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ABSTRAK 

 

 

TARU KALPIYA ADITYO, NIM. 1421103607, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Menguji signifikansi pengaruh 

komunikasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa 

Sambada Klaten, 2) Menguji signifikansi kepemimpinan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten, 3) Menguji signifikansi 

pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 42 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas yaitu komunikasi (X1) dan kepemimpinan (X2) serta 

variabel terikat (Y) yaitu produktivitas kerja karyawan. Teknik analisis data 

dengan analisis korelasi Product Moment.  

Dari perhitungan uji t untuk  X1, t hitung = 2,833 yang lebih besar dari t 

tabel 2,021 sehingga kesimpulanya hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya 

untuk komunikasi (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara komunikasi terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Sedangkan untuk X2, t hitung = 2,12 yang lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga 

hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk kepemimpinan (X2). 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan.  

 

  

 

Keywords : komunikasi, kepemimpinan, produktivitas kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi menuntut bangsa kita untuk maju mengejar 

ketinggalannya di semua sektor. Sektor industri merupakan salah satu sektor 

utama sebagai penggerak ekonomi nasional. Pembangunan di sektor industri 

merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi, dengan tetap 

memperhatikan pembangunan di sektor yang lainnya. Pembangunan industri 

diharapkan mampu membawa perubahan yang mendasar dalam struktur 

ekonomi lainnya, sehingga kemajuan yang dicapai oleh sektor industri akan 

diikuti kemajuan sektor lain. 

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri,  

merupakan kunci keberhasilan pencapain tujuan pada sektor industri tersebut. 

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan 

tergantung pada unsur manusianya. Pada saat ini kebutuhan akan sumber daya 

manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Selain kualitas sumber daya manusia yang harus diperhatikan, perlu 

diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas 

tenaga kerja. Apabila faktor-faktor ini diperhatikan pihak industri, maka akan 

bermanfaat pula bagi industri tersebut dalam meningkatkan efisiensi industri.  

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 
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maupun organisasional. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan organisasi 

sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia 

tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemimpin 

perusahaan untuk melakukan hal yang dapat mendukung produktivitas kerja 

karyawannya. Seorang karyawam diharapkan dapat menjalankan 

pekerjaannya dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut maka peran 

pemimpin dalam perusahaan sangat penting untuk mendukung karyawan agar 

lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan.  

Agar produktivitas kerja karyawan meningkat perlu ada rangsangan atau 

dorongan seorang pemimpin dengan cara adanya penghargaan bagi karyawan 

yang berprestasi, adanya hukuman bagi karyawan yang indisipliner, promosi 

jabatan, cuti, uang lembur serta bonus. Disamping hal tersebut komunikasi 

juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

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 produktivitas kerja karyawan. 

Komunikasi yang baik dari pimpinan kepada karyawannya dapat 

menimbulkan empati serta rasa hormat dari karyawan kepada pimpinan. 

Pimpinan yang berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan karyawannya 

akan membuat karyawan merasa diperhatikan dan termotivasi. Oleh karena 

adanya perhatian dan motivasi dari pemimpin maka karyawan akan lebih 
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bersemangat dalam melakukan pekerjaan, sehingga produktivitas kerja akan 

semakin meningkat. 

Sehubungan dengan pembahasan diatas, pimpinan PT. Absara Tiyasa 

Sambada Klaten memberikan perhatian khusus pada permasalahan yang 

berhubungan dengan komunikasi antar  karyawan. Hal tersebut bertujuan agar 

PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten yang selama ini cukup memperoleh 

kepercayaan besar dari masyarakat dapat terus meningkatkan produktivitas 

kerja karyawannya. Apabila produktivitas kerja karyawan PT. Absara Tiyasa 

Sambada Klaten cukup baik dan cenderung meningkat, maka kepercayaan 

masyarakat pun akan meningkat pula yang pada gilirannya dapat meraih 

keunggulan dalam setiap kompetisi dengan perusahaan lainnya. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai : “PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. 

ABSARA TIYASA SAMBADA KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2. Alasan Objektif 

a. Dengan gaya kepemimpinan yang baik suatu perusahaan akan berjalan 

baik pula sebaliknya tanpa kepemimpinan yang baik suatu perusahaan 

akan berjalan tanpa arah. 
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b. Terjalinnya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan bawahan 

maupun antar karyawan itu sendiri sangat penting bagi keberlangsungan 

sebuah perusahaan. 

 

C. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari 

penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan atas istilah yang terdapat 

dalam judul penelitian ini. 

1. Pengaruh kepemimpinan ialah suatu sikap atau tindakan yang dapat 

merubah sikap, perilaku, pola pikir seseorang atau sekelompok orang 

untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian 

tujuan organisasi (Mulyasa, 2003 : 107). 

2. Komunikasi adalah sesuatu  proses penyampaian informasi atau gagasan 

diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka 

mewujudkan suatu tujuan tertentu. Aliran komunikasi dalam organisasi 

terdiri dari vertikal, horisontal dan diagonal (Rekso Hadiprojo & Handoko, 

2011 : 123) 

3. Produktivitas  adalah  suatu konsep  yang menggambarkan hubungan  

antara hasil  (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber 

(jumlah  tenaga kerja, modal,  tanah, energi, dan sebagainya) yang dipakai 

untuk menghasilkan hasil tersebut (Basu  Swastha, 1995:  281)  . 
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D. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan produktivitas 

kerja sehingga perlu diadakan pembatasan masalah agar fokus permasalahan 

lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuannya. Sehubungan dengan hal 

tersebut permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh komunikasi 

dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara 

Tiyasa Sambada Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan 

kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara 

Tiyasa Sambada Klaten?  

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:  

1. Menguji signifikansi pengaruh komunikasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 
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2. Menguji signifikansi kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

3. Menguji signifikansi pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

  

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mempersiapkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu 

manajemen sumber daya manusia secara langsung dengan pengamatan 

langsung di lapangan serta melatih ketajaman analisa. 

2. Bagi Masyarakat 

Diperolehnya bahan-bahan kajian ilmiah khususnya dalam ilmu 

manajemen sumber daya manusia sehingga bisa menambah wawasan bagi 

para pembaca terutama mahasiswa yang ingin mempelajari dan mendalami 

ilmu manajemen sumber daya manusia. 

3. Bagi PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten 

Data hasil penelitian bisa digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan organisasi kerja. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan awal bersifat terbukti tidak didapat dari hasil 

penulis. Hipotesis yang penulis ajukan yaitu:  
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1. Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi dan kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada 

Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

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 dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian menejemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang komunikasi, kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan, metode kepemimpinan, teori kepemimpinan, tinjauan tentang 

produktivitas kerja dan penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian dan gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan pembahasan yang berisi tentang penyajian data dan 

analisis data penelitian 
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BAB V. Simpulan dan Saran-saran yang berisi simpulan seluruh hasil 

penelitian dan serta saran-saran bagi pihak yang terkait. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Absara Tiyasa Sambada Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan rumus korelasi product moment dapat diketahui hubungan 

antara komunikasi dan kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan adalah terdapat hubungan yang positif dan cukup erat dengan 

diperoleh r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,41 untuk 

komunikasi dan 0,318 untuk kepemimpinan. Apabila dikonsultasikan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% untuk N = 42 sebesar 0,312 

sehingga r hitung lebih besar dari r tabel (0,41 > 0,312) untuk komunikasi 

dan r hitung lebih besar dari r tabel (0,318 > 0,312) untuk kepemimpinan.  

2. Dari perhitungan uji t untuk  X1, t hitung = 2,833 yang lebih besar dari t 

tabel 2,021 sehingga kesimpulanya hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk komunikasi (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Sedangkan untuk X2, t hitung = 2,12 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 sehingga hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk kepemimpinan (X2). Sehingga dapat dinyatakan 

61 
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bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kepemimpinan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 

B. Saran-saran 

1. Salah satu teknik untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah 

dengan membuat lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan. Salah 

satu caranya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara 

pimpinan dengan bawahan dan antar sesama karyawan. 

2. Pimpinan hendaknya lebih memperhatikan para karyawannya baik 

mengenai kebutuhan psikis maupun psikologisnya. Salah satu cara adalah 

dengan pemberian bonus dan jaminan sosial, dengan demikian diharapkan 

akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Agar para karyawan tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaannya 

dan bisa secara efektif melaksanakan pekerjaannya maka perlu adanya 

ketentuan yang berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang 

dibuat oleh pimpinan secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh 

pegawai sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid lagi. 
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