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ABSTRAK 

 

 

SRI LESTARI, NIM. 1521103752, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Komunikasi Dan 

Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sleman” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisa dan mengetahui 

pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman, 2) untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh kedisiplinan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, 3) 

untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh komunikasi dan kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan kuesioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : Komunikasi (X1) dan Kedisiplinan kerja (X2) serta variabel 

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

linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh t hitung X1= 2,987  dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, 

nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 2,987 > t 

tabel sebesar 2,000.  Kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Hal ini terbukti dari hasil uji t 

yang memperoleh t hitung X2= 2,836 dengan menggunakan batas signifikansi 

0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung sebesar 

2,836 > t tabel sebesar 2,000. Komunikasi dan kedisiplinan kerja secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sleman. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh  F hitung 

sebesar sebesar 10,833 dengan taraf signifikansi 0,000.   

 

  

Kata kunci: komunikasi, kedisiplinan kerja, kinerja 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawannya. Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Perbaikan kinerja 

baik individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Adanya peraturan, operasional dan administratif dalam pekerjaan 

menjadi  bagian konstruktif dalam menggerakan karyawan. Didukung dengan 

adanya  komunikasi yang kondusif antara pimpinan dengan bawahan maupun 

dengan sesama rekan kerja akan tercipta pengawasan yang baik dan 

tercapainya kinerja yang lebih baik seiring dengan perkembangan manajemen 

dan tenaga kerja saat ini. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara 

pimpinan dengan bawahan maupun antar karyawan dapat menimbulkan 

lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif inilah yang 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Komunikasi sendiri diartikan sebagai sesuatu proses penyampaian 

informasi atau gagasan diantara para anggota organisasi secara timbal balik 

dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu. Komunikasi yang baik dari 
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pimpinan kepada pegawainya dapat menimbulkan empati serta rasa hormat 

dari pegawai kepada pimpinan. Pimpinan yang berusaha menjaga komunikasi 

yang baik dengan pegawainya akan membuat pegawai merasa diperhatikan 

dan termotivasi. Oleh karena adanya perhatian dan motivasi dari pemimpin 

maka pegawai akan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan, sehingga 

kinerja akan semakin meningkat.  

Dalam upaya menciptakan kinerja yang tinggi bagi karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, nampaknya masih terdapat banyak 

kendala yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai  tujuan organisasi. 

Kondisi yang belum ideal masih ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Sleman. Kendala tersebut diantaranya adalah kurangnya komunikasi 

antara pimpinan dan bawahan sehingga bawahan sulit merepresentasikan 

perintah yang diberikan oleh pimpinannya yang berakibat tidak dapat 

terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.  

Selain komunikasi, faktor naik turunnya kinerja suatu organisasi juga 

dipengaruhi oleh kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja merupakan suatu alat 

yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 

mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 2004). 

Penerapan kedisiplinan kerja ini bermanfaat dalam mendidik para karyawan 

untuk mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang 

ada di perusahaan. Sehingga, kedisiplinan kerja sangat penting untuk 
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ditegakkan dalam  perusahaan agar para karyawan dalam bekerja sesuai 

dengan peraturan yang ada di perusahaan. Dengan begitu, kehidupan  

perusahaan  akan  aman,  tertib,  lancar  dan tujuan perusahaan tercapai. 

Kedisiplinan kerja seorang karyawan tidak hanya dilihat dari absensi, 

tetapi juga bisa dinilai dari sikap karyawan dalam bekerja. Karyawan yang  

memiliki kedisiplinan kerja yang baik akan tetap bekerja dengan baik 

walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Karyawan tidak akan mencuri waktu 

kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan 

yang berakibat turunnya kinerja. Disamping itu, karyawan juga selalu 

mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran tinggi 

tanpa  ada  rasa  paksaan.   

Faktor kedisiplinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kedisiplinan biasanya berbanding lurus terhadap kinerja karyawan dalam 

suatu perusahaan. Bila tingkat kedisiplinan karyawan suatu perusahaan  tinggi,  

maka tingkat kinerja perusahaan itu juga akan tinggi. Penegakkan kedisiplinan 

yang terlalu tinggi bisa memicu stres kerja karyawan atau  bisa juga memicu 

motivasi karyawan karena beberapa karyawan cenderung malas bekerja bila 

tidak ada penegakkan kedisiplinan yang tegas. Fenomena ini sering terjadi dan 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sebagai instansi vertikal dalam 

jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi institusi pemerintah 

penghimpun pajak negara yang menyelenggarakan sistem administrasi 
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perpajakan negara. Seperti halnya instansi pemerintah pada umumnya, 

masalah naik turunnya kinerja karyawan menjadi masalah utama karena akan 

berakibat pada pelayanan kepada masyarakat. Masalah yang menjadi 

penyebab naik turunnya kinerja karyawan di KPP Pratama Sleman adalah 

masalah kedisiplinan kerja karyawan.  

Sikap dan perilaku karyawan berperan dalam kesuksesan bekerja. 

Karyawan yang memiliki sikap dan perilaku baik akan menghasilkan kinerja 

yang baik. Sikap dan perilaku karyawan KPP Pratama Sleman terlihat masih 

belum bagus, banyak karyawan kurang mempunyai respon baik dalam 

bekerja. Masih banyaknya karyawan yang bekerja sesuai keinginan sendiri 

seperti mengobrol ketika sedang bekerja, bermain  handphone atau  browsing 

internet yang dapat mengakibatkan tertundanya pekerjaan. Akibatnya,  kinerja 

karyawan tidak maksimal.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai : “PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEDISIPLINAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA SLEMAN.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan dalam mengambil judul diatas antara lain : 

1. Alasan Objektif 

a. Kinerja yang baik dapat tercapai apabila terjalin komunikasi yang baik 

antara sesama pegawai serta dengan pimpinan. 
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b. Faktor kedisiplinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kedisiplinan kerja biasanya berbanding lurus terhadap kinerja 

karyawan dalam suatu organisasi. 

2. Alasan Subjektif 

a. Untuk bahan penelitian selanjutnya serta untuk menyelesaikan studi 

Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi. 

b. Peneliti tertarik terhadap aspek komunikasi dan kedisiplinan kerja 

yang punya pengaruh terhadap kinerja  

c. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang komunikasi dan 

kedisiplinan kerja dalam hubungannya dengan kinerja. 

 

C.  Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. 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). 

2. Kedisiplinan Kerja 

Kedisiplinan kerja  adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai  suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 
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dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku (Rivai, 2004). 

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 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya 

pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah penelitian pada 

pengaruh komunikasi dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Perumusan Permasalahan  

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Sleman? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman? 

3. Adakah pengaruh komunikasi dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman? 
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F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisa dan mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 

2. Menganalisa dan mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 

3. Menganalisa dan mengetahui pengaruh komunikasi dan kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian  ini  merupakan  sarana  atau  media  belajar  bagi  peneliti  

untuk dapat  mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  teori  

dengan praktik di lapangan. 

2. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

organisasi untuk menentukan kebijakan bagi karyawan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi Pihak Luar  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran, wawasan dan 

pengetahuan  serta  bahan  referensi  bacaan  untuk  penelitian  selanjutnya. 
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H. 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 dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, komunikasi, kedisiplinan kerja, kinerja, kerangka pemikiran 

hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian dan 

penjelasan tentang 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 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel komunikasi 

dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 13,026 + 0,417 X1 + 0,272X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa komunikasi dan kedisiplinan 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sleman. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 2,987  dan 

X2= 2,836 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 2,987 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis 

dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi 

tehadap kinerja karyawan. Untuk X2, t hitung sebesar 2,836 > t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan kedisiplinan kerja tehadap kinerja karyawan. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 10,833 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 
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kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel komunikasi dan 

kedisiplinan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,316. Hal ini berarti 

31,6% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel komunikasi dan 

kediiplinan kerja. Sedangkan sisanya yaitu 68,4% kinerja karyawan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada perusahaan sehubungan dengan penelitian ini 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. Pimpinan hendaknya lebih memperhatikan para karyawannya baik 

mengenai kebutuhan psikis maupun psikologisnya. 
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4. Pimpinan hendaknya terus memantau efektifitas dari penerapan 

kedisiplinan kerja yang telah diterapkan sehingga tidak sampai 

menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan perusahaan. 

5. Setiap pegawai hendaknya memahami dan menyadari arti pentingnya 

kedisiplinan untuk pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi. 
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