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ABSTRAK 
 
 

Adanya iklim komunikasi organisasi sangatlah penting karena iklim 
komunikasi organisasi dapat memengaruhi cara hidup anggotanya, kepada siapa 
berbicara, siapa yang disukai, bagaimana cara kerjanya, bagaimana 
perkembangannya, apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara beradaptasi. Iklim 
komunikasi organisasi merupakan sesuatu yang nyata dirasakan oleh orang-orang 
yang ada di dalam suatu organisasi. Apa yang dirasakan itu mempengaruhi 
perilakunya yang akhirnya akan menentukan tingkat kerja para pegawai. 
Keefektifan dan keberhasilan dalam lingkungan kerja pada PDAM Surya 
Sembada Surabaya bergantung pada iklim komunikasi organisasi yang dapat 
mempengaruhi kinerja karyawan secara berkesinambungan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap 
kinerja karyawan PDAM Surya Sembada Surabaya. 

Tipe penelitian ekplanatif dengan menggunakan analisis kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PDAM Surya Sembada Surabaya. 
Tehnik sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling dengan 
teknik teknik Purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 
orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : Ada pengaruh antara 
Iklim komunikasi Organisasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PDAM 
Surya Sembada Surabaya. 

 
 
Kata Kunci : Iklim Komunikasi Organisasi, Kinerja Karyawan 
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ABSTRAC 
 
 

The existence of organizational communication climate is important 
because organizational communication climate can influence the way of life 
members, to whom to talk, who's like, how it works, how it goes, what you want 
to achieve and how to adapt. Organizational communication climate is the real 
thing felt by the people who are in an organization. What is the perceived 
influence that behavior will ultimately determine the level of employees. The 
effectiveness and success in the work environment at the PDAM Surabaya Surya 
Sembada rely on organizational communication climate that could affect 
employee performance on an ongoing basis. The purpose of this study was to 
determine the effect of organizational communication climate to employee 
performance PDAM Surya Sembada Surabaya. 

Type research using quantitative analysis. The population in this study 
were employees of Surya Sembada PDAM Surabaya. Sampling technique used 
was non-probability sampling method with purposive sampling techniques. The 
sample in this study amounted to 90 people. The analysis technique used in this 
study is a simple linear regression analysis technique. 

The results can be concluded that: There are between Organizational 
Climate influence on the performance of employees at the company PDAM Surya 
Sembada Surabaya. 

 
 

Key Words: Organizational Communication Climate, Employee Performance 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Efektifitas komunikasi dapat dinilai dari kinerja sumber daya manusia 

dalam organisasi. Unsur penting dalam peningkatan kinerja dalam organisasi 

adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, produktifitas, memiliki 

etos kerja yang tinggi, dan mampu memberikan kontribusi optimal kepada 

perusahaan. Untuk mendapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan tersebut, organisasi 

membutuhkan koordinasi yang tepat kepada setiap sumber-sumber daya manusia 

dalam organisasi melalui komunikasi yang efektif.  

Organisasi adalah sarana atau alat dalam pencapaian tujuan, yang 

maksudnya adalah sebagai wadah kegiatan dari orang–orang yang bekerja sama 

dalam usahanya mencapai tujuan. Tujuan tersebut pastilah berbeda-beda satu dan 

lainnya. Pengelolaan yang baik dan profesional merupakan suatu hal yang 

menjadi bagian dari siklus hidup suatu perusahaannya dalam pencapaian 

tujuannya. Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut seluruh sumber daya yang 

ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk 

sumber daya manusia sebagai faktor utamanya (Ranguti, 2009). 

Komunikasi yang efektif  antara atasan dan bawahan dalam organisasi 

sangat diperlukan. Penerapan komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan 

memperhatikan iklim organisasi dan jaringan komunikasi. Adanya iklim 

komunikasi organisasi sangatlah penting karena iklim komunikasi organisasi 

dapat memengaruhi cara hidup anggotanya, kepada siapa berbicara, siapa yang 
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disukai, bagaimana cara kerjanya, bagaimana perkembangannya, apa yang ingin 

dicapai dan bagaimana cara beradaptasi. Agar karyawan memiliki kesempatan 

untuk beraktualisasi dan memanfaatkan kesempatan untuk beraktualisasi tersebut 

maka perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang memberikan 

kenyamanan bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan mengaktualisasikan 

dirinya di perusahaan (Rizky, 2012).  

Iklim komunikasi organisasi dalam suatu organisasi akan mempengaruhi 

sikap dan pola pikir para anggota organisasi. Salah persepsi antar sesama anggota 

organisasi mengenai sikap dan perakataan akan menimbulkan konflik dalam iklim 

organisasi. Dalam mencapai iklim komunikasi organisasi yang dapat menunjang 

kinerja karyawan, diperlukan komunikasi diantara karyawan (Rizky, 2012). 

Iklim komunikasi organisasi pada perusahaan secara internal untuk dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Hubungan interpersonal antar 

karyawan yang lebih harmonis akan lebih dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan akan lebih dapat mengantisipasi persaingan. Selain itu iklim kerja 

yang rendah apabila organisasi saling mencurigai dan sulit untuk saling percaya 

dan tidak ada perasaan kelompok (Yulianti, 2005). 

Iklim komunikasi organisasi merupakan sesuatu yang nyata dirasakan 

oleh orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Apa yang dirasakan itu 

mempengaruhi perilakunya yang akhirnya akan menentukan tingkat kerja para 

pegawai. Kinerja pegawai sangat terkait dengan struktur yang ada yakni mengenai 

pembagian kerja sesuai bagian yang ada, tanggung jawab pegawai terhadap 

tugasnya baik secara pribadi, kelompok, maupun secara organisatoris, komunikasi 
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yang diciptakan oleh atasan terhadap bawahannya, penghargaan terhadap sumber 

daya manusia, imbalan dan sanksi yang diterapkan (Kamuli, 2012). Adapun untuk 

mengukur variabel iklim organisasi dalam penelitian ini mengacu pada Suwatno 

(2009) adalah hindrance (gangguan), intimacy (keakraban), disengagement 

(keadaan melepas diri), esprit (semangat kerja), productions emphasis (penekanan 

pada hasil), aloofness (pembuatan jarak sosial), consideration (pertimbangan dan 

perhatian), trust (doromgan serta bimbingan).  

Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap 

karyawan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan. Dengan kinerja yang baik, maka setiap karyawan 

dapat menyelesaikan segala beban perusahaan dengan efektif dan efisien sehingga 

masalah yang terjadi pada perusahaan dapat teratasi dengan baik (Rue dan Byars, 

1995). Keefisienan kinerja memberikan manfaat di dalam meningkatkan 

keberhasilan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga kinerja 

merupakan salah satu faktor pendukung terhadap keberhasilan karyawan di dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan yang 

disertai dengan adanya tanggung jawab pemimpin di dalam memotivasi karyawan 

untuk dapat bekeja lebih baik sehingga permasalahan yang dihadapi perusahaan 

dapat terselesaikan (Ranguti, 2009). 

Kinerja pegawai pada organisasi kenyataannya tidak dapat diukur secara 

material atau finansial, tetapi dapat dilihat pada penyelesaian volume dan beban 

kerja yang ada, dan ketepatan waktu disamping kualitas pelayanan yang mereka 

diberikan. Selanjutnya sejauh mana tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai bidang 
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kerja dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada termasuk sumber 

daya manusia, sehingga tujuan dapat dicapai. Peningkatan kinerja pegawai tidak 

dapat dilepaskan dari suasana kerja atau iklim yang ada dalam organisasi. Suasana 

kerja yang memungkinkan meningkatnya kinerja pegawai seperti pemahaman 

pegawai terhadap deskripsi tugas (job description) sesuai posisi dimana pegawai 

itu ditempatkan, tugas-tugas seperti apa yang harus dilakukannya, kepada siapa 

pegawai itu melapor atas hasil yang dikerjakannya, atau bila menemukan masalah 

dari pekerjaannya kepada siapa ia memperoleh solusinya, bagaimana mekanisme 

koordinasi secara formal yang harus dipedomani, demikian pula dengan pola 

interaksi yang harus diikuti pegawai dalam organisasi. Hal-hal yang dikemukakan 

tersebut saling terkait satu dengan lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bila 

suasana kerja dalam organisasi tidak tercipta dengan baik, maka akan berpengaruh 

terhadap hasil kerja pegawai dalam organisasi (Kamuli, 2012). Adapun untuk 

mengukur indikator kinerja karyawan dalam penelitian ini mengacu pada 

Bernardin dan Russel (1993:379) adalah Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, 

Pengawasan, dan Dampak antar individu. 

PDAM Surya Sembada Surabaya adalah salah satu perusahaan yang 

disahkan menjadi perusahaan daerah dan dituangkan dalam Perda kota Surabaya. 

Berdasarkan observasi awal, diduga komunikasi yang berlangsung di PDAM 

Surya Sembada Surabaya kurang mendukung untuk menciptakan iklim 

komunikasi organisasi yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, hal ini terlihat 

bahwa jalinan komunikasi yang terjadi hanya sesama rekan kerja saja atau antar 

staf saja yang berada dalam unit yang sama atau yang dikenal saja, sehingga 
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segala keluhan karyawan staf tidak tersampaikan kepada pimpinan. Karyawan 

sendiri kurang komunikasi untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahaminya 

dalam pelaksanaan kerja. Sering terjadi salah persepsi antara rekan sekerja akibat 

adanya perbedaan kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Selain itu suasana 

kerja karyawan yang cukup kondusif, dimana tidak semua karyawan menerapkan 

aturan dan menerima kebijakan perusahaan tersebut, serta partisipasi seorang 

pemimpin yang membawahi karyawan-karyawannya dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepada karyawan. Secara keseluruhan kondisi tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PDAM Surya Sembada 

Surabaya. Hal tersebut menyebabkan iklim komunikasi organisasi karyawan yang 

kurang baik.  

Keefektifan dan keberhasilan dalam lingkungan kerja pada PDAM Surya 

Sembada Surabaya bergantung pada iklim komunikasi organisasi yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan secara berkesinambungan. Oleh sebab itu iklim 

komunikasi organisasi dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut (Ranguti, 2009). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PDAM Surya Sembada Surabaya” 

 
1.2. Permusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah "Adakah pengaruh iklim komunikasi 

organisasi terhadap kinerja karyawan pada PDAM Surya Sembada Surabaya"? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Surya Sembada Surabaya”. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan ciri ilmiah pada sebuah penelitian 

dengan mengaplikasikan teori-teori, khususnya teori-teori. Komunikasi 

tentang proses komunikasi dan dampaknya terhadap iklim organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis yang akan diperoleh dari peneltian ini adalah agar pihak-

pihak yang tertarik dalam kajian masalah yang lama dapat mengambil 

manfaat, selain itu juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak 

PDAM Surya Sembada Surabaya, khususnya para anggota agar lebih mampu 

berkomunikasi dengan baik sesama karyawan. 
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