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ABSTRAK 

 

 

WAHYU TRI UTAMI, NIM. 1421103602, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Motivasi 

Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Globalindo 

Intimate” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji seberapa signifikan 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate, 2) 

untuk menguji seberapa signifikan pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate, 3) untuk menguji seberapa signifikan 

pengaruh motivasi kerja dan komunikasi secara simultasn terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate.  

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 karyawan. Variabel dalam penelitian 

ini yaitu variabel bebas : motivasi kerja (X1) dan komunikasi (X2) serta variabel 

terikat (Y) : kinerja karyawan. Teknik analisis data menggunakan program SPSS. 

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara motivasi kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Globallindo Intimate, karena t hitung motivasi kerja = 4,533 dan komunikasi 

= 1,985. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara motivasi kerja dan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate, karena nilai F hitung = 40,807 > F tabel 3,09. 

 

 

Keywords : Motivasi Kerja, Komunikasi dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Edwin B. Flippo (1998) menjelaskan manajemen sumber daya  manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Untuk  mencapai  hubungan  yang  

sinergis tersebut, perusahaan harus dapat memperhatikan pola kinerja 

karyawannya. Dengan diadakannya riset sumber daya manusia (karyawan)  

secara intens diharapkan perusahaan mendapat umpan balik guna perbaikan  

kinerja perusahaan.  

Salah satu keberhasilan pimpinan didukung oleh kinerja karyawan. 

Dalam pekerjaan adanya peraturan, operasional dan administratif menjadi  

bagian konstruktif dalam menggerakan karyawan, tetapi dengan adanya  

dukungan motivasi dan lingkungan kerja yang nyaman dengan adanya 

komunikasi yang kondusif antara pimpinan dengan bawahan maupun dengan 

sesama rekan kerja akan mendukung pengawasan dan tercapainya kinerja 

yang lebih baik seiring dengan perkembangan manajemen dan tenaga kerja 

saat ini. Tentunya dalam upaya menciptakan sumber daya manusia dengan 

melihat sulitnya untuk selektif memilih tenaga kerja yang bervariasi,  

perusahaan akan mencari yang terbaik untuk sumber daya manusianya yang  
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merupakan modal perusahaan yang utama. Maka karyawan merupakan  modal  

utama yang harus diberdayakan dengan maksimal diikuti dengan  

pengembangan  karyawan yang tepat. Biaya rekruitmen dan seleksi yang 

besar,  tingkat penerimaan tenaga kerja akan menjadikan pimpinan perusahaan 

berhati-hati menjaga sumber daya manusia yang dimiliki dengan baik seiring 

perubahan jaman. 

Dengan  motivasi  kerja  yang  tinggi  karyawan  akan  bekerja  dengan  

giat untuk  melaksanaakan  pekerjaannya,  tetapi  jika  motivasi  kerja  rendah  

maka sebaliknya  membuat  tidak  bersemangat  kerja  dan  mudah  menyerah.  

Motivasi adalah rangkaian pemberi dorongan kepada seseorang untuk  

melakukan tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi 

mewakili dari proses psikologi manusia menentukan arah tujuan dan  

kehadiran untuk menjalankan suatu aktifitas dengan sukarela agar mencapai 

tujuan tertentu. Motivasi  akan mendorong secara penuh  perilaku, memberi 

perintah perilaku dan menjadi dasar manusia. Mengetahui informasi motivasi 

kerja karyawan akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengembangan 

karyawan dalam mencapai kinerja  yang  lebih baik. 

Kinerja kerja karyawan dapat dipengaruhi  juga oleh komunikasi. Baik 

komunikasi dengan teman kerja maupun dengan pimpinan atau bawahan. 

Komunikasi sendiri diartikan sebagai sesuatu proses penyampaian informasi 

atau gagasan diantara para anggota organisasi/ perusahaan secara timbal balik 

dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu. Aliran komunikasi dalam 

organisasi/ perusahaan terdiri dari vertikal, horisontal dan diagonal. 
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Aliran komunikasi vertikal mencakup seluruh transaksi yang meliputi 

baik aliran informasi kebawah maupun ke atas yang terjadi antara atasan dan 

bawahan dalam suatu organisasi. Aliran horisontal mencakup seluruh 

penyampaian infromasi yang mengalir secara lateral dalam suatu organisasi. 

Aliran diagonal  mencakup seluruh transmisi informasi yang memotong saling 

rantai perintah organisasi/ perusahaan. Komunikasi diagonal paling sering 

berbentuk interaksi antara para manajer lini dan para staf atau unit pelayanan. 

Semua proses kegiatan dalam bekerja pada akhirnya akan menghasilkan 

kinerja karyawan yang diinginkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Suatu 

perusahaan akan membutuhkan hasil kinerja karyawannya untuk mengukur 

seberapa besar keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk menciptakan kinerja 

yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dan mampu 

mendayagunakan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh karyawan 

guna menciptakan tujuan perusahaan, sehingga akan memberikan kontribusi 

positif bagi perkembangan perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu 

memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

dalam hal ini diperlukan adanya peran perusahaan dalam meningkatkan 

motivasi dan menciptakan komunikasi yang lancar antar anggota perusahaan 

guna mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang profesional dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing – 

masing.  

Sehubungan dengan pembahasan diatas memang tidaklah mudah dalam 

memotivasi karyawan. Hal ini juga dirasakan oleh manajemen PT. Globalindo 



4 

 

Intimate. Motivasi karyawan untuk bekerja biasanya merupakan hal yang 

rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan 

organisasional. Faktor individual muncul dari dalam diri karyawan itu sendiri 

sedangkan faktor-faktor organisasional muncul dari organisasi, di mana kedua 

faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi 

karyawan di dalam bekerja. 

Kebutuhan karyawan yang semakin meningkat sedangkan pemberian 

gaji oleh perusahaan yang dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan karyawan menyebabkan motivasi kerja karyawan menjadi 

menurun. Di samping komunikasi yang kurang baik di lingkungan perusahaan 

seperti ketidakharmonisan dengan rekan kerja juga menjadi salah satu faktor 

menurunnya kinerja karyawan PT Globalindo Intimate. Hal ini terbukti saat 

ada karyawan yang mempunyai masalah dengan rekan kerjanya membuat 

karyawan tersebut terlihat setengah-setengah dalam bekerja. Dalam kaitannya 

dengan kinerja karyawan, hal tersebut tentunya harus segera dibenahi agar 

kinerja karyawan meningkat sehingga produktivitas perusahaan juga 

mengalami peningkatan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan dalam memberikan motivasi kepada 

karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul  

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KOMUNIKASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PT GLOBALINDO INTIMATE.” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa alasan dalam 

mengambil judul diatas antara lain : 

1. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti bekerja. 

b. Untuk bahan penelitian selanjutnya serta untuk menyelesaikan studi 

Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang motivasi kerja dan 

komunikasi dalam hubungannya dengan kinerja. 

2. Alasan Obyektif  

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya motivasi 

kerja dan komunikasi. Bila karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi 

maka kinerjanya akan meningkat, sebaliknya jika motivasi kerja menurun 

maka kinerjanya akan menurun. Begitu pula dengan komunikasi. 

Komunikasi yang lancar dan baik antara pimpinan dengan bawahan dan 

bawahan dengan pimpinan serta sesama rekan kerja akan meningkatkan 

kinerja karyawan. Apabila komunikasi terganggu maka akan menghambat 

kinerja karyawan . 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengambilan judul skripsi 

di atas, maka penulis memberikan penegasan judul sebagai berikut : 
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1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang terdorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (T. Hani Handoko, 2002 : 328). 

2. Komunikasi 

Komunikasi adalah sesuatu  proses penyampaian informasi atau gagasan 

diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka 

mewujudkan suatu tujuan tertentu (Hadiprojo & Handoko, 2011 : 123). 

3. Kinerja   

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai & Basri, 2004). 

  

D. Pembatasan Masalah 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada sebuah 

perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa faktor motivasi 

kerja dan komunikasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga dalam 

penelitian ini hanya dibicarakan faktor motivasi kerja dan komunikasi yang 

akan mempengaruhi kinerja karyawan PT Globalindo Intimate, sedangkan 

faktor lain tidak disinggung. 
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E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Globalindo Intimate? 

2. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Globalindo Intimate? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi kerja dan komunikasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dalam melaksanakan penelitian 

penulis tidak kehilangan arah dan hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate. 

2. Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate. 

3. Untuk menguji seberapa signifikan pengaruh motivasi kerja dan 

komunikasi secara simultasn terhadap kinerja karyawan PT. Globalindo 

Intimate. 



8 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

ada tidaknya pengaruh antara motivasi kerja dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pimpinan PT. Globalindo 

Intimate guna peningkatkan dan perbaikan kinerja para karyawan 

dengan cara memanipulasi variabel-variabel yang berpengaruh pada 

kinerja karyawan.  

b. Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawahan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian ada kontribusi yang cukup memadahi dalam 

meningkatkan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

  

H.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis identik pengertiannya dengan dugaan awal yang bersifat 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Globalindo Intimate. 
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3. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, motivasi kerja, tinjauan tentang komunikasi, kinerja dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian dan gambaran umum objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh motivasi 

kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

Y=15,986 + 0,459X1 + 0,156X2. Menunjukkan bahwa motivasi kerja dan 

komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Globalindo 

Intimate. 

2. Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara motivasi kerja dan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Globallindo Intimate, karena t hitung motivasi kerja = 4,533 

dan komunikasi = 1,985 sehingga terdapat pengaruh antara motivasi kerja 

dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara motivasi kerja dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Globalindo Intimate, karena nilai F hitung = 40,807 

> F tabel 3,09. 

 

 

57 



58 

 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,446. Hal ini 

berarti 44,6% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel motivasi 

kerja dan komunikasi. Sedangkan sisanya yaitu 55,4% kinerja karyawan 

PT. Globalindo Intimate dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan simpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperhitungkan 

kebijakan dimasa yang akan datang Masukan atau saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan 

membuat lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai. Salah satu 

caranya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara pimpinan 

dengan bawahan dan antar sesama pegawai 

2. Komunikasi yang baik antar karyawan dengan pimpinan serta antar 

sesama karyawan sebisa mungkin ditingkatkan supaya terjalin hubungan 

yang baik dan dapat meningkatkan kinerja. 

3. Dari hasil penelitian terbukti bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawannya, perusahaan sebaiknya mampu menerapkan berbagai 

kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawannya. Upaya 
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yang dilakukan misalnya melalui pemberian tunjangan ataupun bonus 

yang lebih baik, menambah insentif dan gaji karyawan yang memenuhi 

target kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sehingga 

karyawan bisa bekerja dengan lebih baik. 
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