. Suatu sistem nilai merupakan konsepsi nilai yang 
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hidup dalam alam pemikiran sekelompok manusia/karyawan dan manajemen. 

Lalu persepsi itu melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku karyawan dan manajemen. 

Pada hakikatnya, bekerja dapat dipandang dari berbagai perspektif seperti 

bekerja merupakan bentuk ibadah, cara manusia mengaktualisasikan dirinya, 

bentuk nyata dari nilai-nilai, dan sebagai keyakinan yang dianutnya. Semua 

pandangan itu dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya yang bermutu 

dalam pencapaian tujuan organisasi dan individu. Karena itu setiap karyawan dan 

manajemen seharusnya memiliki sudut pandang atau pemahaman yang sama 

tentang makna budaya kerja dan batasan bekerja. 

Berikut ini dikemukakan beberapa ahli memberi pengertian budaya 

organisasi sebagai berikut: 

1. Tosi, et.all., dalam Munandar, (2001: p.46), budaya organisasi adalah cara-

cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang 

ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. 

2. Robbins, (1998: p.248), budaya organisasi adalah sebagai nilai-nilai dominan 

yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntun kebijaksanaan 

organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, cara kerja yang dilakukan di 

tempat organisasi, asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara 

anggota organisasi. 

3. Griffin, (1999: p.513), budaya organisasi diartikan sebagai, seperangkat nilai 

yang diterima selalu benar, yang membantu seseorang dalam organisasi untuk 

memahami tindakan-tindakan mana yang dapat diterima dan tindakan mana 
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yang tidak dapat diterima dan nilai-nilai tersebut dikomunikasikan melalui 

cerita dan cara-cara simbolis lainnya. 

Bedasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi di 

Polines lebih cocok menggunakan persepsi dari Robbins, (1998: p.248), yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sebagai nilai-nilai dominan yang 

didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi 

terhadap pegawai dan pelanggan, cara kerja yang dilakukan di tempat organisasi, 

asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara anggota organisasi. Nilai-

nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka 

berada dalam lingkungan organisasi tersebut, dan dapat dianggap sebagai ciri 

khas yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 

 

1.5.5.2. Tipe Budaya Organisasi 

Menurut Muchlas, (2008: p.36), manajemen harus menyadari tipe umum 

budaya organisasi kalau perusahaan berkeinginan mengubah budayanya agar lebih 

sempurna, dan menyadari kenyataan bahwa budaya tertentu terbukti lebih superior 

dari pada budaya lainnya. Sebagian besar ahli perilaku mengadvokasi budaya 

organisasi yang terbuka dan partisipatif. Bahkan, beberapa di antara mereka 

berpendapat lebih jauh bahwa budaya terbuka dan partisipatif ini mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: (1) kepercayaan kepada bawahan, (2) komunikasi 

terbuka, (3) kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan suportif, (4) pemecahan 

masalah secara kelompok, (5) otonomi pekerja, (6) tukar menukar informasi, dan 

(7) tujuan-tujuan dengan keluaran (output) yang berkualitas. 
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Lawan dari budaya terbuka dan partisipatif adalah budaya tertutup dan 

otokratik. Budaya ini bisa jadi dikarakterisasi oleh tujuan-tujuan dengan keluaran 

yang berkualitas, tetapi tujuan-tujuan tersebut lebih sering dideklarasikan dan 

diterapkan pada organisasi oleh pemimpin-pemimpin otokratik dan suka 

mengancam. Makin besar rigiditas dalam budaya ini, makin ketat pula keterikatan 

pada sebuah rantai komando yang formal, makin sempit ruang gerak manajemen, 

dan makin keras tanggung jawab individualnya. Titik beratnya lebih kepada 

individu daripada kepada pekerjaan tim. 

Budaya terbuka dan partisipatif sering kali digunakan untuk memperbaiki 

moral dan kepuasan karyawan. Keuntungan-keuntungan dari budaya terbuka dan 

partisipatif adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya penerimaan ide-ide 

manajemen, (2) meningkatnya kerja sama antara manajeman dan staf, (3) 

menurunnya angka pindah kerja, (4) menurunya angka absent, (5) menurunnya 

keluhan-keluhan dan kekesalan, (6) lebih besar penerimaan untuk perubahan-

perubahan, dan (7) memperbaiki sikap terhadap pekerjaan dan organisasi.  

Partisipasi karyawan yang lebih besar seolah-olah memiliki efek yang 

langsung dan segera pada moral karyawan. Para karyawan kemudian lebih interest 

dalam pekerjaan dan organisasi. Mereka cenderung untuk menerima dan kadang-

kadang mengambil inisiatif perubahan, tidak hanya karena mereka mengerti 

kepentingan untuk itu, tetapi juga karena mereka merasa mengerti sebagai akibat 

pengetahuannya lebih mendalam tentang perubahan. 
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Menurut Cameron (dalam Chatab, 2007: p.10)  terdapat 2 (dua) dimensi 

utama yang indikator indikatornya diorganisaikan kedalam empat kuadran 

budaya.  

1) Dimensi pertama : dimensi ini membedakan kriteria keefektifan  yang 

menekankan pada kefektifan, keleluasaan/diskresi, dan dinamis, dengan/dari 

kefektifan yang menekankan stabilitas, tatanan dan kontrol.  

2) Dimensi kedua : dimensi ini membedakan kriteria keefektifan yang 

menekankan pada orientasi internal, integrasi dan kesatuan dengan dan dari 

keefektifan yang menekankan pada orientasi eksternal, differensiasi 

(pembedaan) dan persaingan 

Studi Cameron telah mengidentifikasi dimensi keunggulan organisasi yang 

dibedakan menurut jenis budaya organisasi.  

 

Dimensi Budaya Organisasi (The competing values Framework ) 

 

External focus and differentiation 
Stability 

and 

controll 

MARKET 

People are competitive and goal 

oriented 

 

ADHOCRACY 

People stick their necks out and 

take risks 

Flexibility 

and 

discretion HIERARCHY 

Procedures govern what people 

do 

 

CLAN 

It is like an extended familiy 

Internal focus and integration 
Gambar 1. Kuadran Budaya Organisasi Cameron (dalam Chatab, 2007: p.10)  
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Dari dua dimensi budaya yang telah dijelaskan menghasilkan  empat 

kuadran budaya  yaitu : 

1) The Hierarchy Culture : garis wewenang pengambilan keputusan yang jelas, 

peraturan dan prosedur standard, pengendalian dan mekanisme akuntabilitas 

dinilai dan dihargai sebagai kunci untuk sukses.  

2) The Market Culture :    Rancangan baru yang terkait dengan organisasi yang 

akan menghadapi tantangan kompetitif baru  ditunjukkan sebagai bentuk 

organisasi pasar. 

3) The Clan Culture : Disebut ‘Clan’ karena jenis organisasinya mirip dengan 

keluarga besar. Nilai dan tujuan yang di bagi, kesatupaduan, kepribadian, 

partisipatif, dan rasa kebersamaan yang diserap, merupakan jenis organisasi 

dengan budaya ‘Clan’. 

4) The Adhocracy Culture:  Akar kata dari adhocracy adalah adhoc; 

menunjukkan sementara, spesialisasi, unit yang dinamis. Adhocracy adalah 

mirip dengan sementara.  

Dari empat kuadran budaya organisasi, The Clan Culture sangat tepat 

untuk diterapkan di Polines. Hal ini bahkan sudah dilakukan penelitian oleh para 

peneliti dari Polinesa yang hasil penelitian menyatakan bahwa The Clan Culture 

cocok untuk diterapkan di Polines 

(http://admisibisnis.blogspot.com/2012/04/strategi-meraih-keunggulan-

kompetitif.html). 
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1.5.5.3. Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins, (1998: p.289), fungsi budaya organisasi sebagai berikut: 

(1) budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang 

lain, (2) budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi, 

(3) budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas 

daripada kepentingan individual, (4) budaya merupakan perekat sosial yang 

membantu memersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang 

tepat untuk dilakukan oleh karyawan, dan (5) budaya sebagai mekanisme pembuat 

makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 

 

1.5.5.4. Indikator Budaya Organisasi 

Beberapa pendapat para ahli mengenai indikator yang menentukan budaya 

organisasi adalah sebagai berikut: 

Menurut Robbins (1998: p.289), ada 10 indikator budaya organisasi yaitu: 

(1) inisiatif individual, tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi yang 

dipunyai individu, (2) toleransi terhadap tindakan beresiko, sejauh mana pegawai 

dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko, (3) arah, 

sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan 

mengenai prestasi, (4) integrasi, tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi 

didorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi, (5) dukungan dari 

manajemen, tingkat sejauh mana para manajer memberi komunikasi yang jelas, 

bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka, (6) kontrol, jumlah peraturan 
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dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan 

perilaku pegawai, (7) identitas, tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi 

dirinya secara keseluruhan dengan organisasinya ketimbang dengan kelompok 

kerja tertentu atau bidang keahlian profesional, (8) sistem imbalan, tingkat sejauh 

mana alokasi imbalan (kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria prestasi 

pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, sikap pilih kasih, (9) toleransi terhadap 

konflik, tingkat sejauh mana para pegawai didorong untuk mengemukakan konflik 

dan kritik terbuka, dan (10) pola-pola komunikasi, tingkat sejauh mana 

komunikasi organisasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. 

Menurut Tampubolon, (2008: p.233), menyimpulkan indikator budaya 

organisasi menjadi 6 yaitu: 

a. Inovatif memperhitungkan risiko, norma yang dibentuk beradasarkan 

kesepakatan menyatakan bahwa setiap karyawan akan memberikan perhatian 

yang sensitif terhadap segala permasalahan yang mungkin dapat membuat 

resiko kerugian bagi kelompok dan oragnisasi secara keseluruhan. Perilaku 

karyawan yang demikian dibentuk apabila berdasarkan kesepakatan bersama 

sehingga secara tidak langsung membuat rasa tanggung jawab bagi karyawan 

untuk melakukan tindakan mencegah terjadi kerugian secara konsisten. 

Kerugian ini lebih pada waktu, dari rasa sensitifnya karyawan dapat 

mengantisipasi risiko yang mengakibatkan kerugian lain, seperti merusak 

nama baik perusahaan yang kemungkinan larinya konsumen ke produk lain. 
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b. Memberi perhatian pada setiap masalah secara detail, memberikan perhatian 

pada setiap masalah secara detail di dalam melakukan pekerjaan akan 

mengambarkan ketelitian dan kecermatan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Sikap yang demikian akan menggambarkan tingkat kualitas 

pekerjaan yang sangat tinggi. Apabila semua karyawan memberikan perhatian 

secara detail terhadap semua permasalahan yang ada dalam pekerjaaan, maka 

tingkat penyelesaian masalah dapat digambarkan menjadi suatu pekerjaan 

yang berkualitas tinggi dengan demikian kepuasan konsumen akan terpenuhi. 

c. Berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai, supervisi seorang manejer 

terhadap bawahannya merupakan salah satu cara manajer untuk mengarahkan 

dan memberdayakan staf. Melalui supervisi dapat diuraikan tujuan organisasi 

dan kelompok serta anggotanya, dimana tujuan dan hasil yang hendak 

dicapai. Apabila persepsi bawahan dapat dibentuk dan menjadi satu kesatuan 

didalam melakukan tugas untuk mencapai hasil. Dengan demikian semua 

karyawan berorientasi pada pencapaian tujuan/hasil. 

d. Berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, keberhasilan atau kinerja 

organisasi salah satunya ditentukan ke kompakan tim kerja (team work), di 

mana kerjasama tim dapat dibentuk jika manajer dapat melakukan supervisi 

dengan baik. Kerjasama tim yang dimaksud adalah setiap karyawan 

bekerjasama dalam persepsi dan sikap yang sama didalam melakukan 

pekerjaannya dan secara tidak langsung, sesama karyawan akan selalu 

memeerhatikan permasalahan yang dihadapi masing-masing.  
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e. Agresif dalam bekerja, produktivitas yang tinggi dapat dihasilkan apabila 

performa karyawan dapat memenuhi standard yang dibutuhkan untuk 

melakukan tugasnya. Performa yang baik dimaksudkan antara lain: 

kualifikasi keahlian (ability and skill) yang dapat memenuhi persyaratan 

produktivitas serta harus diikuti dengan disiplin dan kerajinan yang tinggi. 

Apabila kualifikasi ini telah di penuhi, maka masih dibutuhkan ketahanan 

fisik dan keagresifan karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik. 

f. Mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja, performa yang baik dari 

karyawan harus didukung oleh kesehatan yang prima. Performa yang baik 

tidak akan dapat tercipta secara kontinu apabila karyawan tidak dalam kondisi 

kesehatan yang prima. Kesehatan yang prima akan membentuk stamina yang 

prima, dengan stamina yang prima akan terbentuk ketahanan fisik yang akurat 

(endurance) dan stabil, serta dengan endurance yang prima, maka karyawan 

akan dapat mengendalikan (drive) semua pekerjaan dengan baik. Dengan 

tingkat pengendalian yang prima, menggambarkan performa karyawan tetap 

prima dan stabilitas kerja dapat dipertahankan. 

 Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan 6 item indikator budaya organisasi yang disimpulkan oleh 

Tampubolon dengan alasan bahwa ke enam indikator ini dapat diaplikasikan pada 

Polines sebagai tempat penelitian. 
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1.5.5.5. Hal yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Menurut Tosi et. All., dalam Munandar (2001: p.46), budaya organisasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) pengaruh umum dari luar yang luas, 

mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat 

dikendalikan oleh organisasi, (2) pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, 

keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya 

kesopansantunan dan kebersihan, (3) faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, 

organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 

 

1.5.6. Teori Budaya Organisasi  

1.5.6.1. Teori Total Quality Management (TQM) 

 Pengertian Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan 

manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan didasarkan atas 

partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan 

jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada 

anggota, organisasi (sumber daya manusianya) dan masyarakat. 

TQM juga diterjemahkan sebagai pendekatan berorientasi pelanggan yang 

memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus 

menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM 

memiliki input yang spesifik (keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan), 

mentransformasi (memproses) input dalam organisasi untuk memproduksi barang 

atau jasa yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan (output). 
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 Konsep TQM tersebut bertolak pada pekerjaan yang diletakkan pada 

profesionalisme dan spesialisasi. Oleh karena itu, segala hal yang berhubungan 

dengan pengendalian mutu hanya dikuasai oleh para spesilalis kendali mutu. 

Apabila pengendalian mutu dipertanyakan kepada orang-orang yang di divisi lain 

suatu perusahaan atau organisasi, selain kendali mutu, orang pasti tidak bisa 

menjawabnya (Fandy, 2003: p. 4).       

Total Quality Management (TQM) dapat dipilih sebagai salah satu metode 

pengendalian mutu untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) 

konsumen. TQM adalah suatu sistem manajemen yang berorientasi pada 

pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

berkelanjutan melalui eliminasi pemborosan, meningkatkan kualitas, 

pengembangan keterampilan dan mengurangi biaya produksi.  

Aspek-aspek dalam TQM diantaranya sebagai berikut: 

a) Manajeman ilmiah yaitu berupaya menemukan satu cara terbaik dalam 

melakukan suatu pekerjaan 

b) Dinamika kelompok yaitu mengupayakan dan mengorganisasikan 

pengalaman kelompok. 

c) Pelatihan dan pengembangan yang merupakan investasi dalam sumber daya 

manusia 

d) Motivasi prestasi 

e) Keterlibatan karyawan 

f) Sistem sosioteknikal, dimana organisasi beroperasi sebagai sistem yang 

terbuka. 
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g) Pengembangan organisasi 

h) Budaya organisasi, yakni menyangkut keyakinan, mitos dan nilai-nilai yang 

mengarahkan perilaku setiap orang dalam organisasi. 

i) Teori kepemimpinan baru, yakni menginspirasikan dan memberdayakan 

orang lain untuk bertindak. 

j) Konsep linking-pin dalam organisasi, yakni membentuk tim fungsional 

silang. 

Setiap organisasi harus secara terus menerus melakukan perbaikan mutu 

produk dan pelayanan, sehingga dapat memuaskan para pelanggan.  

 

1.5.6.2.  Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dan  Budaya Organisasi  

Apa hubungan iklim komunikasi organisasi dan budatya organisasi ? jika 

iklim komunikasi organisasi berfokus bagaimana institusi mengkomunikasikan 

pesan sedangkan budaya organisasi menitik beratkan pada nilai-nilai yang akan 

ditanamkan disebuah organisasi sehingga setipa orang dalam organisasi tersebut 

memiliki budaya kerja yang sama dan bertujuan untuk menghasilkan produk barang 

atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Komunikasi positif akan berakibat terciptanya iklim komunikasi organisasi 

yang baik sehingga akan berpengaruh apda motivasi kerja dan kepuasan kerja setiap 

organisasi. Sebaliknya, keretakan komunikasi akan mengakibatkan iklim 

komunikasi organisasi yang buruk. Dengan situasi komunikasi yang buruk seperti ini 

akan mwenyebakan iklim komunikasi organisasi mejadi buruk.  Akibatnya terjadi 

keretakan hubungan antara anggota organisasi, perseilisihan antara anggota 
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organisasi dan suasana organisasi yang muram, wujud sikap mementingkan diri 

sendiri, produktivitas organisasi yang menurun hingga penyalahgunaan wewenang 

untuk kepuasan diri sendiri.   

Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup 

sebgai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong. Sedangkan 

iklim komunikasi organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, 

perencanaan, produksi dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti 

optimal, ekonomis dan memuaskan. Tujuannya adalah untuk membangun SDM 

seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat 

peran dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien.  

Budaya kerja yang baik akan memberikan manfaat antara lain menjamin 

hasil kerja dengan kualitas tinggi, membuka seluruh jaringan komunikasi, 

keterbukaan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, menemukan kesalahan 

dan cepat memperbaiki serta cepat menyesuaikan dengan tuntutan dunia luar. 

Demham kata lain, buadaya organisasi menitik beratkan apda proses kerja yang 

efektif dan efisien sehingga produk baik barang atau jasa yang dihasilkan akan 

memuaskan pelanggan.  
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1.5.7.  Motivasi Kerja  

1.5.7.1. Pengertian motivasi 

Kata motivasi berasal dari kata motive atau motivum  yang berarti a 

moving cause, yang berhubungan dengan inner drive, impulse, intension. Kata 

“motive atau “motif bila berkembang menjadi motivasi artinya “sedang digerakan 

atau telah digerakkan oleh sesuatu, dan apa yang menggerakkan itu terwujud 

dalam tindakan”.  

Terdapat beberapa definii tentang motivasi. Gibson (1996: p.185) 

mendefinisikan motivasi sebagai suatu konsep yang digunakan untuk 

menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul pada atau didalam diri 

seseorang individu yang menggerakana dan mengarahkan perilaku.  

Berliner (1992: p.236) mendifinisikan motivasi sebagai tenaga pendorong 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut tampak dalam 

aktivitas keseharian seseorang seprti minat, nilai-nilai yang dianut, sikap aspirasi 

dan insetif yang diharapkan dapat diterimanya.  

Dalam pemberian motivasi, organisasi mempunyai kesamaan tujuan yaitu 

untuk mendorong pegawai dapat bekerja lebih baik guna mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2007: p.92-93) ada tujuan dalam pemberian 

motivasi : 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai; 

b. Meningkatkan prestasi kerja pegawai; 

c. Meningkatkan kedisiplinan pegawai; 

d. Mempertahankan kestabilan organisasi; 
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e. Mengefektifkan pengadaan pegawai; 

f. Meningkatkan loyalitas pegawai; 

g. Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai; 

h. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas; 

i. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. 

 

1.5.7.2. Jenis motivasi 

Heidjrachman dan Husnan (2000: p.46-47) menyatakan bahwa motivasi 

dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut. 

1. Motivasi positif 

Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar 

menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan 

kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Ada beberapa cara 

positif yang bisa digunakan untuk memotivasi karyawan, sebagai berikut. 

(1) Penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

Cara ini sering diabaikan oleh pimpinan sebagai alat motivasi yang sangat 

berguna. Umumnya pimpinan akan memberikan suatu teguran atau kritik 

apabila karyawan tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik, akan tetapi 

pimpinan tidak memberikan suatu penghargaan atau pujian apabila 

karyawan bekerja dengan baik. Padahal bagaimanapun juga pujian atau 

penghargaan terhadap pekerjaan yang terselesaikan dengan baik akan 

menyenangkan karyawan yang bersangkutan. 
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(2) Informasi 

Seseorang pada umumnya ingin mengetahui latar belakang atau alasan 

suatu tindakan. Karena sifat ingin tahu tersebut, maka pemberian 

informasi tentang mengapa suatu perintah diberikan bisa memberikan 

suatu motivasi yang positif. Selain itu pemberian informasi yang jelas 

akan berguna untuk menghindari adanya gosip, desas-desus dan 

sebagainya. 

(3) Persaingan 

Umumnya orang senang bersaing dengan jujur. Sikap ini sebenarnya dapat 

dimanfaatkan oleh para pimpinan dengan memberikan rangsangan 

(motivasi) persaingan yang sehat dalam melaksanakan pekerjaan diantara 

para karyawan. 

(4) Partisipasi 

Apabila karyawan dilibatkan dalam kejadian-kejadian di perusahaan, maka 

karyawan-karyawan tersebut akan termotivasi untuk bekerja dengan baik 

di perusahaan tersebut. Karena karyawan tersebut merasa punya arti 

penting bagi perusahaan. Selain itu karyawan juga merasa ikut memiliki 

perusahaan. 

(5) Kebanggaan 

Pemberian tantangan yang wajar pada karyawan terhadap pekerjaan 

mereka dapat menimbulkan motivasi positif bagi karyawan. Karena 

apabila karyawan tersebut berhasil mengalahkan tantangan tersebut dalam 
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arti dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan akan menimbulkan rasa 

puas dan bangga dalam diri karyawan. 

(6) Uang 

Dalam banyak hal alasan utama bagi karyawan untuk bekerja adalah untuk 

mendapatkan uang. Oleh karena itu, uang merupakan alat motivasi yang 

berguna untuk memuaskan kebutuhan ekonomi karyawan. 

(7) Integrasi 

Tujuan dan kepentingan masing-masing karyawan maupun tujuan 

kelompok, tujuan sosial dan tujuan organisasi perlu diintegrasikan untuk 

mencapai tujuan akhir organisasi. Sehingga karyawan akan merasa 

diperlakukan secara adil, merata dan layak. 

2. Motivasi negatif 

Motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar 

mau melakukan sesuatu yang kita inginkan lewat kekuatan. Model motivasi 

negatif, pada hakekatnya menggunakan unsur ancaman untuk memaksa 

seseorang melakukan sesuatu. Motif yang timbul pada karyawan adalah untuk 

melindungi agar kenikmatan yang telah diperoleh seperti gaji yang tinggi, 

penghargaan dan lain-lain tidak berkurang. 

Seorang pimpinan hendaknya menerapkan kedua jenis motivasi 

tersebut pada perusahaan. Masalah utama dari penggunaan kedua jenis 

motivasi tersebut adalah proporsi penggunaannya dan kapan kita akan 

menggunakannya. Para pimpinan yang lebih percaya bahwa ketakutan akan 

mengakibatkan seseorang segera berkehendak, mereka akan lebih banyak 
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menggunakan motivasi negatif. Sebaliknya kalau pimpinan percaya 

kesenangan akan menjadi dorongan bekerja, ia akan menggunakan motivasi 

positif. Penggunaan masing-masing jenis motivasi harus mempertimbangkan 

situasi dan orangnya. 

Hasibuan (2007: p.166) menyatakan motivasi dapat dibagi menjadi 

dua yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. 

1) Motivasi positif (insentif positif) manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan 

motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena 

manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi negatif (insentif negatif) manajer memotivasi bawahannya 

dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaanya kurang 

baik (prestasinya rendah). Dengan motivasi negatif ini semangat kerja 

bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat, karena mereka 

takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang 

baik. 

Wursanto (1999: p.109) menyatakan motivasi itu sendiri muncul 

dalam dua bentuk dasar, sebagai berikut. 

1) Motivasi Instrinsik 

Merupakan suatu proses yang timbul di dalam diri seseorang yang akan 

mendorong untuk bertindak guna mencapai apa yang diinginkan sehingga 

dapat memberi kepuasan. Motivasi ini dapat berupa pengakuan, kemajuan, 

tanggung jawab, kemungkinan berkembang, dll. 
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Merupakan keseluruhan pemberian penggerak dari seseorang kepada 

orang lain sehingga mau bertindak dalam pencapaian tujuan, juga akan 

tergantung pada dorongan yang menyebabkan seseorang itu mau 

bertindak. Motivasi ini berupa upah, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, dan 

lain-lain. 

1.5.7.3. Asas motivasi 

Adapun yang mendorong manusia bekerja adalah harapan untuk dapat 

imbalan yang pantas dengan tenaga maupun pikiran yang telah dikeluarkan. 

Hampir bisa dipastikan setiap perbuatan manusia didasarkan atas keinginan untuk 

mendapatkan balasan yang setimpal dengan demikian setiap pimpinan 

berkewajiban memperhatikan dan memahami para bawahannya terutama yang 

berhubungan dengan daya dorongan pada setiap bawahannya tersebut. 

Oleh karena manusia tidak ada yang sama, maka cukup sulit untuk 

merumuskan motivasi yang dapat berlaku untuk semua bawahan dan berlaku 

setiap saat. Justru kesulitan inilah yang mendorong para pimpinan perusahaan 

untuk mencari jalan dalam memotivasi bawahannya yang mempunyai banyak 

perbedaan. Oleh karena itu dalam memotivasi bawahannya seorang pimpinan 

harus mengetahui asas-asas motivasi. 

Hasibuan (2007: p.166) menyatakan bahwa ada 6 (enam) asas motivasi, 

sebagai berikut. 
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1) Asas mengikutsertakan 

Artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan 

kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2) Asas komunikasi 

Artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, 

cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. 

3) Asas pengakuan 

Artinya memberi  kan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta 

wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 

4) Asas wewenang yang didelegasikan 

Artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa 

dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas 

itu dengan baik. 

5) Asas adil dan layak 

Artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas “asas 

keadilan dan kelayakan” terhadap semua karyawan. 

6) Asas perhatian timbal-balik 

Artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik maka pimpinan 

harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerja sama yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak. 
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1.5.7.4. Teori motivasi 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Dua Faktor (Motivator – 

Higinis.Teori ini dikemukakan ohe Herzerberg. Teori ini menyakan bahwa ada 

dua faktor yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja yaitu faktor pemelihara 

(maintenancen/Hygiene) dan faktor motivasi (motivation factor). Faktor 

pemelihara berhubungan langsung dengan hakikat pegawai yang ingin 

memperoleh ketentraman lahir dan batin.  Faktor pemelihara bukan merupakan 

motivator namun merupakan suatu keharusan. Faktor motivasi merupakan faktor-

faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan 

penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan 

seperti ruangan yang nyaman, penempatan kerja yang sesuai dan lainnya (Pace 

dan Faules, 1994: p.82). 

Teori dua faktor ini mencakup : 

- Isi Pekerjaan (content = satisfiers) yang berupa prestasi (achievement), pengakuan 

(recognition), pekerjaan itu sendiri (the work it self), tanggungjawab 

(responsibility), pengembangan potensi individu (advancement)  

- Faktor Higienis (Demotivasi = dissatisfiers) yang berupa : gaji (salary), kondisi 

kerja (working condition), kebijakan dan administrasi (policy and administration), 

hubungan antar pribadi (interpersonal relation), kualitas supervisi (quality 

supervisor) 
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1.5.8. Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai  

Komunikasi organisasi mutlak terjadi dalam suatu organisasi, karena 

didalam suatu organisasi pasti terjadi pertukaran ataupun penyebaran informasi, 

dimana kesemuanya tercakup kedalam kajian komunikasi organisasi. Dukungan 

(supportiveness), pembuatan keputusan partisipatif (participative decision 

making), kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas (trust, confidences,credibility), 

keterbukaan dan ketulusan (openess and candor), tujuan kinerja tinggi (high 

performance goals) apabila diterapkan dalam organisasi akan bisa meningkatkan 

motivasi kerja pegawai. Hal inilah yang akan diteliti oleh peneliti tentang adakah 

pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja pegawai. 

 

1.5.9. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai  

Budaya organisasi merupakan karakteristik suatu organisasi Suatu 

organisasi selalu mempunyai budayanya sendiri yang tentu berbeda dengan 

organisasi lain. Budaya organisasi akan membentuk sikap dari para anggota 

organisasi dalam mengerjakan tugasnya. Menurut Wirawan (2007: p.127) “setiap 

(organisasi) mempunyai budaya organisasi yang mempengaruhi semua aspek 

organisasi dan perilaku anggotanya secara indivudual dan kelompok”. Pernyataan 

tersebut menyatakan bahwa ada pengaruh dari budaya organisasi terhadap 

motivasi kerja pegawai dalam organisasi.. Hal inilah yang akan diteliti oleh 

peneliti tentang adakah pengaruh budaya  organisasi terhadap motivasi kerja 

pegawai. 
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Dari telaah teori dan studi empiris dapat dikemukakan suatu hubungan 

antara  variabel iklim komunikasi dan budaya organsasi terhadap motivasi 

pegawai maka diperoleh gambaran kerangka konseptual sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2 . Kerangka konseptual Penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara atas rumusan penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan - pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2008: p.96).  Berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1= Iklim komunikasi organisasi mempengaruhi motivasi kerja pegawai. 

H2= Budaya organisasi mempengaruhi motivasi kerja pegawai. 

 

 

 

Iklim 
Komunikasi 

Organisasi X1 

 Budaya 
Organisasi X2 

 Motivasi  
Kerja  (Y) 
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1.7. Definisi Konsep  

1.7.1. Iklim Komunikasi Organisasi  

Iklim komunikasi organisasi adalah kepercayaan, pembuatan keputusan 

bersama, kejujuran, keterbukaan, mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

maupun kebawah  untuk mencapai tujuan -  tujuan organisasi.  

1.7.2. Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh 

organisasi, falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai 

dan pelanggan, cara kerja yang dilakukan di tempat organisasi, asumsi dan 

kepercayaan dasar yang terdapat diantara anggota organisasi. 

1.7.3. Motivasi Kerja  

Motivasi merupakan serangkaian dorongan yang dirumuskan secara 

sengaja oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada karyawan agar mereka 

bersedia secara ikhlas melakukan perilaku tertentu yang berdampak pada 

peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

1.8. Definisi Operasional  

Definisi operasional bersifat untuk memberikan arti kepada suatu variabel 

dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ini akan memberikan batasan 

atau ciri suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel tersebut. 
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Definisi operasional yang akan diidentifikasi dapat dilihat melalui uraian 

dibawah ini : 

1. Iklim komunikasi organisasi adalah kepercayaan, pembuatan keputusan 

bersama, kejujuran, keterbukaan, mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

maupun kebawah  untuk mencapai tujuan -  tujuan organisasi.  Indikator dari 

iklim komunikasi organisasi adalah : 

1) Kepercayaan 

2) Pembuatan keputusan bersama 

3) Kejujuran 

4) Keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah 

5) Mendengarkan dalam komunikasi ke atas 

6) Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi  

Indikatornya diukur dengan menggunakan kuesioner skala likert 1 sampai 

dengan 5, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Cukup Setuju, 

4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. 

2. Budaya organisasi adalah sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh 

organisasi, falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap 

pegawai dan pelanggan, cara kerja yang dilakukan di tempat organisasi, 

asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat diantara anggota organisasi. 

Indikator budaya organisasi terdiri dari  

1) Inovatif memperhitungkan risiko,  

2) Memberi perhatian pada setiap masalah secara detail,  
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3) Berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai,  

4) Berorientasi kepada semua kepentingan karyawan,  

5) Agresif dalam bekerja 

Indikatornya diukur dengan menggunakan kuesioner skala likert 1 sampai 

dengan 5, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Cukup Setuju, 

4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. 

3. Motivasi merupakan serangkaian dorongan yang dirumuskan secara sengaja 

oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada karyawan agar mereka 

bersedia secara ikhlas melakukan perilaku tertentu yang berdampak pada 

peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Indikator motivasi terdiri dari : prestasi (achievement), 

pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (the work it self), 

tanggungjawab (responsibility), pengembangan potensi individu 

(advancement) gaji (salary), kondisi kerja (working condition), kebijakan dan 

administrasi (policy and administration), hubungan antar pribadi 

(interpersonal relation), kualitas supervisi (quality supervisor) 

Indikatornya diukur dengan menggunakan kuesioner skala likert 1 sampai 

dengan 5, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Cukup Setuju, 

4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. 
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1.9. Metode Penelitian  

1.9.1. Populasi Dan Sampel 

1.9.1.1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan / individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, PS, 2002 : p.107). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai politeknik semarang  

sebanyak 213 orang. 

1.9.1.2. Sampel 

Sampel adalah sejumlah individu yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi (Sutrisno Hadi, 2000 : p.70). Sampel paling sedikit harus mempunyai 

sifat yang sama dengan populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang mewakili 

populasi secara keseluruhan. 

Sampel adalah wakil dari populasi, dalam penelitian ini pengambilan 

sampel yang akan digunakan adalah pegawai tenaga kependidikan Polines . 
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1.9.1.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan proporsional random sampling. Tehnik ini digunakan karena 

populasinya heterogen. Menurut Sugiyono (2008: p.73) proporsional random 

sampling digunakan bila populasi  mempunyai anggota atau unsur yang tidak 

homogen dan berstrata secara proposional. Dari jumlah bagian BAAK, BAU, 

Perpustakaan, UPT PP, PTIK peneliti menentukan sampel sebanyak 20 %, dari 

setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Adapun perhitungan sampel pegawai Polines sebesar 20% dari populasi 

sebagai berikut: 

 

BIDANG/UNIT BAGIAN 

 

 

 

 

JUMLAH 

 

PROPORSI  SAMPEL 

 

SAMPEL 

 
BAAK 

 

70 

 

20% 14 

 BAU 

 

100 

 

20% 20 

 PERPUS 

 

20 

 

20% 4 

 UPT PP 10 20% 2 

PTIK 13 20% 3 

JUMLAH 

 

213 

 

 43 

  

1.9.1.4. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Politeknik Negeri Semarang yang 

beralamat di Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Kota Semarang. Sedangkan 

waktu penelitian dilakukan kurang lebih lima bulan.  
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1.9.1.5. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang menggunakan skala likert dan 

jumlah karyawan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer yaitu data  

yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diedarkan. 

 

1.9.1.6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka melakukan 

analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan 

yang dikemukakan dalam Tesis ini, maka penulis menggunakan metode studi 

kasus melalui penelitian dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. 

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan. 

3. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden dalam hal ini 

adalah pegawai Polines yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala likert yakni skala yang mengelompokkan 5 kategori 

jawaban responden dengan kriteria : 

Sangat setuju    = 5 

Setuju    = 4 
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Cukup setuju   = 3 

Tidak setuju   = 2 

Sangat tidak setuju   = 1 

1.9.1.7. Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

Analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 

melihat sejauh mana pengaruh iklim komunikasi dan budaya organisasi terhadap 

motivasi kerja pegawai, dengan menggunakan  analisis regresi. Analisis ini 

dipergunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh 

iklim komunikasi organisasi(X1), budaya organisasi (X2), terhadap motivasi (Y). 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan program komputer 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 19. 

Bentuk regresi linear berganda (Dajan,1999: p.325)  adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y  : Motivasi  

X1  : Iklim Komunikasi Organisasi(X1)     

X2  : Budaya Organisasi 

b1,b2,   : Koefisien Regresi 

a  : Konstanta 

e  : Error 
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1.9.1.8. Uji Instrumen 

1. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang 

digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen 

yang baik adalah instrumen yang valid. Dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur, yang validitasnya tinggi akan mampu 

mempunyai varian kesalahan yang kecil. Sehingga data yang terkumpul 

merupakan data yang dapat dikatakan valid. Pengujian validitas ini dilakukan 

dengan menggunakan pearson correlation product moment yaitu dengan cara 

menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor (Ghozali, 2001 : p.72). Kriteria yang digunakan valid atau tidak valid 

adalah jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 atau sig < 0,05 maka butir 

pernyataan tersebut dapat dikatakan valid dan jika korelasi antar skor masing-

masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat                  

signifikansi diatas 0,05 atau sig > 0,05 maka butir pernyataan tersebut dapat 

dikatakan valid. 

2. Uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator masing-

masing variabel, yang menunjukkan tingkatan dimana indikator 

mengindikasikan variabel mana yang secara umum laten (the comman laten). 

Pengukuran reliabilitas yang tinggi menyediakan dasar bagi peneliti tingkat 

konfidence bahwa masing-masing indikator bersifat konsisten dalam 
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pengukurannya. Nilai reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha yang 

menunjukkan tingkat korelasi hubungan antar butir-butir kuesioner yang 

biasanya dapat diterima jika lebih besar dari 0,60, hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi alpha, berarti skala item pengukuran yang digunakan semakin 

baik. 

3. Uji t adalah suatu analisis untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel 

bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% (α = 0.05). Berdasarkan 

nilai   thitung itu, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang mempunyai 

pengaruh paling bermakna atau signifikan mempengaruhi variabel terikat.   
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