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ABSTRAK 

 

Nama   :  Tiara Puspanidra 

Program Studi :  Magister Ilmu Komunikasi 

Judul                          :  Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Perilaku 

Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada 

PNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja pegawai negeri sipil 

terutama dalam pengelolaan lingkungan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masalah 

pengelolaan lingkungan perlu meningkatkan kinerja agar lingkungan bersih dan 

terawat dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Peningkatan kinerja dapat 

dipengaruhi oleh faktor iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi, 

dimana iklim komunikasi yang baik dapat menghasilkan kepuasan kerja 

karyawan/individu dalam organisasi. Karyawan/individu yang memiliki kepuasan 

kerja cenderung meningkat kinerjanya. Peningkatan kinerja individu pada 

akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi. Perilaku organisasi dapat 

meningkatkan kemampuan para manajer/atasan dalam memahami orang lain. Juga 

dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja dengan cara menunjukkan 

pada para atasan bagaimana memberdayakan mereka, merancang dan 

mengimplementasikan program-program perubahan, meningkatkan pelayanan, 

dan membantu pekerja mengatasi konflik hidup-pekerjaan dan membentuk iklim 

kerja yang sehat dan beretika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh iklim komunikasi dan perilaku 

organisasi terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

yang bersifat eksplanantif, dengan metode survei, yaitu menyebarkan kuesioner 

dengan menggunakan tehnik sampling jenuh atau sensus. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan yang positif antara iklim 

komunikasi organisasi dan perilaku organisasi, baik secara parsial maupun 

simultan terhadap kinerja pegawai. Sehingga, dalam rangka meningkatkan kinerja 

pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, iklim komunikasi dan 

perilaku organisasi juga perlu ditingkatkan. 

Kata Kunci: 

Iklim Komunikasi Organisasi, Perilaku Organisasi , Kinerja, Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor 
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ABSTRACT 

 

Name  : Tiara Puspanidra 

Major : Communication Science 

Title    : The Influence of Organizational Communication Climate and 

Organizational Behavior to Employee’s Performance (A Study on 

Government Employees at Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor) 

 

 This research is based on the poor performance of government employee, 

especially in enviromental management. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor as the government institution responsible for enviromental issues that need 

to improve the enviromental quality so can be enjoyed by all the citizen. Employee 

performance can be affectted by organizational communication climate and 

organizational behavior, where a good communication climate can result in job 

satisfaction of employee. Employees who have job satisfaction tends to increase 

its performance. Improved performance of the individual in the end can increase 

the productivity of the organization. Organizational behavior can improve the 

ability of the manager/supervisor in understanding other/the employess. Also can 

improve the quality and productivity of employee with a way to show employer 

how to empower them, to design and implement change programs, improving 

service and helping employees cope with work-life conflict and establish a healthy 

working climate. Accordingly, this study aims to determine the extent of the 

influence of communication climate and organizational behavior on employees 

performance. This research is quantitative, using survey method, which is 

distributing questionnaires using saturated sampling technique or census. The 

result showed that there are positive relationship between organizational 

communication climate and organizational behavior, either partially or 

simultaneously on employee performance. So, in order to improve the employee 

performance in Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, communication 

climate and organizational behavior also needs to be improved. 

 

Keywords: Organizational Communication Climate, Organizational Behavior, 

Performance, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebuah kota akan terlihat indah jika kebersihannya terjaga dan memiliki 

taman-taman yang terawat dengan baik. Kebersihan merupakan salah satu 

kebutuhan hidup masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. 

Demikian pula taman-taman, selain sebagai penghias kota juga sebagai ruang 

publik tempat warga bercengkrama dan menghirup udara segar. Untuk 

mewujudkan kota yang bersih dan indah diperlukan adanya peran serta seluruh 

masyarakat bersama dengan pemerintah secara terpadu dan terus-menerus. Dalam 

hal ini tampak jelas adanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (yang 

diperintah) untuk mengambil peran dan fungsinya masing-masing melalui suatu 

hubungan pemerintahan. Yang dimaksud dengan hubungan pemerintahan adalah 

hubungan yang terjadi antara yang diperintah dengan pemerintah satu terhadap 

lain pada suatu posisi dan peran (Ndraha, 2000:21), dan bagaimana pemerintah 

(unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, 

kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan 

pemerintahan (Ndraha, 2000:7) 

Peran dan posisi pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor adalah selaku lembaga yang memberikan pelayanan dan informasi 

pemerintahan yang prima di dalam pengelolaan lingkungan.  Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor bertindak sebagai pelaksana urusan di bidang 

kebersihan  dan pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 

Tahun 2010.  

Dalam penelitian ini kita akan melihat bagaimana kinerja aparat Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebagai anggota sebuah organisasi dan 

apakah dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu iklim komunikasi dan perilaku 

organisasi.  

Penilaian kinerja terhadap organisasi/instansi pemerintah kebanyakan 

dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa kinerja organisasi atau aparat 
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pemerintah rendah. Permasalahan yang tampak di lapangan adalah berbagai 

kekurangan dalam pengelolaan lingkungan antara lain pengelolaan sampah, 

fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan masih banyak lagi.  

Permasalahan pengelolaan sampah antara lain diantaranya adalah tidak 

seimbangnya frekuensi pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dengan 

volume sampah yang dihasilkan masyarakat.  Hal ini menimbulkan tumpukan 

sampah, membuat pemandangan kurang etis dan kotor, menyebar bau busuk dan 

menjadi sarang lalat, pencemaran lingkungan. Tentunya dapat menimbulkan 

dampak tidak baik bagi kesehatan.  

Permasalahan pengelolaan fasilitas publik antara lain trotoar banyak yang 

tidak terawat dan kotor. Hal tersebut karena beralihnya fungsi trotoar menjadi 

tempat berjualan para pedagang kaki lima. Tentunya perlu kerjasama dengan 

instansi yang terkait untuk menertibkan para pedagang kaki lima ini. 

Permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau antara lain taman-taman kota 

yang jumlah dan luasnya tidak banyak. Kurang memadai sebagai paru-paru kota 

dan tempat aktivitas warga. Pohon-pohon tua kurang diperhatikan sementara 

Bogor sebagai kota hujan dengan angin yang cukup kencang sewaktu-waktu dapat 

menumbangkan mereka.  

Permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi perhatian masyarakat 

untuk mempertanyakan kinerja aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor.  

Kinerja dipahami sebagai hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana 

pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 

(Mangkuprawira & Hubeis, 2007:153). Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi 

jumlah dan mutu tertentu, sesuai standar organisasi atau perusahaan. Hal itu 

sangat terkait dengan fungsi organisasi atau pelakunya. Bentuknya dapat bersifat 

tangible dan intagible, tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan 

itu sendiri. Jadi, kinerja dapat dilihat dari proses, hasil dan outcome. Agar 

diperoleh hasil sesuai standar perusahaan ataupun organisasi maka kinerja perlu 

dikelola. Untuk itu organisasi perlu mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan.  
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Peningkatan kinerja pegawai itu sendiri dapat berhubungan atau dipengaruhi 

oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor 

internal antara lain: komunikasi interpersonal, motivasi berprestasi, kecerdasan 

emosional, minat kerja, semangat kerja, etos kerja, keterampilan, pengetahuan, 

kompetensi kerja, komitmen pada organisasi dan disiplin kerja. Sedangkan faktor-

faktor eksternal antara lain: kompensasi, kepemimpinan, supervisi, perilaku 

organisasi, budaya organisasi dan iklim komunikasi organisasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang potensial berhubungan atau 

mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai, ada yang dominan, ada juga yang 

tidak, dan sekaligus mengisyaratkan bahwa tidak mungkin semua faktor untuk 

diteliti seluruhnya. (Utami, 2012 :2). Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk 

melihat apakah kinerja pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yaitu iklim komunikasi dan perilaku 

organisasi.  

 Bicara mengenai organisasi tidak terlepas dari komunikasi. Pentingnya 

komunikasi bagi organisasi dinyatakan dalam beberapa pendapat di bawah ini. 

Communication is absolutely essential to organization” (Simon dalam McPhee 

and Tomkins, 1985 : 19). It (communication) is the essence of organized activity 

and is the basic process out of which all other function derive” (Bavelas and 

Barret dalam McPhee and Tomkins, 1985 : 19). Dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi sangat esensial bagi organisasi, merupakan proses dasar yang 

memungkinkan semua fungsi berjalan. Komunikasi dalam organisasi 

menghasilkan iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi diartikan sebagai 

kualitas pengalaman subyektif dari lingkungan internal organisasi yang mencakup 

persepsi anggota terhadap pesan-pesan dan hubungan dengan kejadian organisasi. 

(Goldhaber, 1993:63)  Iklim komunikasi organisasi dibentuk melalui interaksi 

antara anggota-anggota organisasi, baik atasan-bawahan maupun dengan sesama 

anggota. Iklim komunikasi organisasi yang positif seringkali diyakini 

meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi yang dapat menghasilkan 

produktivitas organisasi yang lebih tinggi.  
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 Variabel lain yang ingin peneliti lihat pengaruhnya terhadap kinerja adalah 

perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari 

dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi 

dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki 

efektivitas organisasi. (Robbins, 2011:43). Perilaku organisasi mengambil 

pandangan mikro – memberi tekanan pada individu-individu dan kelompok-

kelompok kecil. Perilaku organisasi memandang masalah organisasi adalah 

masalah manusia. Studi perilaku organisasi kemudian menghampiri persoalan 

individu-individu dan kelompok dengan berbagai disiplin ilmu antara lain 

psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu politik. Multidisiplin ilmu yang dipakai 

dalam studi perilaku organisasi intinya dimanfaatkan agar menolong kita lebih 

paham tentang hakekat sistem dan nilai-nilai kemanusian atau masalah manusia. 

Dengan asumsi setelah memahaminya kemudian kinerja sebuah organisasi dapat 

ditingkatkan oleh aktor organisasi.  (Rino, 2009:2)  

 Fokus spesifik dari upaya mempelajari perilaku organisasi adalah 

bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi absensi/ketidak hadiran, 

keluar-masuk pegawai (turnover), perilaku menyimpang di tempat kerja dan 

meningkatkan perilaku warga organisasi dan kepuasan kerja.  

 Dari uraian di atas, terlihat bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Penelitian ini mencoba melakukan kajian faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai tersebut yaitu pengaruh iklim organisasi dan 

perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor.  

 Pemilihan iklim komunikasi dan perilaku organisasi sebagai variabel yang 

dianggap dapat mempengaruhi kinerja pegawai didasari juga oleh penelitian oleh 

F. Luthans, R.M. Hodgetts dan S.A Rosenkratz tentang alokasi waktu aktivitas 

yang dilakukan oleh tiga macam manajer. Ada 3 macam manajer yaitu manajer 

rata-rata, manajer yang sukses adalah manajer yang cepat memperoleh promosi 

dalam organisasi dan manajer yang efektif adalah manajer yang kinerjanya 

berkuantitas dan berkualitas baik, memperoleh kepuasan dan komitmen dari para 
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pekerjanya. Penelitian yang melibatkan 450 manajer ini diteliti 4 aktivitas 

manajerialnya yang terdiri dari : 

1. Manajemen tradisional : pembuatan keputusan, perencanaan dan pengawasan. 

2. Komunikasi : pertukaran informasi dan proses pekerjaan 

3. Manajemen sumber daya manusia : memotivasi, mendisiplinkan, menangani 

konflik, pengaturan staf dan pelatihan. 

4. Networking : bersosialisasi, berinteraksi dengan pihak lain.  

Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa para manajer yang efektif 

menggunakan alokasi waktu terbesarnya untuk komunikasi yaitu sebesar 44% dan 

para manajer yang sukses menggunakan alokasi waktu terbesarnya untuk 

networking yaitu sebesar 48% (Robbins & Judge, 2011:42).  Hasil ini 

membuktikan bahwa komunikasi dan networking adalah faktor penting dalam 

organisasi, sekaligus merubah asumsi lama yang menganggap bahwa kesuksesan 

ditentukan oleh performa kerja yang lebih bersifat teknis. Komunikasi dalam 

penelitian ini dilihat melalui iklim komunikasi dan networking dipelajari melalui 

pemahaman tentang perilaku organisasi.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Kinerja tinggi tentunya merupakan harapan setiap organisasi. Kinerja dari 

suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kinerja dari masing-masing 

anggota organisasi dan juga hasil dari kerjasama tim (team work) dalam setiap 

unit atau bagian dari organisasi yang kemudian  secara bersama-sama seluruh 

bagian atau unit kerja bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

pengguna jasanya dan dalam hal ini adalah masyarakat.  

 Pemilihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebagai objek 

penelitian seperti telah disebutkan dalam latar belakang adalah masalah 

pengelolaan lingkungan khususnya  kebersihan dan pertamanan di kota Bogor 

cukup memprihatinkan. Pengelolaan lingkungan yang kurang baik dampaknya 

akan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Bahkan Bogor juga sering 

dituding sebagai penyebab banjir Ibukota Jakarta. Posisi kota Bogor sebagai salah 

satu wilayah administratif yang menjadi hinterland atau penyangga ibukota 
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menyebabkan tingginya mobilitas penduduk yang menyebabkan timbulnya 

berbagai permasalahan antara lain permukiman, lalu lintas, persampahan, 

ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), penerangan umum, lahan pemakaman 

dan pengelolaan limbah rumah tangga.  Tanggung jawab pengelolaan lingkungan 

kota Bogor berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor. 

Seperti disebutkan dalam tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor.3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah.  DKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Bogor. Dalam melaksanakan tugasnya 

Kepala DKP dibantu oleh 1 Sekretaris, 4  Bidang, 3 Sub Bagian, dan 8 Seksi serta 

3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dengan banyaknya Bagian/unit kerja 

dalam interaksinya ternyata menimbulkan beberapa masalah dalam iklim 

komunikasi dan perilaku organisasi yang terbentuk. Masalah-masalah tersebut 

akan berpengaruh pada kinerja pegawai dan tentunya berdampak pada kinerja 

organisasi.  

 Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan beberapa 

pegawai di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, ada 

beberapa permasalahan yang tampak dari sisi kinerja, iklim komunikasi dan 

perilaku organisasi : 

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bagian. Hal ini penulis 

rasakan sendiri ketika seharusnya meneliti di Sub Bagian Umum & 

Kepegawaian karena terkait keorganisasian ternyata dirujuk ke Bidang 

Pembinaan Pengolahan Sampah yang bersifat sangat teknis. Rupanya Sub 

Bagian Umum tidak terlebih dulu berkomunikasi & koordinasi dengan 

Bagian Pembinaan Pengolahan Sampah apakah penelitian cocok 

dilaksanakan di Bagian tersebut. Saat dikonfirmasi, Sub Bagian Umum 
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mengatakan bahwa penempatan peneliti ditentukan langsung oleh Kepala 

Dinas.  

2. Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai. Hal ini tampak dari antara lain 

sedikitnya peserta apel pagi. Apel pagi adalah rutinitas wajib bagi setiap 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Namun atasan 

tidak dapat menegur para bawahannya yang mangkir dari kewajiban 

tersebut sebab mereka sendiri tidak memberi contoh yang baik karena 

jarang menghadiri apel pagi. 

3. Tingkat absensi yang tinggi. Beberapa pegawai telah mendapat teguran 

akibat tingkat absensi (tidak masuk kerja tanpa alasan) yang tinggi. Ketika 

ditanya alasannya banyak yang ternyata karena keperluan pribadi. Atasan 

juga selama ini hanya melayangkan teguran tanpa mencari tahu penyebab 

kemangkiran pegawai tersebut. Ketika tidak ada tanggapan lalu 

meneruskan laporan kepada bagian yang terkait.  Hal ini juga 

mencerminkan iklim komunikasi antar atasan dan bawahan kurang baik. 

4. Ada beberapa tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian. Contohnya pada tugas pokok dan fungsi Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian salah satunya adalah melaksanakan 

pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset Dinas. Jadi seharusnya 

hal-hal terkait aset dinas/sarana mulai dari pembelian hingga pemeliharaan 

berada di bagian Umum dan Kepegawaian. Namun kenyataannya beberapa 

Bagian membeli langsung sarana/aset dinas tanpa melalui Bagian Umum. 

Mungkin karena bagian lain tersebut menerjemahkan tugas pokok dan 

fungsinya dalam kalimat merencanakan, menyiapkan, mengoperasikan dan 

memelihara sarana dan prasarana operasionalnya termasuk dalam urusan 

pembelian. Jadi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan masih perlu diperjelas lagi. 

5. Dari sisi pegawai/SDM, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang diemban. Peningkatan mutu pegawai melalui diklat 

ataupun tugas belajar hingga ke luar negeri tidak membawa pengaruh yang 

signifikan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 
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Kesenjangan pendidikan antara staff di kantor dengan petugas di lapangan 

menimbulkan masalah dalam komunikasi. Komunikasi dari bawahan 

seperti tanpa batas dan itu membuat atasan jengah.  

 Berdasarkan uraian  di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perilaku 

organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Dari perumusan permasalahan di atas maka diajukan pertanyataan penelitian 

berikut ini : 

1. Apakah terdapat pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor? 

2. Apakah terdapat pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Kinerja 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor? 

3. Apakah terdapat pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Perilaku 

Organisasi terhadap Kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor?  

 

 1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tentang hubungan 

antara iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi terhadap kinerja 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, dengan tujuan: 

a. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

b. Mengetahui apakah terdapat pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Kinerja 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

c. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Iklim Komunikasi Organisasi dan 

Perilaku Organisasi terhadap Kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor.  
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1.5 Signifikansi Penelitian  

1.5.1. Signifikansi Akademis  

 Beberapa penelitian sebelumnya mengenai iklim komunikasi  dan kinerja 

pegawai adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Dian Arina Actavia Simanjuntak mengenai pengaruh iklim 

komunikasi, komunikasi interpersonal dan kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan merupakan studi kasus di PT Mega Eltra. Metode 

analisis yang digunakan adalah metode regresi dan path analisys, dengan 

hasil penelitiannya bahwa iklim komunikasi telah memberikan pengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian ketiga 

variabel independen memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja melalui variabel intervening faktor usia kepuasan kerja 

karyawannya. Dari hasil penelitian juga didapat bahwa faktor usia 

memberikan indikasi telah menciptakan iklim komunikasi dan komunikasi 

interpersonal yang positif. Variabel iklim komunikasi diukur dengan 

menggunakan teori dari Pace & Faules (2006:158) tentang dimensi-

dimensi iklim komunikasi organisasi  

2. Berikutnya penelitian oleh Nena Ratty yang meneliti pengaruh iklim 

komunikasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan 

menggunakan metode sensus. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

korelasi sederhana dan berganda, uji T, dan uji F serta regresi sederhana 

dan berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa iklim 

komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Untuk mengukur variabel iklim komunikasi juga digunakan teori Pace & 

Faules (2006:158) tentang dimensi-dimensi iklim organisasi. Pengukuran 

variabel kinerja menggunakan teori rantai kinerja dari Timpe (2000:3) 

3. Kemudian penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Agustinus Rustanta 

di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari (STIKS) Tarakanita 

Jakarta. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa teori yang 
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menyatakan bahwa iklim komunikasi organisasi, kepuasan kerja dan 

kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (mahasiswa). 

Pengukuran variabel iklim komunikasi masih menggunakan dimensi-

dimensi iklim komunikasi organisasi Pace & Faules (2006:158).  

4. Penelitian oleh Adrianus Trigunadi Santoso mengenai tentang pengaruh 

faktor-faktor iklim organisasi dan kepuasan organisasi terhadap kinerja 

organisasi dari karyawan baik kependidikan maupun non kependidikan di 

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari (STIKS) Tarakanita 

Jakarta. Hasil analisa datanya menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh 

positif dan signifikan faktor-faktor iklim organisasi dan kepuasan 

organisasi terhadap kinerja organisasi. Analisa data menggunakan regresi 

berganda. Teori untuk menganalisis iklim komunikasi organisasi adalah 

dimensi-dimensi iklim komunikasi organisasi dari Pace & Faules 

(2006:158). Pengukuran variabel kinerja seperti penelitian sebelumnya 

menggunakan teori rantai kinerja dari Timpe (2000:3). 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Iklim Komunikasi dan Kinerja 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 



 

1 

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu tentang Iklim Komunikasi dan Kinerja 

Penelitian Terdahulu tentang Iklim Komunikasi dan Kinerja di S2 UI 

No Nama Variabel 1 Teori Variabel 2 Teori Variabel 3 Teori Analisis data 

1 Dian Arina A.S Iklim 

komunikasi 

  Pace & 

Faules 

Komunikasi 

interpersonal 

& 

Kepemimpinan 

- Joseph 

De Vito 

- Kouzes 

& Posner 

Kepuasan 

kerja 

Robbins Regresi berganda dan 

Path Analysis 

2 Nenna Ratty Iklim 

komunikasi 

Pace & 

Faules 

Motivasi - Pace Kinerja Timpe Uji korelasi sederhana 

dan berganda, uji T, 

uji F, regresi 

sederhana dan 

berganda 

3 Agustinus Rustanta Iklim 

komunikasi 

  Pace & 

Faules 

 

Kepuasan 

kerja dan 

kualitas 

layanan 

-Robbins 

 

Kepuasan 

pelanggan 

- Konsep 

service 

quality 

-Product Moment 

-korelasi berganda 

-regresi sederhana 

-regresi berganda 

4 Adrianus Trigunadi 

Santoso 

Iklim 

komunikasi 

Pace & 

Faules 

Kepuasan 

organisasi 

- Pace & 

Faules  

Kinerja - Timpe Regresi berganda 
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 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengukur iklim komunikasi 

kebanyakan peneliti, terutama di kalangan mahasiswa pasca sarjana komunikasi 

UI, menggunakan Dimensi-dimensi Iklim Komunikasi dari Pace & Faules 

(2006:158). Teori tersebut melihat iklim komunikasi dari kualitas komunikasi 

yang terjadi di dalam organisasi. Peneliti mencoba menelaah iklim komunikasi 

dari sudut pandang lain yaitu indikator-indikator iklim komunikasi dari Papa, 

Daniels & Spiker (2008:95). Papa, Daniels & Spiker membahas iklim komunikasi 

dari struktur, fungsi dan kualitas komunikasi. Penggunaan teori ini diharapkan 

akan lebih komprehensif dalam melihat iklim komunikasi organisasi terutama 

dalam suatu organisasi pemerintah yang birokratis dimana struktur dan fungsi 

organisasi turut berpengaruh dalam komunikasi organisasinya.  

 Peneliti belum banyak menemukan penelitian tentang perilaku organisasi 

secara umum terhadap kinerja. Kebanyakan penelitian sebelumnya tentang 

perilaku organisasi hanya membahas tentang salah satu indikator perilaku 

organisasi yaitu perilaku kewarganegaraan organisasi / organizational citizenship 

behaviour (OCB) terhadap kinerja ataupun efektifitas organisasi. Salah satunya 

adalah penelitian Ariek Emanuel tentang Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja, 

Loyalitas Karyawan dan Perilaku Organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour Serta Dampaknya terhadap Efektivitas Organisasi. Penelitian dilakukan 

di PT. Wirajaya Anugrah Perkasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Korelasi Pearson dan Path Analysis. Dari hasil analisis data, diperoleh 

Kepuasan Kerja, Loyalitas Karyawan dan Perilaku Organisasi secara simultan 

berkontribusi signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior sebesar 

54,6% dan Kepuasan Kerja dan Organizational Citizenship Behavior secara 

simultan berkontribusi signifikan terhadap Efektivitas Organisasi sebesar 52,6%. 

Dari hal-hal ini, kesimpulan dari penelitian ini adalah  kepuasan kerja merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap OCB dan Efektivitas Organisasi. 

(Emanuel, 2011) 

 Penelitian ini akan membahas perilaku organisasi tidak hanya dari perilaku 

kewarganegaraan organisasi / OCB melainkan juga faktor-faktor lainnya seperti 

produktivitas, absensi, rotasi karyawan (turnover), perilaku pelanggaran  di 

tempat kerja.  
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1.5.2. Signifikansi Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di suatu 

organisasi terutama organisasi pemerintahan. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

faktor iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi. Juga sebagai masukan 

bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor untuk meningkatkan 

kinerjanya melalui kedua faktor tersebut.  
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

 

2.1 Iklim Komunikasi Organisasi 

 

2.1.1 Definisi Iklim Komunikasi 

Iklim komunikasi organisasi menggambarkan suatu kiasan bagi iklim fisik. 

Sama seperti cuaca membentuk iklim fisik untuk suatu kawasan, cara orang 

bereaksi terhadap aspek organisasi menciptakan suatu iklim komunikasi. 

 Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari iklim komunikasi organisasi 

sebagai gabungan beberapa persepsi yang berfungsi sebagai evaluasi secara 

keseluruhan dari proses komunikasi dalam organisasi meliputi peristiwa 

komunikasi, perilaku manusia, hubungan antar pegawai, harapan-harapan mereka, 

konflik yang terjadi dan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dalam 

organisasi tersebut. Menurut Redding (1972) iklim komunikasi merupakan fungsi 

kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota 

bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberikan kebebasan 

dalam mengambil resiko; mendorong mereka dan memberi kebebasan dalam 

mengambil resiko; mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugas-tugas mereka; menyediakan informasi yang terbuka dan 

cukup tentang organisasi; dapat dipercayai dan terus terang dari anggota 

organisasi; secara aktif memberi penyuluhan kepada 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 (dalam Pace&Faules, 1994:105). 

 Dennis mendefinisikan iklim komunikasi sebagai kualitas pengalaman 

subyektif dari lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota 

tentang pesan dan peristiwa terkait pesan yang muncul dalam organisasi. 

(Goldhaber, 1993:66). Isu utama dalam iklim komunikasi : 
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1. Persepsi tentang sumber komunikasi dan hubungan dalam organisasi ; 

kepuasan anggota terhadap atasan,sesama anggota sebagai sumber 

informasi, pentingnya mereka, apakah mereka terpercaya, dan apakah 

mereka terbuka dalam komunikasi 

2.  Persepsi tentang informasi yang tersedia untuk anggota organisasi ; 

apakah informasi cukup, berguna dan feedback kepada sumber cukup. 

3. Persepsi tentang organisasi itu sendiri ; seberapa terlibat anggota dalam 

pembuatan keputusan, apakah tujuan dan sasaran dimengerti. 

4. Apakah individu didukung dan dihargai usahanya, apakah sistem terbuka 

terhadap input dari anggotanya. 

 

2.1.2. Dimensi-dimensi Iklim Komunikasi Organisasi  

Penelitian oleh Redding, Dennis dan para ahli lainnya menunjukkan bahwa iklim 

komunikasi berisi persepsi pekerja tentang kualitas hubungan dan komunikasi 

dalam organisasi dan tingkat keterlibatan dan pengaruh. Menurut Redding, iklim 

komunikasi terdiri dari lima faktor, yaitu: 

(1) Supportiveness (saling dukung). Bawahan memandang hubungan komunikasi 

dan interaksinya denganatasan mencerminkan saling dukung, sehingga 

kesadaran tentang makna dan kepentingan perannya makin besar. 

(2) Participative decision making (kesertaan dalam proses keputusan). Sikap 

yang kompleks yang dikarakteristikkan oleh iklim dimana para pegawai 

secara bebas untuk berkomunikasi kepada atasan dengan perasaan bahwa 

mereka ikut memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut. Dengan kata 

lain pada dasarnya menunjukkan bahwa komunikasi dengan atasan 

mempunyai manfaat dan pengaruh, dan atasan cukup terpelajar untuk 

mendengarkan bawahannya. 

(3) Trust, Confidence, Credibility (kejujuran, percaya diri dan keandalan). 

Menunjukkan bahwa sumber-sumber pesan maupun peristiwa-peristiwa 

komunikasi dianggap dapat diandalkan, layak dipercaya dan bebas dari 

manipulasi. 
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(4) Openess and Candor (terbuka dan tulus). Adanya keterbukaan dan keterus-

terangan dalam proses penyampaian maupun mendengarkan pesan baik 

dalam komunikasi formal maupun informal. 

(5) High Performance Goals (Tujuan kinerja tinggi).  Kejelasan yang tinggi 

dalam komunitas tentang tujuan-tujuan kinerja sebagaimana dirasakan dan 

dialami segenap karyawan (Goldhaber, 1993:65) 

Dari hasil penelitian Pace & Faules (1994:109) paling tidak terdapat enam faktor 

yang mempengaruhi iklim komunikasi dalam sebuah organisasi, yaitu : 

1. Kepercayaan (trust). Setiap karyawan dalam tingkatan manapun harus 

berusaha keras untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

didalamnya terdapat kepercayaan, keyakinan dan kredibilitas yang didukung 

oleh pernyataan dan tindakan 

2. Pengambilan Keputusan yang Partisipatif (participate decision making). Para 

karyawan dalam tingkatan manapun harus saling berkomunikasi dan 

berkonsultasi atas semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi 

yang relevan dengan posisi mereka; dan para karyawan mereka agar berperan 

serta dalam proses pengambilan keputusan maupun penetapan tujuan. 

3. Dukungan (supportiveness). Atmosfir yang diliputi kejujuran, kejelasan, 

keterus-terangan harus mewarnai hubungan dalam organisasi, dan para 

pegawai harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan apa yang ada 

dalam pikiran mereka tanpa dibatasi oleh tingkatan jabatan. 

4. Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah (openness in downward 

communication). Kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia, para anggota 

organisasi harus memiliki akses pada informasi yang relatif mudah, terutama 

informasi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, yang mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk berkoordiasi dengan orang lain atau bagian lain dan 

infromasi yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri, seperti pimpinan 

mereka maupun rencana-rencana organisasi. 

5. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas (listening in upward 

communication). Para karyawan setiap tingkatan dalam organisasi harus 

mendengarkan saran, laporan masalah yang dibuat oleh personil pada level 
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dibawahnya, informasi yang datang dari bawahan harus dipandang sebagai 

sesuatu yang cukup penting untuk ditindak-lanjuti. 

6. Berusaha untuk mencapai kinerja yang terbaik (concern for high-performance 

goals). Setiap karyawan tingkatan manapun harus mendemonstrasikan atau 

menunjukkan komitmen untuk mencapai kinerja tertinggi, produktivitas 

tertinggi, kualitas tertinggi dengan biaya terendah. 

 Keenam indikator tersebut di atas sangat sering digunakan dalam 

penelitian tentang iklim komunikasi organisasi terutama di kalangan mahasiswa 

pasca sarjana ilmu komunikasi UI seperti telah diuraikan dalam Bab I. Peneliti 

mencoba menelaah iklim komunikasi dari sudut pandang lain. Menurut Papa, 

Daniels & Spiker (2008:95) indikator dari iklim komunikasi organisasi adalah : 

1. Struktur komunikasi (saluran dan jaringan)  

 Para ahli seperti Goldhaber, Koehler, Anatol dan  Applbaum, 

mendefinisikan struktur komunikasi sebagai sistem jalur  dimana pesan 

mengalir – ini disebut juga garis komunikasi di dalam organisasi. ini  

adalah perspektif saluran. Pernyataan di atas adalah definisi tradisional 

dari struktur komunikasi (Papa, Daniels &Papa, 2008 : 50). Perspektif 

tradisional merinci struktur komunikasi menjadi sebagai berikut : 

A. Komunikasi Formal 

(1) Komunikasi ke bawah (downward)  

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa 

informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada 

mereka yang berotoritas lebih rendah. Adapun jenis informasi yang 

biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan (Katz & 

Kahn:1966 dikutip oleh Faules, 2000:191), antara lain informasi 

mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, informasi mengenai 

dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, informasi mengenai 

kebijakan dan praktik-praktik organisasi, informasi mengenai 

kinerja pegawai dan informasi untuk mengembangkan rasa 

memiliki tugas. 
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(2) Komunikasi ke atas (upward) 

Komunikasi ke atas dimana bawahan memberikan feedback, 

laporan pertanggungjawaban, penyampaian gagasan, dan 

pandangan pegawai kepada atasanya dalam organisasi 

(Pace&Faules, 2000:190). Alasan mengapa komunikasi dari bawah 

ini penting karena : 

a. Aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk 

pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan 

organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lainnya. 

b. Komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia 

(pengawas atau atasan langsung) kapan bawahan mereka siap 

menerima apa yang dikatakan kepada mereka. 

c. Komunikasi ke atas memungkinkan bahkan mendorong 

omelan dan keluh kesah muncul kepermukaan sehingga 

penyelia tahu apa yang mengganggu mereka yang paling dekat 

dengan operasi-operasi sebenarnya.  

d. Komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas 

kepada organisasi dengan memberi kesempatan kepada 

pegawai untuk mengajukan pertanyaan dan menyumbang 

gagasan serta saran-saran mengenai operasi organisasi. 

e. Komunikasi ke atas mengijinkan penyelia untuk menentukan 

apakah bawahan memahami apa yang diharapkan dari aliran 

informasi ke bawah. 

f. Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah 

pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dengan 

pekerjaan mereka dan dengan organisasi tersebut.  

komunikasi ke atas menyampaikan kepada atasan informasi dari 

bawahan mereka yang : 

a. Informasi yang memberitahukan apa yang dilakukan bawahan- 

pekerjaaan mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana 

untuk waktu mendatang 
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b. Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan 

bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. 

c. Memberi saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unit 

mereka atau organisasi sebagai suatu keseluruhan. 

d. Mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan 

tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi. 

(3) Komunikasi horizontal  

Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi diantara 

rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi 

individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang 

sama dalam organisasi dan mempuyai atasan yang sama. 

Komunikasi horizontal bertujuan untuk : 

a. Mengkoordinasikan penugasan kerja 

b. Berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. 

c. Untuk memecahkan masalah. 

d. Untuk memperoleh pemahaman bersama. 

e. Untuk mendamaikan, berunding, dan menengahi perbedaan. 

f. Untuk menumbuhkan dukungan antar personal.  

(4) Komunikasi diagonal 

Pada komunikasi diagonal, para pegawai berbagi informasi 

melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak 

menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka. Mereka 

melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang 

yang diawasi dan yang mengawasi tetapi bukan atasan atau 

bawahan mereka. Mereka tidak melewati otoritas lini untuk 

mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka dan 

terutama harus mempromosikan gagasan-gagasan mereka. Namun 

mereka memiliki mobilitas tinggi dalam organisasi; mereka dapat 

mengunjungi bagian lain atau meninggalkan kantor mereka hanya 

untuk terlibat dalam komunikasi informal. 
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B. Komunikasi Nonformal 

Grapevine communication, yaitu penyampaian pesan yang tidak 

melalui jalur komunikasi resmi di organisasi dan terkadang pesannya 

pun tidak terkait pekerjaan. Pada komunikasi non formal, para 

pegawai berkomunikasi satu sama lainnya tanpa mengindahkan 

posisinya dalam organisasi, faktor-faktor yang mengarahkan aliran 

informasi lebih bersifat pribadi. Arah aliran informasi kurang stabil. 

Informasi mengalir ke atas, ke bawah, horizontal dan melintasi saluran 

hanya dengan sedikit-kalau ada- perhatian pada hubungan-hubungan 

posisional. Informasi yang mengalir sepanjang jaringan kerja 

selentingan terlihat berubah-ubah dan tersembunyi. Dalam istilah 

komunikasi selentingan digambarkan sebagai metode penyampaian 

laporan rahasia tentang orang-orang dan peristiwa yang tidak mengalir 

melalui saluran perusahaan yang formal. Informasi yang diperoleh 

melalui selentingan lebih memperhatikan apa yang dikatakan atau 

didengar oleh seseorang daripada apa yang dikeluarkan oleh 

pemegang kekuasaan. 

2. Fungsi komunikasi (tujuan,isi dan kecukupan)  

 Ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut 

Sendjaja (Asnidawati,2009) dalam suatu organisasi baik yang berorientasi 

komersial maupun sosial, tindak komunikasi dalam organisasi atau 

lembaga tersebut akan melibatkan empat fungsi, yaitu: 

A. Fungsi informatif  

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan 

informasi (information-processing system). Maksudnya, seluruh 

anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi 

yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.Informasi yang didapat 

memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara lebih pasti informasi pada dasarnya dibutuhkan 

oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu 

organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan 

informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna 
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mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan 

karyawan (bawahan) membutuhkan informasi tentang jaminan 

keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. 

B. Fungsi Regulatif  

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua 

hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu: 

1) Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen 

yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 

semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga 

mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau 

perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka 

ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya perintah-

perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun 

demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak 

bergantung pada: 

a. keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah 

b. kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi 

c. kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang 

pemimpin sekaligus sebagai pribadi 

d. tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. 

2) Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada 

dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan 

kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan 

tidak boleh untuk dilaksanakan. 

C. Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak 

akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya 

kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk 

mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab 

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan 
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menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan 

sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

D. Fungsi Integratif 

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan 

karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 

dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam 

organisasi tersebut (newsletter, buletin) dan laporan kemajuan 

organisasi; juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan 

antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga 

ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan 

menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam 

diri karyawan terhadap organisasi. 

3. Kualitas komunikasi pada level interpersonal dan kelompok (atasan-

bawahan, dinamika kelompok pembuat keputusan dan proses-proses 

sosial). 

 Ke tiga indikator tersebutlah yang akan digunakan peneliti sebagai 

indikator-indikator untuk mengukur iklim komunikasi organisasi. Alasan 

pemilihan teori ini sebagai indikator iklim komunikasi adalah mengingat teori ini 

belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian 

ini akan menjadi uji teori tersebut. Selain itu peneliti memperhatikan bahwa 

obyek-obyek ilmu sosial biasanya dikaji dari struktur, fungsi dan kualitasnya.  

Pada teori dari Pace & Faules, iklim komunikasi lebih dilihat dari kualitas 

komunikasi dalam organisasi, meski juga menyinggung tentang struktur 

komunikasi tetapi hanya komunikasi ke bawah dan juga komunikasi ke atas. 

Temuan awal peneliti ada masalah di komunikasi diagonal yaitu komunikasi antar 

bagian seperti yang telah dijelaskan di bab I, maka akan lebih komprehensif jika 

menggunakan teori Papa, Daniels & Spiker karena struktur yang dilihat tidak 

hanya komunikasi ke atas dan ke bawah tetapi juga komunikasi diagonal dan 

horizontal. 

 Para ahli dan praktisi (antara lain Goldhaber, 1993; Pace & Faules, 1989) 

umumnya menyamakan karakteristik iklim komunikasi organisasi berikut ini 

dengan efektivitas organisasi : 
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1. Jaringan yang fleksibel dengan saluran komunikasi terbuka dan alur pesan 

yang multi arah (ke atas, ke bawah dan ke samping). 

2. Ketersediaan informasi yang cukup dan akurat tentang hal-hal seperti 

prosedur kerja, evaluasi kinerja, kebijakan organisasi, keputusan dan 

masalah-masalah. 

3. Kepercayaan yang mutual, keterbukaan, saling mendukung antara 

komunikasi atasan-bawahan. 

4. Partisipasi dan cohesiveness pada pengambilan keputusan di kelompok, 

pemecahan masalah, dan proses tugas – tugas yang lain, yang berorientasi 

pada kelompok atau kepemimpinan yang demokratis  

 

  

2.1.3. Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kinerja 

 Iklim komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam kehidupan 

organisasi. Gibb dalam studinya mengenai hubungan interpersonal dalam suatu 

kelompok mengutarakan adanya 2 macam iklim komunikasi yaitu iklim yang 

bersifat supportive (mendukung) dan iklim yang bersifat defensive (bertahan). 

Menurut Gibb iklim komunikasi yang supportive dikarakteristikkan sebagai 

berikut :  

1. Deskriptif ( tidak menghakimi, menyampaikan perasaan, kejadian, persepsi 

dan proses tanpa berusaha untuk mengubah penerima pesan). 

2. Berorientasi pada masalah (memecahkan dan mencari jalan keluar tanpa 

menolak masukan). 

3. Spontanitas (bebas dari kecurangan tanpa motif yang tersembunyi, jujur). 

4. Kesamaan (saling percaya dan menghargai, adanya perencanaan yang 

partisipatif tanpa pengaruh kekuasaan dan status). 

5. Empati (menghargai pendengarnya, mengidentifikasi, berbagi dan 

menerima masalah, perasaan dan nilai-nilainya) 

6. Profesionalisme (masih bersifat sementara, mau menampung usulan). 

Goldhaber dalam bukunya Organizational Communication, menyebutkan 

delapan tanggung jawab yang memberikan kontribusi bagi pembentukan iklim 

komunikasi yang mendukung, yaitu: 
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1. Semua pimpinan harus merancang tujuan bagi orang-orang yang mereka 

pimpin 

2. Semua pimpinan harus melatih orang-orang yang dipimpinnya dan mereka 

harus ditolong agar menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. 

3. Semua pimpinan harus meninjau ulang kemajuan para bawahan, baik dalam 

hasil maupun dalam mencapai tujuan dan tidak memberikan penilaian atas 

kegagalan tetapi pencapaian tujuan yang aktual. 

4. Semua pimpinan harus mampu memimpin dengan baik. Jika tidak kelompok 

yang dipimpinnya akan berantakan, atmosfir kerjasama akan hilang dan 

karyawan akan bekerja dengan menggunakan ukuran petunjuk masing-

masing. 

5. Semua pimpinan secara teratur harus mengadopsi metode baru di dalam 

kelompok dan wilayah keterampilan mereka untuk menjadikan kelompok 

kerja menjadi lebih efektif. 

6. Semua pimpinan harus memiliki tujuan ke depan. Mereka harus mampu 

melihat peluang dan tantangan yang dihadapi dan karena itu mengembangkan 

rencana aksi untuk menanggulangi masalah yang ada. Seorang pemimpin akan 

disebut berhasil jika para anggota kelompok yang dipimpinnya berhasil. 

7. Semua pimpinan harus mengembangkan orang-orang yang dipimpinnya. 

8. Pimpinan harus menggunakan standar kerja yang telah ditetapkan (Goldhaber 

1993:68) 

Pentingnya iklim komunikasi supportive ditekankan oleh Redding (Goldhaber, 

1993: 66) bahwa iklim komunikasi dalam organisasi sangat penting dibandingkan 

dengan keahlian komunikasi atau teknik dalam membentuk suatu organisasi yang 

efektif. Pernyataan tersebut didukung oleh Scheiner dan Bartlett yang 

menempatkan dukungan manajerial pada urutan pertama faktor-faktor yang 

mempengaruhi iklim organisasi.  

Iklim komunikasi berkaitan erat kepuasan kerja karyawan dan prestasi 

organisasinya. Temuan penelitian O’Reilly dan Roberts  menunjukkan  bahwa ada 

dukungan yang kuat antara kuantitas dan kualitas komunikasi dengan prestasi 

organisasi.  Hal ini dipertegas lagi oleh Littlejohn yang mengatakan bahwa iklim 

komunikasi tersebut dipandang sebagai variabel kunci yang mempengaruhi 
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produktivitas dan kepuasan kerja kerja karyawan. (Littlejohn, 2002:293).  

Kopelman, Brief dan Guzzo  menyatakan bahwa iklim komunikasi merupakan 

jembatan antara aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dengan 

produktivitasnya. (Pace & Faules, 1994:101) 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa iklim komunikasi yang baik 

(supportive)  dapat menghasilkan kepuasan kerja karyawan/individu dalam 

organisasi. Karyawan/individu yang memiliki kepuasan kerja cenderung 

meningkat kinerjanya. Peningkatan kinerja individu pada akhirnya meningkatkan 

produktivitas organisasi. Pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim 

komunikasi dengan kinerja juga telah banyak ditemukan dalam penelitian-

penelitian sebelumnya khususnya yang telah  peneliti sebutkan di Bab I 

 

2.2. PERILAKU ORGANISASI 

2.2.1. Definisi Perilaku Organisasi 

 Perilaku adalah sikap dan tindakan (behavior; way of thinking or 

behaving). Organisasi menurut Stephen P. Robbins  adalah unit sosial yang 

dengan sengaja diatur terdiri atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara 

relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama 

(Robbins & Judge, 2011:39) 

 Syamsir Torang menyatakan perilaku organisasi adalah studi tentang 

tingkah laku individu dalam organisasi. Studi tersebut meliputi aspek yang 

diakibatkan oleh pengaruh organisasi terhadap individu atau sebaliknya pengaruh 

individu terhadap organisasi. Perilaku organisasi menganalisis perilaku individu 

dan kelompok dalam organisasi. Perilaku organisasi mempelajari tiga dimensi 

perilaku dalam organisasi yaitu perorangan (individu), kelompok dan struktur. Di 

samping itu, perilaku organisasi mengimplementasikan pengetahuan yang terkait 

dengan perorangan, kelompok dan pengaruh struktur terhadap perilaku individu 

atau kelompok agar organisasi berjalan efektif. Dapat disimpulkan bahwa perilaku 

organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi 



133 

 

Universitas Indonesia 

 

 

dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. (Torang, 2012: 

112) 

 Lebih lanjut, Syamsir Torang menerangkan ada 3 variabel utama prilaku 

organisasi yaitu : 

1. Iklim organisasi  

Menurut Davis (1962), organisasi yang baik adalah organisasi yang 

memiliki iklim yang didukung oleh kepribadian karyawan yang baik dan 

persepsi mereka terhadap prosedur organisasi. Liliweri (1997) berpendapat 

bahwa iklim organisasi memiliki beberapa sub variabel yang antara lain 

praktik pengawasan, kohesi kelompok, variasi filosofi manajer dan pribadi 

anggota/karyawan yang saling melengkapi.  

2. Efektivitas organisasi 

Menurut Etzioni (1961), efektivitas organisasi adalah kemampuan 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Liliweri 

(1997) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan 

organisasi berjalan efektif yaitu struktur kekuasaan, pola hubungan 

kekuasaan, cara pengawasan, semangat pengurus/anggota/karyawan, serta 

produktivitas. 

3. Tujuan organisasi 

Tujuan organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah cita dan harapan 

yang menyeluruh yang juga menjadi pusat perhatian sehingga seluruh 

potensi organisasi (pikiran/gagasan, sikap dan tindakan/aktivitas) 

diarahkan untuk mencapainya. Ada beberapa faktor tujuan organisasi yaitu 

sifat tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tujuan individu, tujuan 

hubungan antar pribadi dan tujuan sistem produksi. (Torang, 2012:118)  

 

 Menurut Stephen P. Robbins & Timothy Judge, Perilaku Organisasi 

adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan 

struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan 

pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. (Robbins & 

Judge, 2011 : 43).  Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa bahwa perilaku organisasi 

adalah studi yang mengambil pandangan mikro – memberi tekanan pada individu-
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individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi memfokuskan diri 

kepada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi dan variabel 

mengenai sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja adalah yang 

banyak diperhatikan. Topik-topik mengenai perilaku individu, yang secara khas 

dipelajari dalam perilaku organisasi adalah persepsi, nilai-nilai, pengetahuan, 

motivasi, serta kepribadian. Termasuk di dalam topik mengenai kelompok adalah 

peran, status kepemimpinan, komunikasi, dan konflik. Perilaku organisasi 

memandang masalah organisasi adalah masalah manusia. Dengan demikian inti 

dan determinan studi perilaku organisasi adalah tentang manusia. 

 Studi perilaku organisasi menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu 

antara lain psikologi, sosiologi, antropologi dan ilmu politik. Multidisiplin ilmu 

yang dipakai dalam studi perilaku organisasi intinya dimanfaatkan agar menolong 

kita lebih paham tentang hakekat sistem dan nilai-nilai kemanusian atau masalah 

manusia. Dengan asumsi setelah memahaminya kemudian kinerja sebuah 

organisasi dapat ditingkatkan oleh aktor organisasi. Perilaku Organisasi 

mendorong kita untuk menganalisa secara sistematik dan meninggalkan intuisi. 

Studi sistematik melihat pada hubungan dan berupaya menentukan sebab dan 

akibat, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Sementara intuisi 

adalah perasaan yang tidak selalu didukung penelitian. Dari gambaran diatas 

menurut Rino A. Nugroho dapat dijabarkan dalam poin-poin definisi sebagai 

berikut: 

1. Perilaku organisasi menjelaskan perilaku dari orang-orang yang beroperasi 

di level individu, kelompok, atau organisasi. 

2. Perilaku organisasi merupakan pendekatan multidisiplin yang 

menggunakan prinsip dari berbagai ilmu. 

3. Berorientasi pada manusia. Perilaku, persepsi, kemampuan, perasaan 

adalah penting bagi organisasi. 

4. Berorientasi kinerja. Tentang bagaimana kinerja ditingkatkan. 

5. Lingkungan luar organisasi berpengaruh ke dalam organisasi. 

6. Metode ilmiah penting untuk mengenali perilaku organisasi secara 

sistematis. 
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7. Perilaku organisasi orientasi aplikasi yang berbeda. Perhatiannya adalah 

pada menyediakan jawaban tentang permasalahan organisasi. (Nugroho, 

2009) 

Model Perilaku Organisasi 

 Stephen P. Robbins mengembangkan model 3 level dalam mempelajari 

perilaku manusia dalam organisasi melalui tiga tingkatan analisis yaitu: 

1. Tingkatan Individu: karakteristik bawaan individu dalam organisasi. 

2. Tingkatan Kelompok: dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor 

determinannya 

3. Tingkatan Organisasi: faktor-faktor organizational yang mempengaruhi 

perilaku. 

2.2.2. Variabel Dependen dan Independen Perilaku Organisasi 

 Variabel Dependen adalah faktor-faktor kunci yang ingin dijelaskan atau 

perkirakan dan yang terpengaruh faktor lain. Variabel Independen yaitu dugaan 

penyebab dari sejumlah perubahan variabel dependen. 

Variabel Dependen 

Termasuk dalam Variabel Dependen adalah: 

1. Produktivitas: organisasi dikatakan produktif jika ia mencapai sasarannya 

dan melakukannya dengan mentransfer input ke output dengan biaya 

terendah. Ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. 

Efektivitas adalah pencapaian sasaran, sementara efisiensi adalah rasio 

output efekif terhadap input yg diperlukan untuk mencapainya. 

2. Keabsenan: tidak melapor untuk bekerja. 

3. Keluar masuk pegawai / rotasi (turnover). 

4. Perilaku pelanggaran di tempat kerja : perilaku yang melanggar aturan 

/norma organisasi. 
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5. Perilaku warga organisasi: perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari 

kewajiban kerja formal karyawan, namun mendukung berfungsinya 

organisasi tersebut secara efektif. 

6. Kepuasan Kerja: sikap positif individu terhadap pekerjaannya. 

Variabel Independen 

  Variabel independen dalam perilaku organisasi terdiri dari variabel level 

individu, kelompok dan sistem organisasi. 

 1. Variabel-variabel level individu, berisi: 

a) Ciri biografis. 

b) Kepribadian 

c) Emosi. 

d) Nilai  

e) Sikap. 

f) Kemampuan. 

g) Persepsi. 

h) Motivasi 

i) Pembelajaran Individu. 

j) Pengambilan keputusan. 

2. Variabel-variabel level kelompok, berisi: 

a) Komunikasi. 

b) Konflik. 

c) Kekuasaan dan politik. 

d) Tim-tim kerja. 

e) Struktur kelompok. 

f) Pengambilan keputusan kelompok. 

g) Kepemimpinan dan kepercayaan. 
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3. Variabel – Variabel level sistem organisasi: 

a) Struktur dan desain organisasi. 

b) Desain kerja dan teknologi. 

c) Budaya Organisasi. 

d) Kebijakan dan praktek SDM. 

 Dapat disimpulkan bahwa menurut Robbins & Judge (2011:64) Perilaku 

Organisasi secara spesifik fokus pada bagaimana meningkatkan produktivitas, 

mengurangi absensi/ketidak hadiran, keluar-masuk pegawai (turnover), perilaku 

menyimpang di tempat kerja dan meningkatkan perilaku warga organisasi dan 

kepuasan kerja.  

 Maka dalam penelitian ini variabel Perilaku Organisasi akan dilihat 

melalui indikator-indikator : 

1. Produktivitas 

2. Keabsenan 

3. Keluar-masuk pegawai/Rotasi (turnover) 

4. Perilaku pelanggaran norma kerja 

5. Perilaku warga organisasi 

6. Kepuasan kerja 

 Mengingat Perilaku Organisasi belum banyak diteliti terutama di kalangan 

pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, maka penelitian ini 

berfungsi sebagai uji masalah dan uji teori Perilaku Organisasi terhadap kinerja. 

Saat ini berkembang pemahaman baru bahwa untuk mencapai kesuksesan dan 

efektivitas organisasi yang terpenting adalah kemampuan dalam memahami dan 

mengelola manusia (people skills), bukan hanya kemampuan teknis semata. Ini 

dibuktikan dalam beberapa penelitian, salah satunya seperti yang telah disebutkan 

pada bab I. People skills inilah yang dipelajari dalam perilaku organisasi. Teori 

Perilaku Organisasi dari Robbins & Judge lebih rinci dari teori lain yang 

tercantum di atas dan memberi indikator yang jelas dan dapat terukur.  
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2.2.3. Hubungan Perilaku Organisasi dengan Kinerja 

 Perilaku organisasi menawarkan pandangan spesifik untuk meningkatkan 

kemampuan para manajer/atasan dalam memahami orang lain. Juga dapat 

meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerja dengan cara menunjukkan pada 

para atasan bagaimana memberdayakan mereka, merancang dan 

mengimplementasikan program-program perubahan, meningkatkan pelayanan, 

dan membantu pekerja mengatasi konflik hidup-pekerjaan dan membentuk iklim 

kerja yang sehat dan beretika. (Robbins & Judge, 2011:64). 

 Peneliti belum banyak menemukan penelitian tentang perilaku organisasi 

secara keseluruhan dalam arti dengan menggunakan seluruh variabel dependen 

yang telah disebutkan di atas sebagai indikator dalam pengukurannya. 

Kebanyakan meneliti hanya salah satu dimensi dari perilaku organisasi antara lain 

kepuasan kerja, perilaku kewarganegaraan organisasi (Organizational Behavior 

Citizenship/OCB). Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja ataupun OCB berpengaruh positif terhadap kinerja.  

 

2.3. KINERJA 

 

2.3.1.  Definisi Kinerja 

 Kinerja sumber daya manusia atau pegawai merupakan istilah yang 

berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance yang berarti prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang (Mangkunegara, 

2005: 9). Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan 

oleh pegawai. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Kinerja pegawai adalah hasil yang 

didapatkan pegawai, kelompok dan individu sesuai dengan target yang telah 

direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan (Dharma, 

2005: 25). 

 Rivai (2005: 309) mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang 

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 
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Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efekif untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya 

dalam organisasi. 

 Menurut Whitmore, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau 

apa yang diperlihatkan seeorang melalui keterampilan yang nyata. Pendapat lain 

dikemukakan oleh King, yang menjelaskan kinerja adalah aktivitas seseorang 

dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Mengacu dari 

pandangan ini, dapat dinterpretasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan 

dengan tugas-tugas rutin yang dikerjakannya. Berbeda dari King, ahli lain Galton 

dan Simon memandang bahwa kinerja atau “performance” merupakan hasil 

interaksi atau berfungsinya unsur-unsur motivasi (m), kemampuan (k), dan 

persepsi (p) pada diri sesorang. (Uno & Lamatenggo, 2012: 60-61). Terlihat 

bahwa meski memberi definisi yang berbeda-beda namun secara prinsip mereka 

setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai prestasi 

kerja yang lebih baik.  

 Ada 2 jenis perilaku yang merupakan unsur penting kinerja, yaitu (1) tugas 

fungsional dan (2) tugas perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa 

baik seorang karyawan menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama 

penyelesaian aspek-aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas perilaku berkaitan 

dengan seberapa baik pegawai menangani kegiatan antar persona dengan anggota 

lainnya dalam organisasi termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, 

memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok dan bekerja secara 

mandiri. (Utami, 2012: 37).  

 Kinerja juga berkaitan erat dengan profesionalisme. Kinerja dapat dilihat 

langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai kegiatan profesional. Berkaitan 

dengan istilah profesional ada beberapa istilah yang berhubungan yaitu profesi, 

profesional, profesionalisasi dan profesionalisme. H.A.R Tilaar menyebutkan 

bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian 

yang khas dari para anggotanya. Sementara profesional sering diartikan sebagai 

suatu keterampilan teknis yang dimiliki seseorang. Padahal profesional 
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mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal 

teknis. Dalam hal ini profesional memiliki makna ahli (expert), tanggung jawab 

(responsibility), baik tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab 

moral,serta memiliki rasa kesejawatan. Selanjutnya profesionalisasi dijelaskan 

oleh Robbins sebagai tingkatan yang digunakan para pegawai untuk merujuk 

suatu organisasi profesional sebagai rujukan utama, keyakinan akan pelayanan 

pada masyarakat, keyakinan akan pengaturan sendiri, dedikasi kepada bidangnya 

dan otonomi. Terakhir, istilah profesionalisme menurut Ahmad Tafsir adalah 

suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh 

orang yang profesional.   

                 David Maister mengatakan bahwa kesuksesan seorang profesional 

sesungguhnya memerlukan berbagai persyaratan sebagai berikut : 

1. Dorongan (motivasi) 

2. Inisiatif 

3. Komitmen 

4. Keterlibatan langsung (dengan pekerjaan) 

5. Antusiasme. 

 Kinerja juga terkait dengan kompetensi yang merupakan bagian dari 

keahlian. Sebagaimana dijelaskan oleh Paterson bahwa kinerja adalah penerapan 

kompetensi untuk mencapai keberhasilan tujuan-tujuan perusahaan melalui 

pelaksanaan suatu tugas pekerjaan.  

 Dari keseluruhan uraian di atas, dapat terlihat ada 3 komponen atau 

karakter dasar yang selalu terlihat dan melekat pada setiap profesional yang baik 

mengenai cara kerja mereka, yaitu : keinginan untuk menjunjung tinggi pekerjaan 

(job quality), menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan 

untuk memberikan pelayanan pada masyarakat melalui pekerjaan untuk karya 

profesionalnya. 

 Terkait dengan kinerja, 3 karakter/komponen di atas sangat terkait dan 

mendukung. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja adalah serangkaian 

perilaku atau kegiatan kerja seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan dasar 

pemahaman, kompetensi, keterampilan, penuh dedikasi, bergairah dan motivasi 

tinggi untuk meraih prestasi dan mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Di 
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dalamnya mencakup posisi kerja, tata tertib di tempat kerja, tanggung jawab 

terhadap pekerjaan dan kerja sama dengan orang lain. (Uno & Lamtenggo, 

2012:161)  

 Hamzah Uno dan Nina Lamtenggo  menyebutkan bahwa profesionalisme 

adalah nyawa yang menghidupi aktivitas-aktivitas bisnis dan organisasi 

(2012:157). Tanpa profesionalisme sebuah institusi bisnis atau organisasi tidak 

akan langgeng, tidak sungguh-sungguh hidup. Maka itulah alasan peneliti 

memilih teori ini. Teori ini menilai kinerja bukan lagi hanya sekedar menilai 

kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, tetapi sifat/karakter yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Teori ini juga diperkuat oleh 

teori-teori yang telah peneliti sebutkan di atas, antara lain Rivai (2005: 309) yang 

mengatakan bahwa kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan.  Juga Galton dan Simon yang memandang bahwa kinerja atau 

“performance” merupakan hasil interaksi atau berfungsinya unsur-unsur motivasi 

(m), kemampuan (k), dan persepsi (p) pada diri sesorang. (Uno & Lamatenggo, 

2012: 60-61).  

 Dalam penelitian ini, pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 

Kota Bogor diposisikan sebagai seseorang yang memiliki jabatan profesional. 

Maka definisi operasional kinerja profesional pegawai DKP adalah aktivitas 

pegawai dalam bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, dorongan, pelayanan, 

tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan kepuasan dan meningkatkan 

kinerja yang optimal dalam mencapai keberhasilan  

  

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

  Mathis dan Jackson (2001: 82) berpendapat, kinerja dari individu tenaga 

kerja, dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya: kemampuan tenaga kerja, 

motivasi, dukungan yang diterima (kepemimpinan), keberadaan pekerjaan yang 

mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi (komunikasi). Pendapat 

ini sejalan dengan Mangkuprawira dan Hubeis (2007:160) yang membagi faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja menjadi 2 yaitu: 
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a. faktor intrisik karyawan yang mencakup aspek mutu karyawan yang 

berupa pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan 

emosi dan spritual. 

b.  faktor ekstrinsik karyawan yang mencakup lingkungan kerja fisik dan non 

fisik, kepemimpinan, komunikasi vertikal dan horizontal, kompensasi, 

kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur 

kerja, sistem imbalan, hukuman dan sebagainya.  

 Senada dengan pendapat dari  Simanjuntak (2001: 64), kinerja dipengaruhi 

oleh beberapa hal, antara lain adalah: 

a. Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal–hal yang berhubungan 

dengan pendidikan/ pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental dan 

kondisi fisik pegawai. 

b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

(keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal–

hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/ gaji, jaminan 

sosial, keamanan kerja). 

 

2.3.3 Evaluasi Kinerja 

 Kinerja dapat diamati dan dapat diukur. Kinerja dipergunakan manajemen 

untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu 

organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mengetahui kinerja seseorang atau 

organisasi, perlu diadakan pengukuran kinerja. 

 Tujuan dari pengukuran kinerja antara lain membantu manajemen 

membuat keputusan-keputusan umum terkait sumber daya manusia tentang 

promosi, perpindahan dan pemberhentian pekerja. Evaluasi juga mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM. Selain itu evaluasi menyediakan 

umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana organisasi melihat kinerja mereka 

dan terkadang menjadi dasar alokasi penghargaan termasuk kenaikan upah yang 

sepantasnya. (Robbins & Judge, 2011:599) 

 Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang tujuan evaluasi 

kinerja. Di antaranya Gomes yang menyatakan bahwa tujuan evaluasi dapat 
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dibedakan menjadi 2 macam, yaitu untuk menilai kinerja sebelumnya dan untuk 

memotivasikan perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang. Simamora juga 

menjelaskan tujuan pokok penilaian ialah untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dan valid berkenaan dengan prestasi sesorang dalam suatu 

perusahaan/organisasi. semakin akurat dan semakin valid informasi yang 

dihasilkan oleh sistem evaluasi kinerja, semakin besar potensi nilainya terhadap 

perusahaan/organisasi. (Uno & Lamatenggo, 2012: 88). 

 Westerman menyatakan bahwa evaluasi kinerja memiliki berbagai tujuan 

yaitu meningkatkan kecakapan seseorang untuk meningkatkan pelaksanaan nilai 

tambah, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dan menyetujui suatu rencana untuk 

mencapai peningkatan yang telah diproyeksikan, pengukuran-pengukuran subjek 

yang tidak tepat dapat merusak motivasi dan orang-orang merasa khawatir bahwa 

yang dinilai adalah perangai pribadinya. Lebih lanjut, Westerman menyebutkan 

manfaat evaluasi kerja adalah untuk meningkatkan pelaksanaan kerja individu dan 

unit kerja, komunikasi yang lebih baik, hubungan yang lebih efektif, identifikasi 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan, penemuan masalah yang ada dan potensial, 

identifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, penjernihan kerja, 

peran dan meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan pandangan. (Uno & 

Lamatenggo, 2012: 88-89). 

 

2.3.4 Dimensi Kinerja 

 Mowday, R.T., R.M. Steers, dan L.W. Porter, (1979) (dalam Fuad Mas’ud, 

2004:97) menyatakan kinerja adalah hasil pencapaian dari usaha yang telah 

dilakukan yang dapat diukur dengan indikator-indikator tertentu. Variabel kinerja 

karyawan diukur melalui tujuh indikator, yaitu:  

1. Kualitas kerja  

2. Efisiensi  

3. Kemampuan karyawan  

4. Ketepatan waktu  

5. Pengetahuan karyawan  

6. Kreativitas  

7. Melaksanakan tugas sesuai prosedur  
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Mitchell (dalam Uno & Lamatenggo, 2012 :68) merinci cakupan wilayah kinerja 

atas lima faktor dominan yaitu : 

1) kualitas kerja 

2) kecepatan/ketepatan 

3) inisiatif 

4) kemampuan 

5) komunikasi 

 Dale A. Timpe mengemukakan konsep Rantai Kinerja yang berisi elemen-

elemen kunci dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja dan 

produktivitas. Pada umumnya, 

elemen-elemen ini adalah:  

a. sifat pekerjaan itu sendiri 

b. sumber daya yang ada bagi individu 

c. individu itu sendiri 

d. umpan balik yang diterima, dan 

e. akibat-akibat dari pelaksanaan pekerjaan itu. 

 Elemen-elemen rantai kinerja tersebut sangat sering dipergunakan dalam 

penelitian khususnya di kalangan pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 

Indonseia sebagai indikator-indikator dalam mengukur kinerja. Peneliti ingin 

menggunakan teori lain sebagai penentuan indikator kinerja.  

Uno & Lamatenggo (2012 :162) dalam bukunya Teori Kinerja dan 

Pengukurannya menyatakan indikator-indikator kinerja profesional yaitu  

1. keahlian, yang meliputi keterampilan, kompetensi, pembelajar, 

pengalaman. 

2. dorongan, yang meliputi inisiatif, antusiasme, bangga dengan kerja. 

3. pelayanan, yang meliputi keterlibatan, peduli, rasa kesejawatan, pandai 

bergaul (fleksibel dan supel). 

4. tanggung jawab dan dedikasi, yang meliputi komitmen, kesetiaan, 

mematuhi kode etik terbuka, otonomi dan pengaturan diri. 

 Uno dan Lamatenggo mensintesakan indikator-indikator ini dari 

menganalisa berbagai teori tentang kinerja dan karakter dasar profesional yang 

baik mengenai cara kerja mereka.  
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2.4 Hipotesis Teoritik 

     Iklim komunikasi yang baik (supportive)  dapat menghasilkan kepuasan kerja 

karyawan/individu dalam organisasi. Karyawan/individu yang memiliki kepuasan 

kerja cenderung meningkat kinerjanya. Peningkatan kinerja individu pada 

akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi. Perilaku organisasi menawarkan 

pandangan spesifik untuk meningkatkan kemampuan para manajer/atasan dalam 

memahami orang lain. Juga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas 

pekerja dengan cara menunjukkan pada para atasan bagaimana memberdayakan 

mereka, merancang dan mengimplementasikan program-program perubahan, 

meningkatkan pelayanan, dan membantu pekerja mengatasi konflik hidup-

pekerjaan dan membentuk iklim kerja yang sehat dan beretika. 

     Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdapat hubungan antara variabel 

iklim komunikasi organisasi (X1) dan perilaku organisasi  (X2) sebagai variabel 

bebas dengan kinerja  (Y) sebagai variabel terikat, sehingga dapat divisualisasikan 

dengan gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengaruh antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.     Hipotesis Penelitian 

Berdasakan kerangka berfikir yang dikembangkan di atas, berikut dapat 

diajukan beberapa hipotesis penelitian, sebagai jawaban sementara terhadap 

masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

 Terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

 Terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

 Terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi 

terhadap kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

  

Iklim Komunikasi Organisasi (X1) 

Perilaku Organisasi (X2) 

Kinerja (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.   Paradigma Penelitian  

 Sebuah penelitian ditentukan oleh paradigma kita dalam menafsirkan 

obyek atau realitas. Menurut Wimmer & Dominick, paradigma itu sendiri adalah 

seperangkat teori, prosedur dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti 

melihat dunia (Kriyantono, 2006:48). Paradigma yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah positivistik. Pemilihan paradigma ini berdasarkan karakteristik 

positivistik seperti yang diuraikan di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 Ciri Paradigma Positivistik 

Ontologis Epistemologis Axiologis Metodologis 

Realism : 

 Ada realitas yang 

“real” yang diatur 

oleh kaidah-kaidah 

tertentu yang berlaku 

universal; walaupun 

kebenaran 

pengetahuan tentang 

itu mungkin hanya 

bisa diperoleh secara 

probabilistik 

 Out there (di luar 

dunia subyektif 

peneliti) 

 Dapat diukur dengan 

standar tertentu, 

digeneralisasi & 

bebas dari konteks 

dan waktu 

Dualist/Objective : 

 Ada realitas 

obyektif sebagai 

suatu realitas 

yang eksternal di 

luar diri peneliti. 

Peneliti harus 

sejauh mungkin 

membuat jarak 

dengan objek 

penelitian. 

 Jangan ada 

penilaian yang 

subyektif atau 

bias pribadi. 

 Nilai, etika dan 

pilihan moral 

harus berada di 

luar proses 

penelitian. 

 Peneliti berperan 

sebagai 

disinterested 

scientist 

 Tujuan penelitian: 

eksplanasi, 

prediksi dan 

kontrol realitas 

sosial. 

Intervionist : 

 Pengujian 

hipotesis dalam 

struktur 

hypodeductive 

methods melalui 

laboratorium 

eksperimen atau 

survey eksplanatif 

dengan analisis 

kuantitatif 

Sumber : dirangkum dari Kriyantono (2006: 51-52) 
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Berdasarkan aspek ontologi, realitas yang diteliti adalah fenomena yang 

terjadi di lapangan yang berupa hubungan-hubungan umum antara fenomena-

fenomena pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, dalam hal ini 

adalah berupa fenomena kinerja pegawai yang dihubungkan kepada faktor-faktor 

penyebabnya atau pengaruhnya, yaitu iklim komunikasi organisasi dan perilaku 

organisasi. Dari aspek epistomologi, peneliti menempatkan diri di luar obyek 

penelitian supaya tidak ada unsur subyektiftivitas dan penggunaan instrumen tidak 

dapat dikontrol oleh peneliti dengan cara menggunakan instrumen penelitian 

berbentuk kuisioner yang dibagikan kepada para pegawai yang terpilih menjadi 

responden. Dari aspek axiologis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan menambah pengetahuan bagi 

bidang komunikasi.  

 Peneliti bukanlah pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor, dengan demikian posisi peneliti di luar populasi, maka tingkat 

subyektifitas yang terjadi menjadi sangat rendah. 

 

3.2   Jenis Penelitian   

        Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Masri Singarimbun mengatakan bahwa metode eksplanasi adalah 

suatu metode yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis dengan cara menganalisis variabel-variabel 

yang ditelitinya (Singarimbun, 1995:5). Jenis penelitian eksplanatif 

bermaksud menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena atau gejala 

sosial yang dimaksud dalam penelitian, dalam hal ini adalah meningkatnya kinerja 

bisa terjadi, yaitu untuk menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

 Pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-

teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini 

diukur –biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian (dalam penelitian ini 

berupa kuesioner)- sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis 

berdasarkan prosedur-prosedur statistik. (Creswell, 2006:5).  

 Sementara dilihat dari bentuknya, penelitian ini adalah penelitian survey. 

Survey adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 
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pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. (Kriyantono, 2009:59). 

Babbie (1990) menyatakan metode survey bertujuan menggeneralisasi populasi 

dari beberapa sampel sehingga dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan/dugaan-

dugaan sementara tentang karakteristik-karakteristik, perilaku-perilaku atau sikap-

sikap dari populasi tersebut (Creswell, 2006:217) 

 Pengunaan pendekatan kuantitatif dengan metode survey menggunakan 

instrumen berupa kuesioner berdasarkan pertimbangan peneliti mengingat 

keterbatasan waktu, dana dan tenaga yang dimiliki. Pada pendekatan 

kuantitatif,penggunaan kuesioner dalam mengumpulkan informasi dan 

menganalisis data membutuhkan waktu yang lebih singkat dan lebih ekonomis 

dari segi biaya dan lebih cepat dalam menyajikan data penelitian dibandingkan 

dengan yang dibutuhkan dalam desain penelitian kualitatif, tetapi dapat 

menggambarkan hasil atau maksud dari tujuan penelitian.  

 

3.3      Populasi dan Sample 

3.3.1   Populasi 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari; objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan (Ruslan,2004: 133).  Populasi dapat diartikan juga sebagai 

satuan yang ingin diteliti, atau jumlah total manusia yang cocok dijadikan responden 

atau yang cukup relevan dengan suatu penelitian (Neuman,2003: 249). Populasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan terdiri dari 8 bagian 

yaitu sekretariat, kebersihan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, 

pertamanan, pembinaan pengelolaan sampah, uptd pemakaman, putd pengolahan 

air limbah dan uptd pengolahan sampah yang berjumlah 110 orang. (tabel 

terlampir) 
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3.3.2    Sampel 

Teknik sampling merupakan teknik untuk mengambil sampel sedemikian 

rupa sehingga dapat mewakili populasi. Peneliti menggunakan teknik sampling 

jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. (Sugiyono, 2004: 96) Sampel jenuh disebut juga sensus.  

Sampling jenuh/sensus termasuk ke dalam non probability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2004:95). 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 

keseluruhan populasi menjadi sampelnya, yaitu keseluruhan pegawai negeri sipil 

di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor yang berjumlah 110 orang. 

Penelitian ini tidak mengikutsertakan para pegawai honorer/kontrak disebabkan 

mereka lebih banyak bertugas di lapangan sehingga jarang bahkan tidak 

berinteraksi dengan bagian lain maka pertanyaan mengenai komunikasi diagonal 

tidak akan relevan untuk mereka. Dari segi pendidikan, kebanyakan dari mereka 

berpendidikan terakhir sekolah dasar sehingga kesulitan menjawab kuesioner pada 

saat peneliti melakukan uji coba.  

 

3.4      Metode Pengumpulan Data 

3.4.1   Angket/Kuesioner 

Dalam melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik atau pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, 

yang berisikan sejumlah pertanyaan yang ditarik dari definisi operasional variabel. 

Jumlah pertanyaan akan disesuaikan dengan banyaknya indikator, dengan satu 

bentuk  pertanyaan yaitu pertanyaan tertutup. Kuesioner ini dipilih menjadi alat 

untuk mengumpulkan data penelitian ini karena dapat dilakukan secara serempak, 

cepat dan hemat waktu dan tenaga. Tujuan pokok menggunakan kuesioner ini 

adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan 

penelitian dan untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang 
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tinggi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner ini dilakukan untuk 

mendapatkan data secara obyektif. 

Kuesioner disusun dari variabel-variabel yang dijabarkan dalam indikator-

indikator supaya dapat diukur. Kuesioner yang dikirim kepada responden adalah 

kuesioner berstruktur (alternatif jawaban sudah ditentukan) untuk dua variabel 

independen dan satu variabel dependen. Pernyataan yang diberikan responden 

sebagai jawaban atas kuesioner adalah berskala dan mempunyai gradasi (skala 

Likert) yang sifatnya sangat positif sampai dengan sangat negatif. Pernyataan 

yang berskala tersebut dimaksudkan untuk kepentingan analisis secara kuantitatif 

dengan diberi skor.  

 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kategori jawaban “sangat setuju”  (SS)  diberi skor 5 

b. Kategori jawaban “setuju”  (S)  diberi skor 4 

c. Kategori jawaban “ragu-ragu”  (RR) diberi skor 3 

d. Kategori jawaban “tidak setuju”  (TS) diberi skor 2 

e. Kategori jawaban “sangat tidak setuju”  (STS) diberi skor 1 

Kuesioner terdiri dari empat bagian besar, Bagian Pertama berisi 

pertanyaan untuk mengungkap identitas responden, bagian kedua berisi 

pernyataan untuk mengukur tentang iklim komunikasi organisasi, bagian ketiga 

berisi pernyataan tentang perilaku organisasi, dan bagian keempat berisi 

pertanyaan tentang kinerja pegawai. 

 

3.4.2   Studi Pustaka 

Dalam usaha untuk mendukung dan melengkapi penulisan penelitian ini 

penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dari 

buku-buku, tesis-tesis dan juga internet, yang mempunyai hubungan yang erat 

dengan permasalahan yang dihadapi; sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 
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3.5   Deskripsi Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti atau diukur diantaranya : 

1. X1 : Iklim Komunikasi Organisasi 

2. X2 : Perilaku Organisasi 

3. Y : Kinerja Pegawai 

 

Operasionalisasi Konsep 

 Berdasarkan berbagai konsep atau teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dibuatlah operasionalisasi konsep untuk menggambarkan 

hubungan di antara variabel-variabel atau komponen-komponen yang akan diteliti. 

 

Variabel Iklim Komunikasi Organisasi (X1) 

 Iklim komunikasi organisasi adalah persepsi pegawai Dinas Kebesihan dan 

Pertamanan Kota Bogor tentang kualitas hubungan dan komunikasi dalam 

organisasi dan tingkat keterlibatan dan pengaruh.  

 Iklim komunikasi organisasi diukur melalui komponen struktur, fungsi dan 

kualitas komunikasi. 

1. Struktur  komunikasi, yaitu alur informasi dalam organisasi Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor. Adapun indikatornya : 

1.1. Saluran Formal yaitu : 

1.1.1. ke atas/upward : alur informasi dari pegawai Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan kepada atasan 

1.1.2. ke bawah/downward : alur informasi dari atasan kepada pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

1.1.3. Horizontal : alur informasi kepada sesama pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dalam satu bagian/unit 

kerja. 

1.1.4.  Diagonal : alur informasi pegawai Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor dengan bagian/unit lainnya. 

1.2. Saluran informal yaitu 

1.2.1.  pribadi atau selentingan : pertukaran informasi di luar pekerjaan di 

antara para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 
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2. Fungsi Komunikasi, yaitu fungsi komunikasi yang dilakukan oleh pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Fungsi komunikasi memiliki 

beberapa indikator : 

2.1. Fungsi informatif : komunikasi yang dilakukan pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dalam rangka bertukar informasi 

seputar pekerjaan. 

2.2. Fungsi regulatif : komunikasi yang dilakukan pegawai Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor dalam rangka sosialisasi peraturan-peraturan 

dan kebijakan di lingkungannya.  

2.3. Fungsi persuasif : komunikasi yang dilakukan pegawai Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor memotivasi untuk berkomitmen 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

2.4. Fungsi integratif : komunikasi yang dilakukan pegawai Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor meningkatkan hubungan baik dengan 

seluruh rekan kerja 

3. Kualitas Komunikasi yaitu kualitas komunikasi yang dilakukan pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dengan atasan, bawahan, 

sesama pegawai di dalam dan antar bagian. Adapun indikatornya antara lain : 

3.1. Kepercayaan yang mutual di antara atasan, bawahan dan sesama 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

3.2. Keterbukaan di antara atasan, bawahan dan sesama pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

3.3. Saling mendukung antara komunikasi atasan-bawahan dan sesama 

pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

 

Tabel 3.2 Matriks Item Iklim Komunikasi Organisasi 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Iklim 

Komunikasi 

Organisasi 

Struktur 

komunikasi 

alur informasi :  

 formal (ke atas/upward, ke 

bawah/downward, 

horizontal, lintas 

saluran/cross channel) 

Likert 
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 informal, pribadi atau 

selentingan 

Fungsi 

komunikasi 

 informatif 

 regulatif  

 persuasif 

 integratif 

Kualitas 

komunikasi  

 Kepercayaan 

 Keterbukaan 

 Saling mendukung  

 

Variabel Perilaku Organisasi (X2) 

 Untuk memudahkan pengukuran variabel perilaku organisasi di atas, maka 

disusun definisi operasional sebagai berikut: 

 Perilaku Organisasi adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, 

mengurangi absensi/ketidak hadiran, keluar-masuk pegawai (turnover), perilaku 

menyimpang di tempat kerja dan meningkatkan perilaku warga organisasi dan 

kepuasan kerja para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

Adapun indikatornya adalah : 

1. Produktivitas: pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

dapat mencapai sasarannya dan melakukannya dengan mentransfer input 

ke output dengan biaya terendah. Produktivitas mencakup efektivitas dan 

efisiensi. 

1.1. Efektivitas adalah pencapaian sasaran. 

1.2. Efisiensi adalah rasio output efekif terhadap input yg diperlukan untuk 

mencapainya. 

2. Keabsenan: tingkat ketidakhadiran pegawai Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor. 

3. Keluar masuk pegawai / rotasi (turnover) : tingkat rotasi pegawai di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan dampaknya bagi organisasi.  
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4. Perilaku pelanggaran di tempat kerja : perilaku pegawai yang melanggar 

aturan /norma Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

5. Perilaku warga organisasi: perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari 

kewajiban kerja formal pegawai, namun mendukung berfungsinya Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor secara efektif. 

6. Kepuasan Kerja: kondisi emosi yang positif (memuaskan) atau negatif 

(tidak memuaskan) pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor terhadap pekerjaannya. 

 

 

 

Tabel 3.3 Matriks Item Perilaku Organisasi 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Perilaku 

Organisasi 

Produktivitas  Efektivitas 

 Efisiensi 

Likert 

Absensi  Tingkat absensi 

 Alasan ketidak hadiran 

Rotasi pegawai 

(turnover) 

 Tingkat rotasi pegawai 

 Dampak bagi pegawai 

Perilaku 

pelanggaran di 

tempat kerja 

 Menggunakan waktu kerja 

untuk keperluan pribadi 

 Menggunakan fasilitas 

kantor untuk keperluan 

pribadi 

Perilaku 

kewarganegaraan 

organisasi 

 Saling menolong dengan  

rekan kerja 

 Menghindari konflik 

dengan rekan kerja 

 Menghormati peraturan 

tertulis maupun tidak 

tertulis 
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Kepuasan kerja  Penghargaan yang 

memuaskan 

 Lingkungan yang 

mendukung 

 

 Variabel Kinerja   (Y) 

 Definisi operasional kinerja pegawai DKP adalah aktivitas pegawai dalam 

bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, dorongan, pelayanan, tanggung jawab 

dan dedikasi untuk memberikan kepuasan dan meningkatkan kinerja yang optimal 

dalam mencapai keberhasilan. Berdasarkan sintesis tersebut dapat diketahui 

indikator-indikator kinerja  yaitu :  

1. Keahlian : tingkat kemahiran atau kompetensi teknis  pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dalam bidang pekerjaan. Keahlian 

meliputi :  

Keterampilan : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan benar.  

2. Dorongan : motivasi pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

untuk melakukan pekerjaan. Dorongan meliputi :  

2.1 Antusiasme : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

melakukan pekerjaan dengan antusias/penuh semangat. 

2.2 Bangga dengan kerja : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor bangga dengan profesi dan pekerjaan yang disandang. 

3. Pelayanan : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor memberi 

jasa yang berorientasi pada kepentingan orang lain. Pelayanan meliputi :  

3.1. Keterlibatan : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

terlibat secara aktif dalam kerja sama tim.  

 3.2. Rasa kesejawatan : pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor menjalin hubungan baik dengan seluruh pegawai lain dari 

berbagai tingkatan/golongan. 

4. Tanggung jawab dan dedikasi : kepedulian terhadap pekerjaan yang 

ditunjukkan melalui ; komitmen, kesetiaan, mematuhi kode etik, terbuka  
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Ke empat indikator tersebut yang dipergunakan dalam mengukur kinerja dalam 

penelitian ini.  

 

Tabel 3.4  Matriks Item Kinerja 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kinerja 

Keahlian  Keterampilan 

Likert 

Dorongan  Antusiasme 

 Bangga dengan kerja 

Pelayanan  Keterlibatan 

 Rasa kesejawatan 

Tanggung jawab 

dan dedikasi 

 Komitmen 

 Kesetiaan 

 Mematuhi kode etik  

 

3.6   Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.6.1   Uji Validitas (Kesahihan) 

 Validitas adalah tingkatan sejauh mana pengukuran yang dilakukakn 

benar-benar mengukur konsep yang semula akan diukur. Uji validitas instrumen 

dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang akan digunakan layak 

dijadikan alat pengumpulan data yang dipahami dan dipersepsikan oleh responden 

sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian dikatakan valid jika terdapat 

kesamaan antara data terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti . Sedangkan instrumen penelitian yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur itu valid yaitu instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. (Sugiyono, 2004:137). 

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa faktor yang 

pengujiannya dilakukan antara lain dengan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), Barlett’s 

Test of Spericity, dan factor loading pada Component Matrix dimana untuk dapat 

dikatakan valid, suatu kuesioner harus memperoleh nilai angka lebih besar dari 

0,5 (>0.5) untuk parameter KMO dan component matrix serta nilai signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 (,0,05) untuk parameter Bartlett’s Test of Spericity. 
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3.6.2   Uji Reliabilitas (Kehandalan) 

 Reliabilitas merupakan tingkatan sejauh mana pengukuran yang dilakukan 

memperoleh hasil yang konsisten.  Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi internal diantara item-item pernyataan dalam suatu instrumen 

penelitian. Untuk mengukur reliabilitas, maka data yang telah diuji dilihat nilai 

alpha cronbach-nya. Alpha cronbach merupakan besarnya reliabilitas alpha 

setelah data diuji. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha 

Cronbach > 0,60 (Ghozali, 2001:133) 

 

3.6.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas 

untuk mengetahui sejauhmana ketepatan alat ukur yang digunakan dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis faktor dengan menggunakan metode component matrix 

(factor loading). Suatu pernyataan dikatakan valid jika memiliki nilai factor 

loading lebih besar dari 0,5. Hasil Pengujian Validitas intrumen menggunakan 

metode analisis faktor dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
No 

Item 
KMO 

Bartlett’s 

test (sig) 

Componet 

Matrix 

(Factor 

Loading) 

Cronbach’s 

Alpha 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

Iklim 

komunikasi 

organisasi 

1 

0,607 0,000 

0,705 

0,936 0,600 Reliabel 

2 0,577 

3 0,664 

4 0,739 

5 0,787 

6 0,653 

7 0,769 

8 0,828 

9 0,875 

10 0,783 

11 0,915 

12 0,666 

13 0,628 

14 0,591 

15 0,542 

16 0,512 

17 0,544 

18 0,847 

19 0,518 

20 0,594 

Perilaku 

Organisasi 

21 

0,667 0,000 

0,621 

0,893 0,600 Reliabel 

22 0,745 

23 0,726 

24 0,683 

25 0,662 

26 0,667 

27 0,863 

28 0,692 

29 0,704 

30 0,558 

31 0,715 

32 0,591 

33 0,632 
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Variabel 
No 

Item 
KMO 

Bartlett’s 

test (sig) 

Componet 

Matrix 

(Factor 

Loading) 

Cronbach’s 

Alpha 

Titik 

Kritis 
Kesimpulan 

Kinerja 

Karyawan 

1 

0,785 0,000 

0,582 

0,930 0,600 Reliabel 

2 0,537 

3 0,79 

4 0,452 

5 0,852 

6 0,749 

7 0,749 

8 0,604 

9 0,841 

10 0,834 

11 0,802 

12 0,863 

13 0,821 

14 0,774 

15 0,651 

16 0,603 

 

 Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas 

instrumen untuk ketiga variabel yang diteliti. Dari data di atas terlihat bahwa 

seluruh item pernyataan memiliki nilai factor loading lebih besar dari 0,5 yang 

menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan sudah dinyatakan valid. 

Sehingga seluruh pernyataan yang digunakan tersebut sudah dinyatakan valid. 

Dan dari hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha masing-

masing sebesar 0,936, 0,893 dan 0,930. Ketiga nilai ini berada di atas titik kritis 

0,600 sehingga dinyatakan reliabel. Dengan demikian seluruh pernyataan yang 

diajukan untuk ketiga variabel tersebut sudah memenuhi syarat untuk digunakan 

dalam penelitian. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

 Dalam menganalisis pengaruh antara iklim komunikasi organisasi dan 

perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai, metode analisis data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan iklim komunikasi organisasi, perilaku organisasi dan 

kinerja pegawai digunakan analisa kuantitatif deskriptif, yaitu uraian frekuensi 

tanggapan responden. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh antara iklim komunikasi organisasi dan perilaku 

organisasi terhadap kinerja pegawai digunakan metode analisa kuantitatif 

dengan statistik, sebagai berikut:  

 

3.7.1 Uji Korelasi 

 Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah di antara dua atau lebih 

variabel terdapat hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan 

dan seberapa besar hubungan tersebut. Arah korelasi yang dituju adalah korelasi 

positif. Besar korelasi yang diharapkan adalah positif dengan angka lebih dari 0.5 

(> 0.5) yang berarti kedua variabel tersebut berkorelasi kuat, dan jika kurang dari 

0.5 tetapi positif, disebut ada hubungan korelasi tetapi lemah. Signifikansi 

korelasi, dengan tingkat konfiden 5%, jika angka probabilitas lebih kecil dari 0.05 

(angka probabilitas/ atau sig. <0.05) maka berarti variabel secara nyata 

berkorelasi, ada hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut. Untuk menguji 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen akan digunakan 

analisis korelasi Pearson, karena data variabel kualitatif dibuat secara kuantitatif, 

dengan skala interval. 

 

3.7.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen 

(Kuncoro, 2001: 100). Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. 

Jika koefisien determinasi (R2) = 1, artinya variabel-variabel independen 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R2) = 0, artinya variabel 

independen tidak mampu menjelaskan variasi-variasi dependen. 

 

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Uji regresi berganda merupakan pengembangan dari uji regresi sederhana. 

Uji regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada atau 
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tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas 

atau lebih dengan satu variabel terikat. (Riduwan, 2012:252) 

 Variabel independen/bebas dalam penelitian ini mencakup iklim 

komunikasi organisasi (X1), perilaku organisasi (X2). Sedangkan variabel 

dependen/terikat adalah kinerja (Y).  

 Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi software PASW 18.  

 

3.8 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian 

 

1. Dalam variabel Y atau Kinerja Pegawai dikhawatirkan terjadi bias 

dikarenakan pegawai tersebut yang menilai kinerja dirinya sendiri.  Tentu 

akan lebih obyektif jika penilaian kinerja dilakukan oleh pihak lain seperti 

atasannya.  

2. Tehnik Regresi Berganda kelebihannya adalah bisa mendapatkan nilai 

persamaan/taksiran variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun 

kelemahannya adalah tidak bisa melihat pengaruh langsung dan tidak 

langsung dari setiap variabel.  
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BAB IV 

Analisis Data 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

4.1.1 Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota Bogor. 

 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh 1 Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian dan 8 Seksi serta 3 UPTD (Unit 

Pelaksana Teknis Daerah). Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor terdiri dari : 

A. Kepala Dinas 

B. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

C. Bidang Kebersihan, membawahi : 

1. Seksi Penyapuan 

2. Seksi Pengangkutan 

D. Bidang Pertamanan, membawahi : 

1. Seksi Pembangunan dan Penataan Taman 

2. Seksi Pemeliharaan Taman 

E. Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Dekorasi Kota, membawahi : 

1. Seksi Pembangunan PJU dan Dekorasi Kota 

2. Seksi Pemeliharaan PJU dan Dekorasi Kota 

F. Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah, membawahi : 

1. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah 
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2. Seksi Pengembangan Kemitraan 

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Sampah 

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman 

  Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

terlampir. 

 

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor mempunyai fungsi (berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 43 Tahun 

2010) : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

kebersihan dan pertamanan.  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

 

4.1.3.  Gambaran Pelayanan 

 

A. Bidang Kebersihan 

Volume timbunan sampah pada tahun 2010 mencapai 2.337 m³/hari, 

meningkat 1,8% (2.294 m³/hari) dari tahun 2009. Volume sampah terangkut 

baru mencapai 70% (1.638 m³/hari) dari total timbunan sampah. Selain 

dengan metode pengangkutan, upaya pelayanan pengelolaan sampah 

dilaksanakan dengan penanganan sampah skala lingkungan melalui pola 3R 

(reduse,re-use, recycle).  

B. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 

Kota Bogor memiliki taman kota seluas 396.756,63 m² . Peningkatan 

keasrian dan keindahan kota dilakukan dengan upaya memperluas ruang 
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terbuka hijau, antara lain dengan penambahan luas taman dan renovasi 

median jalan menjadi ruang terbuka hijau. Kegiatan lainnya adalah 

pemeliharaan taman dan penghijauan kota, penataan taman dan sarana 

pendukung lainnya dan penanaman pohon pelindung serta penataan terhadap 

lokasi-lokasi eks PKL yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka 

hijau/fasilitas umum. Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang sampai 

dengan tahun 2010 berjumlah 6.062 titik, terbagi menjadi PJU dan lampu 

hias/taman yang tersebar di jalan-jalan protokol, pemukiman dan perumahan.  

C. Pelayanan Pemakaman 

Masalah lahan pemakaman adalah belum terdistrubusinya penyebaran 

lahan pemakaman di wilayah Kota Bogor. Masih ada beberapa wilayah 

kecamatan yang belum mempunyai TPU antara lain Kecamatan Bogor 

Tengah, Bogor Timur dan Bogor Utara.  

D. Pengelolaan Air Limbah 

Kota Bogor memiliki 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Ceger. IPAL ini melayani sistem terpusat untuk Bogor Utara serta Tengah. 

IPAL ini juga melayani jasa penyedotan septic tank/kakus.  

 

4.2 Profil Responden 

 Berdasarkan hasil koesioner yang disebarkan kepada 110 orang pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, penulis memperoleh data profil 

responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, status perkawinan, pendidikan 

terakhir dan lama bekerja.              

                                                                                      

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi % 

1 Pria 84 76,36 

2 Wanita 26 23,64 

Total 110 100 
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 Tabel di atas menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa hampir seluruh 

pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor adalah pria sebanyak 

76,36% sedangkan sisanya adalah wanita sebanyak 23,64%. 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

No Usia Frekuensi % 

1 < 35 tahun 18 16,36 

2 35 - 45 tahun 66 60,00 

3 45 - 55 tahun 26 23,64 

Total 110 100 

 

 Tabel di atas menjelaskan karakteristik responden berdasarkan usia. Dari 

data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar pegawai di 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor telah berusia sekitar 35 - 45 tahun 

sebanyak 60%, frekuensi terbanyak kedua telah berusia sekitar 45 - 55 tahun 

sebanyak 23,64% dan paling sedikit dari pegawai yang berusia < 35 tahun 

sebanyak 16,36%. 

 

Tabel 4.3 

Status Perkawinan Responden 

No Status Perkawinan Frekuensi % 

1 Belum Menikah 8 7,27 

2 Menikah 102 92,73 

3 Janda atau Duda 0 0,00 

Total 110 100 

 

 Tabel di atas menjelaskan karakteristik responden berdasarkan status 

perkawinan. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa hampir 

seluruh pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebanyak 
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92,73% telah menikah, sedangkan sisanya sebanyak 7,27% merupakan pegawai 

yang belum menikah. 

Tabel 4.4 

Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi % 

1 SD 11 10,00 

2 SMP 22 20,00 

3 SMA 45 40,91 

4 Diploma 3 2,73 

5 S1 22 20,00 

6 S2 7 6,36 

7 S3 0 0,00 

Total 110 100 

 

 Tabel di atas menjelaskan karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir responden. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa 

mayoritas pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor sebanyak 

40,91% adalah lulusan SMA, frekuensi terbanyak kedua merupakan lulusan SMP 

dan Sarjana (S1) masing-masing sebanyak 20%, lulusan SD sebanyak 10%, 

lulusan magister (S2) sebanyak 6,36% dan paling sedikit dari pegawai merupakan 

lulusan Diploma sebanyak 2,73%. 

Tabel 4.5 

Lama Bekerja Responden 

No Lama Bekerja Frekuensi % 

1 < 5 tahun 40 36,36 

2 5 - 10 tahun 16 14,55 

3 11 - 15 tahun 22 20,00 

4 16 - 20 tahun 25 22,73 

5 > 20 tahun 7 6,36 

Total 110 100 
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 Tabel di atas menjelaskan karakteristik responden berdasarkan lama 

bekerja. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa mayoritas 

pegawai telah bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor selama < 

5 tahun sebanyaj 36,36%, frekuensi terbanyak kedua merupakan pegawai yang 

telah bekerja sekitar 16 - 20 tahun sebanyak 22,73%,  11-15 tahun sebanyak 20%, 

5-10 tahun sebanyak 14,55% dan paling sedikit dari pegawai yang telah bekerja di 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor selama > 20 tahun sebanyak 

6,36%. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

 Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 110 orang pegawai Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, diperoleh tanggapan-tanggapan terhadap 

setiap variabel yang diteliti. 

 

4.3.1 Variabel Iklim komunikasi organisasi 

 Variabel iklim komunikasi organisasi terdiri dari 20 item pernyataan yang 

terdiri dari tiga dimensi yaitu struktur komunikasi, fungsi komunikasi dan kualitas 

komunikasi. Berikut adalah penjelasan terhadap setiap pernyataan yang diajukan 

untuk variabel iklim komunikasi organisasi.  

 

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Mengenai  

Variabel Iklim Komunikasi Organisasi 

 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

1 24 21,82 79 71,82 7 6,36 0 0,00 0 0,00 

2 30 27,27 61 55,45 19 17,27 19 17,27 4 3,64 

3 25 22,73 64 58,18 11 10,00 10 9,09 0 0,00 

4 24 21,82 66 60,00 11 10,00 9 8,18 0 0,00 

5 23 20,91 44 40,00 26 23,64 16 14,55 1 0,91 
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Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

6 27 24,55 67 60,91 15 13,64 1 0,91 0 0,00 

7 29 26,36 68 61,82 13 11,82 0 0,00 0 0,00 

8 13 11,82 78 70,91 19 17,27 0 0,00 0 0,00 

9 23 20,91 68 61,82 19 17,27 0 0,00 0 0,00 

10 19 17,27 64 58,18 25 22,73 2 1,82 0 0,00 

11 11 10,00 62 56,36 33 30,00 4 3,64 0 0,00 

12 10 9,09 21 19,09 40 36,36 28 25,45 11 10,00 

13 23 20,91 69 62,73 17 15,45 1 0,91 0 0,00 

14 16 14,55 70 63,64 22 20,00 2 1,82 0 0,00 

15 29 26,36 52 47,27 27 24,55 1 0,91 1 0,91 

16 31 28,18 61 55,45 17 15,45 0 0,00 1 0,91 

17 34 30,91 58 52,73 18 16,36 0 0,00 0 0,00 

18 25 22,73 59 53,64 26 23,64 0 0,00 0 0,00 

19 28 25,45 72 65,45 10 9,09 0 0,00 0 0,00 

20 21 19,09 80 72,73 9 8,18 0 0,00 0 0,00 

 

 

1. Informasi yang saya dapatkan dari atasan mengenai pekerjaan berupa 

instruksi/perintah, prosedur dan penjelasannya  

  Sebanyak 24 pegawai (21,82%) menyatakan sangat setuju, 79 

orang (71,82%) menyatakan setuju dan 7 orang lainnya (6,36%) 

menyatakan ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi yang 

didapatkan pegawai dari atasan mengenai pekerjaan berupa 

instruksi/perintah, prosedur dan penjelasannya. 
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2. Pegawai dapat mengakses berbagai informasi terkait pekerjaan kecuali 

hal-hal yang bersifat rahasia. 

  Sebanyak 30 pegawai (27,27%) menyatakan sangat setuju, 61 

orang (55,45%) menyatakan setuju dan 19 orang (17,27%) menyatakan 

ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai dapat mengakses 

berbagai informasi terkait pekerjaan kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. 

 

3. Pegawai dapat menyampaikan informasi kepada atasan. 

Sebanyak 25 pegawai (22,73%) menyatakan sangat setuju, 64 orang 

(58,18%) menyatakan setuju, 11 orang (10%) menyatakan ragu-ragu dan 10 

orang lainnya (9,09%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pegawai dapat menyampaikan informasi kepada atasan. 

 

4. Pegawai dapat menyampaikan gagasan/ide kepada atasan 

Sebanyak 24 orang (21,82%) menyatakan sangat setuju, 66 orang 

(60%) menyatakan setuju, 11 orang (10%) menyatakan ragu-ragu dan 9 orang 

lainnya (8,18%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pegawai dapat menyampaikan ide/gagasan kepada atasan. 

 

5. Pegawai dapat menyampaikan keluhan kepada atasan. 

Sebanyak 23 pegawai (20,91%) menyatakan sangat setuju, 44 orang (40%) 

menyatakan setuju, 26 orang (23,64%) menyatakan ragu-ragu, 16 orang 

(14,55%) menyatakan tidak setuju dan 1 orang lainnya (0,91%) menyatakan 

sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai dapat 

menyampaikan keluhan kepada atasan. 

 

6. Komunikasi dengan sesama pegawai untuk koordinasi pekerjaan 

Sebanyak 27 pegawai (24,55%) menyatakan sangat setuju, 67 orang 

(60,91%) menyatakan setuju, 15 orang (13,46%) menyatakan ragu-ragu dan 1 

orang lainnya (0,91%) menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa terjadi komunikasi dengan sesama pegawai untuk 

koordinasi pekerjaan. 

7. Komunikasi dengan sesama pegawai untuk berbagi informasi seputar 

pekerjaan. 

Sebanyak 29 pegawai (26,36%) menyatakan sangat setuju, 68 orang 

(61,81%) menyatakan setuju, dan 13 orang (11,82%) menyatakan ragu-ragu. 

Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi komunikasi dengan sesama pegawai 

untuk berbagi informasi seputar pekerjaan. 

8. Arus informasi dari dan ke  bagian lain berjalan lancar. 

Sebanyak 13 pegawai (11,82%) menyatakan sangat setuju, 78 orang 

(70,91%) menyatakan setuju, dan 19 orang lainnya (17,27%) menyatakan 

ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa arus komunikasi dari dan ke bagian 

lain berjalan dengan lancar. 

9. Koordinasi/kerjasama antar bagian berjalan baik. 

Sebanyak 23 pegawai (20,91%) menyatakan sangat setuju, 68 orang 

(61,82%) menyatakan setuju, dan 19 orang lainnya (17,27%) menyatakan 

ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa koordinasi/kerja sama antara bagian 

berjalan dengan baik. 

10. Pembagian tugas dan fungsi tiap bagian jelas. 

Sebanyak 19 pegawai (17,27%)  menyatakan sangat setuju, 64 ornag 

(58,18%) menyatakan setuju, 25 orang (22,73%) menyatakan ragu-ragu dan 

2 orang lainnya (1,82%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pembagian tugas dan fungsi untuk setiap bagian sudah jelas. 
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11. Terdapat informasi-informasi di luar pekerjaan baik mengenai orang 

maupun peristiwa (rumor/gosip) 

 Sebanyak 11 pegawai (10%) menyatakan sangat setuju, 62 orang (56,36%) 

menyatakan setuju, 33 orang (30%) menyatakan ragu-ragu dan 4 orang lainnya 

(3,64%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pegawai menilai adanya informasi-informasi diluar pekeraan baik mengenai 

orang maupun peristiwa (rumor/gosip). 

12. Rumor/gosip tersebut dapat memotivasi pegawai. 

Sebanyak 10 pegawai (9,09%) menyatakan sangat setuju, 21 orang 

(10,09%) menyatakan setuju, 40 orang menyatakan ragu-ragu, 20 orang (25,45%) 

menyatakan tidak setuju dan 11 orang lainnya (10%) menyatakan sangat tidak 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa rumor/gosip yang terjadi tidak dapat 

memotivasi pegawai. 

 

13. Melalui komunikasi antar pegawai terjadi pertukaran informasi seputar 

pekerjaan  

Sebanyak 23 pegawai (20,91%) menyatakan sangat setuju, 69 orang 

(62,73%) menyatakan setuju, 17 orang 15,45%) menyatakan ragu-ragu dan satu 

orang lainnya (0,91%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa 

melalui komunikasi antar pegawai terjadi penukaran infromasi seputar pekerjaan. 

14. Terdapat sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijakan kantor. 

Sebanyak 16 pegawai (14,55%) menyatakan sangat setuju, 70 orang 

(63,64%) menyatakan setuju, 22 orang (20%) menyatakan ragu-ragu dan 2 orang 

lainnya (1,82%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya 

sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijakan dalam kantor. 
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15. Melalui komunikasi, para pegawai termotivasi untuk berkomitmen 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Sebanyak 29 orang (26,36%) menyatakan sangat setuju, 52 orang 

(47,27%) 27 orang (24,55%) menyatakan ragu-ragu dan sisanya masing-masing 

sebanyak 1 orang (0,91%) lainnya menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya komunikasi, para pegawai 

termotivasi untuk berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

16. Dengan komunikasi yang lancar hubungan antar pegawai semakin baik 

 Sebanyak 31 orang (28,18%) menyatakan sangat setuju, 61 orang 

(55,45%) menyatakan setuju, 17 orang (15,45%) menyatakan ragu-ragu dan 1 

orang (0,91%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dengan komunikasi yang lancar hubungan antar pegawai semakin baik 

 

17. Hubungan antara atasan-bawahan saling mendukung 

Sebanyak 34 orang pegawai (30,91%) menyatakan sangat setuju, 58 orang 

(52,73%) menyatakan setuju dan 18 orang (16,36%) lainnya menyatakan ragu-

ragu. Dari tanggapan-tanggapan terhada[ pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan saling mendukung 

satu sama lain. 

18. Hubungan atasan-bawahan saling percaya dan terbuka 

Sebanyak 25 orang (22,73%) menyatakan sangat setuju, 59 orang 

(53,64%) menyatakan setuju, 26 orang (23,64%) lainnya menyatakan ragu-ragu. 

Hal ini menunjukkan sebagian besar pegawai menilai hubungan yang terjadi 

antara atasa dengan bawahan saling percaya dan terbuka satu sama lain.  

19. Hubungan antar sesama pegawai saling mendukung 

Sebanyak 28 orang (25,45%) menyatakan sangat setuju, 72 orang 

(64,45%) menyatakan setuju dan 10 orang lainnya (9,09%) menyatakan ragu-

ragu. Dari tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan bahwa pegawai 



174 

 

Universitas Indonesia 

 

 

di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor saling mendukung satu sama 

lain. 

20. Hubungan antar sesama pegawai saling percaya dan terbuka 

Dari hasil tabulasi diperoleh informasi bahwa sebanyak 21 orang (19,1%) 

menyatakan sangat setuju, 80 orang (72,73%) menyatakan setuju dan 9 orang 

lainnya (9,09%) menyatakan ragu-ragu. Dari tanggapan-tanggapan responden di 

atas mengindikasikan bahwa hampir seluruh saling percaya dan terbuka. 

 

4.3.2 Variabel Perilaku Organisasi 

Variabel perilaku organisasi terdiri dari 13 item pernyataan yang terdiri 

dari enam dimensi yaitu produktivitas, keabsenan, rotasi pegawai (turnover), 

deviant workplace behavior, organizational citizenship behavior (OCB) dan 

kepuasan kerja. Berikut adalah penjelasan terhadap setiap pernyataan yang 

diajukan untuk variabel perilaku organisasi.  

 

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Mengenai  

Variabel Perilaku Organisasi 

 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

1 19 17,27 79 71,82 12 10,91 0 0,00 0 0,00 

2 14 12,73 58 52,73 15 13,64 19 17,27 4 3,64 

3 20 18,18 54 49,09 10 9,09 20 18,18 6 5,45 

4 34 30,91 67 60,91 9 8,18 0 0,00 0 0,00 

5 13 11,82 84 76,36 11 10,00 2 1,82 0 0,00 

6 20 18,18 74 67,27 16 14,55 0 0,00 0 0,00 

7 20 18,18 58 52,73 10 9,09 22 20,00 0 0,00 

8 13 11,82 58 52,73 21 19,09 18 16,36 0 0,00 

9 15 13,64 72 65,45 18 16,36 5 4,55 0 0,00 
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Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

10 24 21,82 65 59,09 14 12,73 7 6,36 0 0,00 

11 32 29,09 56 50,91 19 17,27 3 2,73 0 0,00 

12 11 10,00 54 49,09 35 31,82 9 8,18 1 0,91 

13 7 6,36 54 49,09 38 34,55 7 6,36 4 3,64 

 

1. Pegawai berusaha bekerja seefektif mungkin bagi organisasi 

Sebanyak 19 orang (17,27%) menyatakan sangat setuju, 79 orang 

(71,82%) menyatakan setuju dan 12 orang (10,91%) menyatakan ragu-ragu. Dari 

hasil tanggapan-tanggapan di atas menunjukkan bahwa pegawai selalu berusaha 

bekerja seefektif mungkin bagi organisasi. 

 

2. Pegawai berusaha bekerja seefisien mungkin bagi organisasi 

Sebanyak 14 orang (12,73%) menyatakan sangat setuju, 58 orang 

(52,73%) menyatakan setuju, 15 orang (13,64%) menyatakan ragu-ragu, 19 orang 

(17,27%) menyatakan tidak setuju dan 4 orang (3,64%) lainnya menyatakan 

sangat tidak setuju. Dari tanggapan-tanggapan responden di atas dapat 

disimpulkan bahwa pegawai selalu berusaha bekerja seefisien mungkin bagi 

organisasi. 

 

3. Pegawai hadir tepat waktu di tempat kerja 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 20 

orang (18,18%) menyatakan sangat setuju, 54 orang (49,09%) menyatakan setuju, 

10 orang (9,09%) menyatakan ragu-ragu, 20 orang (18,18%) menyatakan tidak 

setuju dan 6 orang (4,45%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil 

tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan bahwa pegawai selalu hadir 

tepat waktu ditempat kerja. 
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4. Jika tidak masuk kerja, pegawai memberikan alasan yang jelas 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 34 

orang (30,91%) menyatakan sangat setuju, 67 orang (60,91%) menyatakan setuju 

dan 9 orang (8,18%) lainnya menyatakan ragu-ragu. Berdasarkan tanggapan-

tanggapan responden di atas dapat diambil kesimpulan jika tidak masuk kerja, 

pegawai selalu memberikan alasan yang jelas. 

 

5. Bagi pegawai, perpindahan/rotasi pegawai adalah hal yang biasa 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 13 

orang (11,82%) menyatakan sangat setuju, 84 orang (76,36%) menyatakan setuju, 

11 orang (10%) menyatakan ragu-ragu dan 2 orang lainnya (1,82%) menyatakan 

tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa bagi pegawai, perpindahan /rotasi 

pegawai adalah hal yang biasa. 

 

6. Pegawai dapat bekerja sama yang baik dengan semua pihak  

 Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi 

sebanyak 20 orang (18,18%) menyatakan sangat setuju, 74 orang (67,27%) 

menyatakan setuju dan 16 orang (14,55%) lainnya menyatakan ragu-ragu. 

Berdasarkan tanggapan-tanggapan di atas menunjukkan bahwa pegawai dapat 

bekerja sama yang baik dengan semua pihak, baik pegawai baru maupun lama.  

 

7. Pegawai menggunakan waktu kerja untuk hal-hal diluar pekerjaan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 20 

orang (18,18%) menyatakan sangat setuju, 58 orang (52,73%) menyatakan setuju, 

10 orang (9,09%) menyatakan ragu-ragu dan 22 orang (20%) lainnya menyatakan 

tidak setuju. Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan 

bahwa pegawai pegawai selalu menggunakan waktu kerja untuk hal-hal diluar 

pekerjaan. 
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8. Pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk hal-hal di luar pekerjaan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 13 

orang (11,82%) menyatakan sangat setuju, 58 orang (52,73%) menyatakan setuju, 

21 orang (10,09%) menyatakan ragu-ragu dan 18 orang (16,36%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa pegawai selalu menggunakan fasilitas kantor untuk hal-hal 

diluar pekerjaan. 

 

9. Pegawai membantu rekan kerja menuntaskan pekerjaan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 15 

orang (13,64%), 72 orang (65,45%) menyatakan setuju, 18 orang (16,36%) 

menyatakan ragu-ragu dan 5 orang (4,55%) lainnya menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan bahwa 

pegawai selalu membantu rekan kerja untuk menuntaskan pekerjaan.  

 

10. Pegawai menghindari konflik dengan rekan kerja 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 24 

orang (21,82%) menyatakan sangat setuju, 65 orang (59,09%) menyatakan setuju, 

14 orang (12,73%) menyatakan ragu-ragu dan 7 orang (6,36%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas 

dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu menghindari konflik dengan rekan kerja. 

 

11. Pegawai mematuhi peraturan di lingkungan kerja 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 32 

orang (29,09%) menyatakan sangat setuju, 56 orang (50,91%) menyatakan setuju, 

19 orang (17,27%) menyatakan ragu-ragu dan 3 orang (2,73%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas 

dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu mematuhi peraturan di lingkungan kerja. 
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12. Penghargaan atas hasil kerja pegawai memuaskan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 11 

orang (10%) menyatakan sangat setuju, 54 orang (49,09%) menyatakan setuju, 35 

orang (31,82%) menyatakan ragu-ragu, 9 orang (8,18%) lainnya menyatakan tidak 

setuju dan 1 orang lainnya (0,91%) menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan 

tanggapan-tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai merasa 

puas dengan penghargaan yang diterima dari hasil pekerjaan. 

 

13. Pekerjaan terlaksana dengan baik berkat dukungan lingkungan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 7 

orang (6,36%) menyatakan sangat setuju, 54 orang (49,09%) menyatakan setuju, 

38 orang (34,55%) menyatakan ragu-ragu, 7 orang (6,36%) menyatakan tidak 

setuju dan 4 orang (3,63%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil 

tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan menunjukkan bahwa 

pekerjaan selalu terlaksana dengan baik berkat dukungan dari lingkungan. 

 

4.3.3 Variabel Kinerja Karyawan 

Variabel kinerja karyawan terdiri dari 16 item pernyataan yang terdiri dari 

empat dimensi yaitu keahlian, dorongan/motivasi, pelayanan dan tanggung jawab 

dan dedikasi. Berikut adalah penjelasan terhadap setiap pernyataan yang diajukan 

untuk variabel kinerja karyawan. Tabel untuk setiap pernyataan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

 

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Responden Mengenai  

Variabel Kinerja Pegawai 

 

Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

1 16 14,55 69 62,73 21 19,09 4 3,64 0 0,00 

2 6 5,45 75 68,18 24 21,82 5 4,55 0 0,00 

3 3 2,73 53 48,18 48 43,64 6 5,45 0 0,00 
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Pernyataan 
SS S RR TS STS 

f % f % f % f % f % 

4 4 3,64 53 48,18 40 36,36 10 9,09 3 2,73 

5 11 10,00 61 55,45 33 30,00 5 4,55 0 0,00 

6 22 20,00 78 70,91 10 9,09 0 0,00 0 0,00 

7 5 4,55 74 67,27 28 25,45 3 2,73 0 0,00 

8 9 8,18 68 61,82 30 27,27 3 2,73 0 0,00 

9 19 17,27 75 68,18 15 13,64 1 0,91 0 0,00 

10 18 16,36 78 70,91 13 11,82 1 0,91 0 0,00 

11 9 8,18 59 53,64 27 24,55 13 11,82 2 1,82 

12 7 6,36 65 59,09 25 22,73 13 11,82 0 0,00 

13 23 20,91 77 70,00 9 8,18 1 0,91 0 0,00 

14 19 17,27 81 73,64 10 9,09 0 0,00 0 0,00 

15 5 4,55 75 68,18 19 17,27 11 10,00 0 0,00 

16 3 2,73 61 55,45 37 33,64 9 8,18 0 0,00 

 

1. Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan benar 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 16 

orang (14,55%) menyatakan sangat setuju, 69 orang (62,73%) menyatakan setuju, 

21 orang (19,09%) menyatakan ragu-ragu dan 4 orang (3,64%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan di atas menunjukkan 

bahwa pegawai selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan benar. 

 

2. Keahlian pegawai dalam pekerjaan yang ditekuni baik 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 6 

orang (5,45%) menyatakan sangat setuju, 75 orang (68,18%) menyatakan setuju, 

24 orang (21,82%) menyatakan ragu-ragu dan 5 orang (4,55%) menyatakan tidak 



180 

 

Universitas Indonesia 

 

 

setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa keahliannya dalam 

pekerjaan yang ditekuni baik. 

 

3. Keahlian pegawai dipengaruhi oleh iklim komunikasi yang ada 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 3 

orang (2,73%) menyatakan sangat setuju, 53 orang (48,18%) menyatakan setuju, 

48 orang (43,64%) menyatakan ragu-ragu dan 6 orang (5,45%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa keahlian pegawai dipengaruhi oleh iklim komunikasi yang 

ada. 

 

4. Keahlian pegawai dipengaruhi oleh perilaku organisasi yang ada 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 4 

orang (3,63%) menyatakan sangat setuju, 53 orang (48,18%) menyatakan setuju, 

40 orang (36,36%) menyatakan ragu-ragu, 10 orang (9,09%) menyatakan tidak 

setuju dan 3 orang (2,73%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa keahlian pegawai dipengaruhi oleh perilaku 

organisasi yang ada.  

 

5. Pegawai melakukan pekerjaan dengan antusias 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 11 

orang (10%) menyatakan sangat setuju, 61 orang (55,45%) menyatakan setuju, 33 

orang (30%) menyatakan ragu-ragu dan 5 orang (4,55%) lainnya menyatakan 

tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai selalu melakukan pekerjaan 

dengan antusias. 

 

6. Pegawai bangga dengan profesi dan pekerjaan yang disandang 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 22 

orang (20%) menyatakan sangat setuju, 78 orang (70,91%) menyatakan setuju dan 

10 orang (9,09%) lainnya menyatakan ragu-ragu. Dari hasil tanggapan-tanggapan 
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di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai merasa bangga dengan 

profesi dan pekerjaan yang disandang. 

 

7. Iklim komunikasi yang ada mempengaruhi motivasi kerja pegawai  

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 5 

orang (4,55%) menyatakan sangat setuju, 74 orang (67,27%) menyatakan setuju, 

28 orang (25,45%) menyatakan ragu-ragu dan 3 orang (2,73%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang ada mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai. 

 

8. Perilaku organisasi yang ada mempengaruhi motivasi pegawai dalam bekerja 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 9 

orang (8,18%) menyatakan sangat setuju, 68 orang (61,82%) menyatakan setuju, 

30 orang (27,27%) menyatakan ragu-ragu dan 3 orang (2,73%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa perilaku organisasi yang ada dapat mempengaruhi motivasi 

pegawai dalam bekerja. 

 

9. Pegawai terlibat secara aktif dalam kerjasama tim 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 19 

orang (17,27%) menyatakan sangat setuju, 75 orang (68,18%) menyatakan setuju, 

15 orang (13,64%) menyatakan ragu-ragu dan 1 orang (0,91%) lainnya 

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa pegawai selalu terlibat secara aktif dalam kerjasama tim. 

 

10. Pegawai menjalin hubungan baik dengan seluruh pegawai dari berbagai 

tingkatan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 18 

orang (16,36%) menyatakan sangat setuju, 78 orang (70,91%) menyatakan setuju, 

13 orang (11,82%) menyatakan ragu-ragu dan 1 orang (0,91%) lainnya 
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menyatakan tidak setuju. Dari tanggapan-tanggapan di atas menunjukkan bahwa 

pegawai selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pegawai dari 

berbagai tingkatan. 

 

11. Pelayanan pegawai kepada semua pihak dipengaruhi oleh iklim komunikasi 

yang ada 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 9 

orang (8,18%) menyatakan sangat setuju, 59 orang (53,64%) menyatakan setuju, 

27 orang (24,55%) menyatakan ragu-ragu, 13 orang (11,18%) menyatakan tidak 

setuju dan (1,82%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan pegawai kepada semua pihak sangat dipengaruhi 

oleh iklim komunikasi yang ada. 

 

12. Pelayanan pegawai kepada semua pihak dipengaruhi oleh perilaku 

organisasi yang ada 

 Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 7 

orang (6,36%), 65 orang (59,09%) menyatakan setuju, 25 orang (22,73%) 

menyatakan ragu-ragu dan 13 orang (11,82%) lainnya menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan bahwa 

pelayanan pegawai kepada semua pihak dipengaruhi oleh perilaku organisasi yang 

ada.  

 

13. Pegawai mengerjakan tugas hingga selesai secara maksimal 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 23 

orang (20,91%) menyatakan sangat setuju, 77 orang (70%) menyatakan setuju, 9 

orang (8,18%) menyatakan ragu-ragu dan 1 orang lainnya (0,91%) menyatakan 

tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan responden di atas menunjukkan 

bahwa pegawai selalu mengerjakan tugas hingga selesai secara maksimal. 

 

 



183 

 

Universitas Indonesia 

 

 

14. Pegawai berusaha mematuhi kode etik, janji setia dan sumpah jabatan profesi 

yang disandang 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 19 

orang (17,27%) menyatakan sangat setuju, 81 orang (73,64%) menyatakan setuju 

dan 10 orang (9,09%) lainnya menyatakan ragu-ragu. Dari hasil tanggapan-

tanggapan responden di atas mengindikasikan bahwa pegawai selalu berusaha 

mematuhi kode etik, janji setia dan sumpah jabatan profesi yang disandang. 

 

15. Iklim komunikasi yang ada mempengaruhi tanggung jawab dan dedikasi 

pegawai pada pekerjaan 

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 5 

orang (4,55%) menyatakan sangat setuju, 75 orang (68,18%) menyatakan setuju, 

19 orang (17,27%) menyatakan ragu-ragu dan 11 orang lainnya (10%) 

menyatakan tidak setuju. Dari hasil tanggapan-tanggapan responden di atas 

menunjukkan bahwa iklim komunikasi yang ada mempengaruhi tanggung jawab 

dan dedikasi pegawai pada pekerjaan. 

 

16. Perilaku organisasi yang ada mempengaruhi tanggung jawab dan dedikasi 

pegawai pada pekerjaan  

Dari hasil tabulasi jawaban responden diperoleh informasi sebanyak 3 

orang (2,73%) menyatakan sangat setuju, 61 orang (55,45%) menyatakan setuju, 

37 orang (33,64%) menyatakan ragu-ragu da 9 orang (8,18%) lainnya menyatakan 

tidak setuju. Dari tanggapan-tanggapan di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar pegawai menilai perilaku organisasi yang ada mempengaruhi tanggung 

jawab dan dedikasi pegawai pada pekerjaan  
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4.4 Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Perilaku Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor 

 

 Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  iklim komunikasi 

organisasi dan perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor dengan menggunakan analisis korelasi, analisis 

koefisien determinasi, regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik. 

 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat atau kedunya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik p-plot 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Grafik Uji Normalitas Data 

 Gambar di atas menunjukkan hasil pengujian normalitas data dengan 

menggunakan metode grafik p-plot. Dari data yang disajikan pada tabel di atas 

terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh masih mengikuti garis diagonal, sehingga 

dapat dikatakan bahwa data yang digunakan memiliki data yang berdustribusi 

normal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas data 

terpenuhi. 

 

4.4.1.2 Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas. Cara untuk 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat nilai Tolerance 

dan tabel VIF (Variance Inflation Factor). Nilai tolerance yang diperoleh harus 

lebih dari 0,1 dan VIF harus kurang dari 10. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

                                   

 Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas data. Dari 

data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa  nilai tolerance untuk kedua 

variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang 

dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukannya korelasi yang kuat pada 

kedua variabel bebas yang digunakan. Dengan kata lain asumsi multikolinieritas 

data terpenuhi. 
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4.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya pelanggaran heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

menggunakan metode grfaik scatter plot dengan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudia menyempit), maka 

mengindikasikan telah terhadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.2 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas 

menggunakan metode grafik scatter plot. Dari data yang disajikan pada tabel di 

atas terlihat bahwa titik-titik yang diperoleh menyebar tidak beraturan (tidak 

membentuk pola tertentu). Hal ini mengindikasikan bahwa variance residual 

dalam data bersifat homokedastisitas. Dari ketiga hasil pengujian asumsi klasik di 
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atas terlihat bahwa tidak ditemukannya pelanggaran dalam asumsi klasik, dengan 

demikian analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan. 

 

4.4.2 Pengaruh Iklim Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai 

 

Tabel.4.10 

Korelasi Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kinerja 

           

 Nilai korelasi yang diperoleh antara iklim komunikasi organisasi dengan 

kinerja pegawai adalah sebesar 0,379. Nilai korelasi bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. 

Dimana semakin baik iklim komunikasi organisasi, maka akan diikuti pula oleh 

semakin tingginya kinerja pegawai. Berdasarkan interpretasi korelasi Sugiyono 

(2009:214), nilai korelasi sebesar 0,379 termasuk kedalam kategori hubungan 

yang rendah, berada dalam kategori interval 0,200-0,399. Hal ini ditunjukkan juga 

dengan perolehan nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 yang bermakna 

kontribusi/pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja pegawai sebesar 14,3%. 

 

Tabel 4.11 

Regresi Linier Sederhana Iklim Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai 

 

 Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,271 menunjukkan tingkat 

pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai, nilai koefisien 

yang positif bermakna setiap peningkatan iklim komunikasi akan diikuti pula oleh 

semakin tingginya kinerja karyawan. 
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4.4.3 Pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

 

Tabel 4.12 

Korelasi Perilaku Organisasi dengan Kinerja Pegawai 

                  

 Nilai korelasi yang diperoleh antara perilaku organisasi dengan kinerja 

pegawai adalah sebesar 0,599. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan 

bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin 

baik perilaku organisasi, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya kinerja 

pegawai. Berdasarkan interpretasi korelasi Sugiyono (2009:214), nilai korelasi 

sebesar 0,599 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang, berada dalam 

kategori interval 0,400-0,599. Hal ini ditunjukkan juga dengan perolehan nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,358 yang  bermakna kontribusi/pengaruh perilaku 

organisasi terhadap kinerja pegawai sebesar 35,8%.  

 

Tabel.4.13 

Regresi Linier Sederhana Perilaku Organisasi terhadap Kinerja Pegawai 

 

 Koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,719 yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan perilaku organisasi, maka akan diikuti 

pula oleh semakin tingginya kinerja karyawan. 
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4.4.4 Pengaruh Iklim Komunikasi dan Perilaku Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Tabel 4.14 

Korelasi Pearson Iklim Komunikasi dan Perilaku Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

                     

 Dari tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang 

diperoleh antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 

0,624. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang 

terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik iklim komunikasi 

organisasi dan perilaku organisasi, maka akan diikuti pula oleh semakin tingginya 

kinerja karyawan. 

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi Simultan 

                       

 Berdasarkan output di atas, terlihat bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0,624 

dengan demikian maka nilai koefisien determinasi (KD) yang diperoleh sebesar 

0,389 atau 38,9%. Hal ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi dan 

perilaku organisasi secara bersama-sama memberikan kontribusi pengaruh 

terhadap kinerja karyawan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor 

sebesar 38,9%. Sedangkan sisanya sebesar 61,1% merupakan pengaruh dari 

variabel lain yang tidak diteliti.  
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 Regresi Linier Berganda 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 

Regresi Linier Berganda 

 

 

Dari tabel 4.62 diketahui bahwa : 

 Besarnya pengaruh masing-masing variabel independen dilihat dari nilai 

standardized coefficient (Beta) maka variabel perilaku organisasi (0,531) 

berpengaruh terbesar terhadap kinerja, baru dikuti iklim komunikasi (0,188) 

 

4.5 Diskusi 

  

A. Profil Responden 

Dari profil para responden, ada beberapa hal yang peneliti cermati. Pada 

segi jenis kelamin, terlihat bahwa pria merupakan mayoritas ketimbang wanita. 

Sensivitas jender memang tampaknya tidak terjadi di di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor. Namun jika dihubungkan dengan status pernikahan, 

maka para wanita yang sudah menikah biasanya menggunakan alasan keluarga 

jika terlambat atau tidak masuk kantor. Sementara para pria menggunakan alasan 

tugas-tugas kedinasan jika terlambat atau tidak masuk kantor.  

Dari segi usia, terbanyak di Dinas Kebersihan dan Pertamanan berusia 35-

45 tahun, dimana termasuk usia produktif yang matang, maka diharapkan dapat 

mencapai kinerja yang optimal pula. Mereka secara emosional biasanya juga 

sudah stabil, sehingga bisa meredam berbagai konflik yang muncul baik dari diri 
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sendiri maupun lingkungan sehingga menciptakan perilaku organisasi yang baik 

dan konflik tersebut tidak mempengaruhi kinerja mereka.  

Dari segi tingkat pendidikan, terjadi kesenjangan komposisi dimana 

mayoritas pegawai berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70,91% dan 

Diploma ke atas 29,12 %. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan juga dalam 

berkomunikasi. Seperti dikemukakan oleh salah seorang pegawai dalam observasi 

awal, kesenjangan tingkat pendidikan membuat komunikasi berjalan kurang 

lancar. Perbedaan “bahasa” membuat yang berpendidikan diploma ke atas 

terkadang merasa jengah.  

Dari segi lama bekerja, peneliti melihat mayoritas pegawai ternyata masa 

kerja di DKP <5 tahun, yaitu sebanyak 36,36%. Kemungkinan besar sering terjadi 

rotasi pegawai. Tingkat rotasi pegawai akan mempengaruhi perilaku organisasi,  

dimana pegawai baik sebagai pegawai baru ataupun lama harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan rekan-rekan kerja baru. Meskipun dalam jawaban-jawaban 

kuesioner mencerminkan tidak ada masalah dengan hal tersebut karena bagi 

pegawai negeri sipil, rotasi adalah hal yang biasa.  

 

B. Iklim Komunikasi Organisasi 

  Dennis mendefinisikan iklim komunikasi sebagai kualitas pengalaman 

subyektif dari lingkungan internal organisasi yang mencakup persepsi anggota 

tentang pesan dan peristiwa terkait pesan yang muncul dalam organisasi. Isu 

utama dalam iklim komunikasi yang terlihat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor : 

1. Persepsi tentang sumber komunikasi dan hubungan dalam organisasi ; 

kepuasan anggota terhadap atasan,sesama anggota sebagai sumber 

informasi, pentingnya mereka, apakah mereka terpercaya, dan apakah 

mereka terbuka dalam komunikasi. 

 Dari hasil jawaban-jawaban responden, terlihat bahwa para 

pegawai cukup puas terhadap atasan dan sesama pegawai sebagai sumber 

informasi. Berbagai informasi dari atasan dan sesama pegawai penting 

karena untuk pelaksanaan pekerjaan. Atasan dan sesama pegawai cukup 

terpercaya dan terbuka dalam komunikasi. 
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2. Persepsi tentang informasi yang tersedia untuk anggota organisasi ; apakah 

informasi cukup, berguna dan feedback kepada sumber cukup. 

 Para pegawai merasa informasi yang ada cukup dan berguna untuk 

menunjang pekerjaan mereka,seperti informasi mengenai pekerjaan berupa 

instruksi/perintah, prosedur dan penjelasannya dari atasan dan informasi 

dari sesama pegawai untuk koordinasi pekerjaan. Namun untuk feedback 

kepada atasan sebagai sumber informasi, para pegawai merasa masih 

kurang dapat menyampaikan feedback antara lain berupa informasi, 

gagasan dan keluhan.  

3. Persepsi tentang organisasi itu sendiri ; seberapa terlibat anggota dalam 

pembuatan keputusan, apakah tujuan dan sasaran dimengerti. 

 Tidak semua pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor terlibat dalam pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan 

melibatkan hanya hingga level kepala seksi (eselon 4), karena tingkat 

kewenangan yang dimilikinya. Para staff hanya melaksanakan keputusan 

yang telah dibuat. Secara umum, para pegawai memahami tujuan dan 

sasaran organisasi karena merupakan acuan bagi tugas pokok dan fungsi 

mereka.  

4. Apakah individu didukung dan dihargai usahanya, apakah sistem terbuka 

terhadap input dari anggotanya. 

 Para pegawai merasa usahanya dalam pekerjaan cukup didukung 

dan dihargai,baik oleh atasan maupun sesama pegawai. Meskipun 

dukungan dan penghargaannya tidak dalam bentuk nyata seperti pujian, 

atau penghargaan secara finansial. Pegawai juga dapat memberi input bagi 

Dinas dengan memberi saran atau masukan melalui atasannya. Meski pada 

pengambilan keputusan tetap berada minimal di tingkat kepala seksi 

(eselon 4). 
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 Menurut Papa, Daniels & Spiker, indikator dari iklim komunikasi 

organisasi adalah : 

1. Struktur komunikasi (saluran dan jaringan)  

A. Komunikasi Formal 

a.  Komunikasi ke bawah (downward) 

b.  Komunikasi ke atas (upward) 

c.  Komunikasi horizontal  

d.  Komunikasi diagonal  

Dari hasil jawaban para responden, terlihat bahwa struktur komunikasi 

cukup baik, dimana komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal dan diagonal 

cukup lancar. Namun demikian ada beberapa hal yang ternyata dirasakan 

kurang nyaman bagi responden, meskipun yang ditunjukkan melalui jawaban 

ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju prosentasenya tidak sebesar 

mereka yang menyetujui. Beberapa hal tersebut antara lain :  

 Pada komunikasi ke bawah, masih ada beberapa responden yang merasa 

mereka tidak dapat menyampaikan info kepada atasan (19,09%), tidak dapat 

menyampaikan keluhan kepada atasan (38,19%). Pegawai tidak dapat 

menyampaikan informasi kepada atasan. Kemungkinan atasan mereka tidak 

komunikatif ataupun terlalu sibuk hingga jarang berada di tempat.  

 Pada komunikasi diagonal, masih banyak responden yang meragukan 

pembagian tugas & fungsi tiap bagian jelas (22,73%), arus informasi dari dan 

ke bagian lain berjalan lancar (17,27%) dan kerjasama antar bagian berjalan 

baik (17,27%). Maka sebenarnya hubungan antar bagian masih kurang baik 

meskipun mayoritas responden berpendapat sebaliknya.   

B. Komunikasi Nonformal/ Grapevine communication 

 Rumor/gosip meskipun terdapat dalam komunikasi non formal 

namun tidak berdampak signifikan seperti dapat memotivasi pegawai. 

2. Fungsi komunikasi (tujuan,isi dan kecukupan)  

A. Fungsi informatif : para pegawai menyetujui bahwa melalui komunikasi 

antar pegawai terjadi pertukaran informasi seputar pekerjaan.  

B. Fungsi Regulatif: terdapat sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijakan di 

kantor. 
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C. Fungsi Persuasif: melalui komunikasi, para pegawai termotivasi untuk 

berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan baik. Hal ini tercermin dari 

jawaban-jawaban responden. 

D. Fungsi Integratif: pernyataan bahwa dengan komunikasi yang lancar 

hubungan antar pegawai semakin baik disetujui oleh mayoritas pegawai. 

 Dari hasil jawaban para responden tersebut maka peneliti 

menginterpretasikan fungsi komunikasi dalam Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bogor berjalan cukup baik.  

3. Kualitas komunikasi pada level interpersonal dan kelompok (atasan-bawahan, 

dinamika kelompok pembuat keputusan dan proses-proses sosial). 

  Penilaian para responden terhadap kualitas komunikasi yang terjadi antar 

atasan-bawahan cukup baik. Tetapi masih ada permasalahan antar hubungan 

atasan-bawahan yaitu kurangnya saling mendukung (16,36%) dan saling 

percaya dan terbuka (23,64%). Kualitas komunikasi antar sesama karyawan 

meski dinilai baik sesungguhnya di lapangan masih terjadi misscommunication 

antar bagian.  

 Para ahli dan praktisi, antara lain Goldhaber, Pace & Faules, umumnya 

menyamakan karakteristik iklim komunikasi organisasi di bawah ini dengan 

efektivitas organisasi, maka dapat kita lihat apakah hal-hal tersebut terdapat di 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor; 

1) Jaringan yang fleksibel dengan saluran komunikasi terbuka dan alur pesan 

yang multi arah (ke atas, ke bawah dan ke samping). 

Terdapat jaringan yang cukup fleksibel dengan saluran komunikasi 

terbuka di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Alur pesan juga 

multi arah dengan adanya komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping, 

diagonal. Juga terdapat komunikasi informal/grapevine.Hal ini tercermin 

dari jawaban-jawaban responden terhadap pernyataan mengenai struktur 

komunikasi. 

2) Ketersediaan informasi yang cukup dan akurat tentang hal-hal seperti 

prosedur kerja, evaluasi kinerja, kebijakan organisasi, keputusan dan 

masalah-masalah. 
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Informasi-informasi seputar pekerjaan di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan antara lain berupa instruksi/perintah, prosedur dan 

penjelasannya,  sosialisasi peraturan-peraturan dan kebijakan kantor cukup 

tersedia dan akurat. Hal ini tercermin dari jawaban-jawaban responden 

terhadap pernyataan mengenai struktur dan juga fungsi komunikasi.  

3) Kepercayaan yang mutual, keterbukaan, saling mendukung antara 

komunikasi atasan-bawahan. 

Terdapat saling percaya, terbuka dan saling mendukung antara atasan-

bawahan,juga antara sesama pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bogor. Hal ini tercermin pada jawaban-jawaban responden terhadap 

pernyataan tentang kualitas komunikasi. 

  Maka peneliti menginterpretasikan bahwa iklim komunikasi organisasi 

cukup baik dan dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini dibuktikan melalui 

korelasi, determinasi dan regresi kedua variabel tersebut.  

 

C. Perilaku Organisasi 

 Stephen P. Robbins & Timothy Judge menyatakan bahwa perilaku 

organisasi adalah bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, 

dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan 

pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Perilaku 

organisasi adalah studi yang mengambil pandangan mikro – memberi tekanan 

pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi 

memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi 

dan variabel mengenai sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja 

adalah yang banyak diperhatikan.  

 Perilaku Organisasi secara spesifik fokus pada bagaimana meningkatkan 

produktivitas, mengurangi absensi/ketidak hadiran, keluar-masuk pegawai 

(turnover), perilaku menyimpang di tempat kerja dan meningkatkan perilaku 

warga organisasi dan kepuasan kerja. Maka perilaku organisasi yang ditunjukkan 

oleh para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor adalah sebagai 

berikut: 
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1. Produktivitas 

Para pegawai berusaha bekerja seefektif dan seefisien mungkin bagi 

organisasi. Namun yang menarik adalah, meski mereka berusaha bekerja 

seefektif mungkin bagi organisasi tetapi mereka tidak berusaha bekerja 

seefisien mungkin bagi organisasi. Hal ini tercermin dari prosentase jawaban 

ragu-ragu hingga sangat tidak setuju sebesar 34,55%.  

Rupanya bagi mereka efektif lebih penting dari efisien. Padahal 

seharusnya kedua hal tersebut sama penting demi tercapainya kinerja yang 

baik.   

2. Absensi 

Para pegawai mengaku selalu berusaha hadir tepat waktu dan 

memberikan alasan yang jelas bila tidak masuk kerja, meskipun kenyataan di 

lapangan berbeda.  

3. Rotasi pegawai,  

Bagi pegawai negeri sipil rotasi adalah hal biasa dan mereka mengaku 

dapat bekerja sama dengan baik dengan pegawai baru maupun lama. Namun 

demikian, sesungguhnya masih banyak yang meragukan hal tersebut 

(14,55%) karena sesungguhnya bekerja sama dengan orang baru ataupun di 

lingkungan baru tentu membutuhkan adaptasi yang belum tentu mudah bagi 

semua orang.  

4. Perilaku pelanggaran di tempat kerja (deviant workplace behavior) 

Para responden mengakui bahwa mereka dapat menggunakan waktu 

kerja dan fasilitas kantor untuk hal-hal di luar pekerjaan. Hal ini mungkin 

dianggap sebagai hal yang biasa bagi mereka.  

5. Organizational citizenship behavior (OCB) 

Para responden menunjukkan perilaku positif di tempat kerja dengan 

membantu rekan kerja menuntaskan pekerjaan, menghindari konflik dengan 

rekan kerja lain dan mematuhi peraturan di tempat kerja.  

6. Kepuasan kerja 

Para responden cukup merasa puas dengan penghargaan atas hasil 

kerjanya dan juga merasa pekerjaan yang dilakukan terlaksana dengan baik 
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juga berkat dukungan lingkungan. Meskipun masih banyak juga yang merasa 

tidak puas dengan penghargaan yang didapat atas hasil kerjanya (40,91%). 

 Dari jawaban-jawaban responden tentang indikator perilaku organisasi di 

atas, peneliti menginterpretasikan bahwa perilaku organisasi di Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan Kota Bogor cukup baik dan dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai. Hal ini juga terbukti melalui korelasi, determinasi dan regresi kedua 

variabel tersebut.  

 

D. Kinerja Pegawai 

 Hamzah Uno dan Nina Lamtenggo  menyebutkan bahwa kinerja adalah 

serangkaian perilaku atau kegiatan kerja seseorang dalam menjalankan tugasnya 

dengan dasar pemahaman, kompetensi, keterampilan, penuh dedikasi, bergairah 

dan motivasi tinggi untuk meraih prestasi dan mencapai keberhasilan tujuan 

organisasi. Di dalamnya mencakup posisi kerja, tata tertib di tempat kerja, 

tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kerja sama dengan orang lain.  

 Kinerja dalam penelitian ini tidak dinilai semata-mata dari segi kualitas 

maupun kuantitas kerja sebagaimana biasanya. Namun dari karakteristik 

profesional yang diyakini dapat menghasilkan kinerja yang baik, yaitu memiliki 

keahlian, dorongan/motivasi, pelayanan, tanggung jawab dan dedikasi.  Maka 

kinerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dilihat dari 

indikator-indikator : 

1. Keahlian 

Yang dimaksud dengan keahlian dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat dan benar. Para 

responden merasa mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat 

dan benar, maka berpendapat keahlian mereka dalam pekerjaan baik.  

2. Dorongan atau motivasi 

Para responden selalu melakukan pekerjaan dengan antusias dan 

merasa bangga dengan profesi dan pekerjaan yang disandang. Meski dari segi 

atusiasme bekerja,masih banyak yang kurang antusias melakukan 

pekerjaannya (30%).  

3. Pelayanan 
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Para pegawai terlibat secara aktif dalam tim dan menjalin hubungan 

baik dengan semua pegawai di berbagai tingkatan. Mungkin sudah timbul 

kesadaran pada diri para pegawai untuk melayani pihak lain.  

4. Tanggung jawab dan dedikasi 

Para pegawai berusaha mengerjakan tugas secara maksimal, 

mematuhi kode etik, janji setia dan sumpah jabatan profesi yang disandang.  

 Dari uraian di atas, peneliti menginterpretasikan bahwa para pegawai 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor memiliki karakteristik profesional 

yang diyakini dapat menghasilkan kinerja yang baik. Parara pegawai juga merasa 

iklim komunikasi dan perilaku organisasi cukup berpengaruh kepada indikator 

kinerja di atas. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban-jawaban responden terhadap 

pernyataan variabel kinerja. 

 Dari hasil analisis data, peneliti menginterpretasikan bahwa terdapat 

hubungan antara iklim komunikasi organisasi,  perilaku organisasi dan kinerja 

pegawai, dimana iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi 

mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini sesuai dengan kerangka teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Bahwa iklim komunikasi berkaitan erat dengan 

kepuasan kerja karyawan dan prestasi organisasinya. O’Reilly dan Roberts  

menyatakan  bahwa ada dukungan yang kuat antara kuantitas dan kualitas 

komunikasi dengan prestasi organisasi.  Hal ini dipertegas lagi oleh Littlejohn 

yang mengatakan bahwa iklim komunikasi tersebut dipandang sebagai variabel 

kunci yang mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja kerja karyawan. 

Kopelman, Brief dan Guzzo  menyatakan bahwa iklim komunikasi merupakan 

jembatan antara aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dengan 

produktivitasnya. Iklim komunikasi yang baik (supportive)  dapat menghasilkan 

kepuasan kerja karyawan/individu dalam organisasi. Karyawan/individu yang 

memiliki kepuasan kerja cenderung meningkat kinerjanya. Peningkatan kinerja 

individu pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi. Perilaku 

organisasi menawarkan pandangan spesifik untuk meningkatkan kemampuan para 

manajer/atasan dalam memahami orang lain. Juga dapat meningkatkan kualitas 

dan produktivitas pekerja dengan cara menunjukkan pada para atasan bagaimana 

memberdayakan mereka, merancang dan mengimplementasikan program-program 
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perubahan, meningkatkan pelayanan, dan membantu pekerja mengatasi konflik 

hidup-pekerjaan dan membentuk iklim kerja yang sehat dan beretika.  

Dengan kata lain semakin kondusif iklim komunikasi dalam suatu 

organisasi dan semakin baik perilaku organisasi yang ditunjukkan oleh para 

anggotanya maka akan semakin tinggi kinerja pegawai, karena hasil penelitian 

menunjukkan variabel iklim komunikasi dan perilaku organisasi memiliki 

hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, hubungan antara iklim 

komunikasi organisasi dengan kinerja pegawai termasuk kedalam kategori 

hubungan yang rendah. Secara parsial, perolehan nilai koefisien 

determinasi menunjukkan kontribusi/pengaruh iklim komunikasi terhadap 

kinerja pegawai sebesar 14,3%, juga termasuk dalam kategori rendah. 

Nilai koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan tingkat pengaruh 

iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai. Nilai koefisien 

regresi yang positif bermakna setiap peningkatan iklim komunikasi akan 

diikuti pula oleh semakin tingginya kinerja karyawan. Maka disimpulkan 

terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja. Dengan 

demikian iklim komunikasi yang dilihat dari struktur komunikasi, fungsi 

komunikasi dan kualitas komunikasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja pegawai negeri sipil di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Bogor, meskipun pengaruhnya termasuk rendah. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan di struktur 

komunikasi yaitu pada komunikasi ke atas antara atasan-bawahan dan 

komunikasi diagonal. Juga permasalahan pada kualitas hubungan atasan-

bawahan yang masih kurang saling mendukung, percaya dan terbuka 

seperti yang peneliti cermati dari hasil analisis jawaban responden 

terhadap indikator-indikator tersebut.  

2. Nilai korelasi yang diperoleh antara perilaku organisasi dengan kinerja 

pegawai termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang. Secara 

parsial, pengaruh perilaku organisasi ditunjukkan oleh koefisien 

determinasi yang  bermakna kontribusi/pengaruh perilaku organisasi 
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terhadap kinerja pegawai sebesar 35,8%. Koefisien regresi yang bernilai 

positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan perilaku organisasi, maka 

akan diikuti pula oleh semakin tingginya kinerja karyawan. Maka 

disimpulkan terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja. Jika 

perilaku organisasi yang baik yang indikatornya adalah tingginya 

produktivitas, rendahnya absensi dan rotasi pegawai juga deviant 

workplace behavior dan tingginya organizational citizenship behavior dan 

kepuasan kerja meningkat maka kinerja pegawai juga akan meningkat.  

3. Terdapat pengaruh iklim komunikasi organisasi dan perilaku organisasi 

terhadap kinerja. Dari hasil perhitungan regresi berganda menunjukkan 

bahwa korelasi antara iklim komunikasi dan perilaku organisasi secara 

simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, yang bermakna 

setiap terjadi peningkatan kedua variabel tersebut akan terjadi peningkatan 

kinerja.  Diperoleh R-Square atau koefisien determinasi sebagian kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh variabel iklim komunikasi organisasi dan 

perilaku organisasi, selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Secara 

simultan, pengaruh yang diberikan iklim komunikasi dan organisasi 

terhadap kinerja sebesar sebesar 38,9% diartikan pengaruh iklim 

komunikasi organisasi dan perilaku organisasi tergolong cukup besar. 

Sedangkan sisanya sebesar 61,1% merupakan pengaruh dari variabel lain 

yang tidak diteliti. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa banyak 

faktor/variabel lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja, 

seperti yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu tentang 

kinerja antara lain motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi dan masih 

banyak lagi. 

4. Pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja pegawai terbukti lebih kuat 

dibandingkan dengan pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini terlihat dari standardized coefficient (Beta)  Perilaku 

Organisasi yang lebih tinggi dari Iklim Komunikasi Organisasi.  
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5.2 Implikasi 

 

5.2.1. Implikasi akademis 

  Iklim komunikasi organisasi dapat pula dikaji dari struktur, fungsi dan 

kualitas komunikasi. Hasil penelitian menggunakan teori ini hasilnya terdapat 

pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja pegawai.  

Perilaku organisasi yang kebanyakan diteliti hanya kepuasan kerja dan 

organizational citizenship behaviour (OCB).  Dalam penelitian ini perilaku 

organisasi juga dilihat dari produktivitas, absensi, rotasi, deviant workplace 

behaviour ternyata dapat berpengaruh terhadap kinerja. 

 

5.2.2. Implikasi praktis 

Secara praktis, penelitian ini memang khusus difokuskan pada kinerja 

pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor tetapi bisa juga 

diaplikasikan terhadap lembaga atau juga instansi pemerintahan lainnya. 

 

5.3 Rekomendasi  

 

5.3.1. Rekomendasi akademis 

 Dalam beberapa penelitian sebelumnya, iklim komunikasi juga 

memberi pengaruh yang lebih kecil ketimbang variabel lainnya seperti 

kepemimpinan, motivasi ataupun yang lainnya. Maka dalam penelitian berikutnya 

perlu dikaji lebih lanjut mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

 

5.3.2. Rekomendasi praktis 

1. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui peningkatan 

iklim komunikasi organisasi yang kondusif dan perilaku anggota 

organisasinya.  

2. Mengingat pengaruh iklim komunikasi organisasi dalam penelitian ini 

bernilai kecil maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu meningkatkan 

iklim komunikasi yang kondusif antar pegawainya dalam upaya 

meningkatkan kinerja mereka. Peningkatan ini harus dilaksanakan di semua 
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sisi yaitu dari struktur komunikasi, fungsi komunikasi dan juga kualitas 

komunikasi yang terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. 

Perbaikan dapat dilakukan pada hubungan atasan-bawahan pada komunikasi 

ke atas supaya bawahan dapat lebih terbuka menyampaikan informasi, 

gagasan/ide dan keluhan. Memperbaiki hubungan komunikasi diagonal 

supaya arus informasi antar bagian lancar dan kerjasama antar bagian lebih 

harmonis. Memperbaiki kualitas hubungan atasan-bawahan supaya lebih 

percaya dan terbuka, serta saling mendukung.  

3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor juga perlu meningkatkan 

perilaku anggota organisasinya (pegawai) melalui peningkatan produktivitas 

melalui peningkatan efisiensi, menurunkan tingkat absensi, meminimalkan 

rotasi pegawai, menindak setiap pelanggaran norma di tempat kerja dan 

memberi penghargaan terhadap perilaku positif pegawai (OCB), juga 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai karena hal-hal tersebut dapat 

meningkatkan kinerja para pegawai.  

4. Untuk permasalahan kinerja, perlu diperjelas lagi tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian. Karena berdasarkan observasi di lapangan, masih 

terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas fungsi pokok masing-masing 

bagian. Para pegawai perlu ditingkatkan karakter profesionalitasnya yaitu 

keahlian, motivasi, pelayanan, tanggung jawab dan dedikasi karena melalui 

hal-hal tersebut diharapkan akan tercapai kinerja yang optimal.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

No. Kuesioner: 

 

KUESIONER 

 

Yth. Saudara/i responden, 

 Saya adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia 

yang saat ini sedang mengadakan penelitian untuk tesis mengenai Pengaruh Iklim 

Komunikasi Organisasi dan Perilaku Organisasi terhadap Kinerja (Studi pada 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor).  

 Saya mengharapkan kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan 

lengkap dan apa 

adanya. Tidak ada jawaban benar dan salah. Seluruh data yang diperoleh dari 

kuesioner ini dijamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan 

akademik. Atas kesediaan dan pastisipasinya, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

Tiara Puspanidra 

 

Instrumen Penelitian 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah pertanyaan dengan baik terlebih dahulu sebelum Anda menjawab. 

2. Jawablah setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda dan berilah 

tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 

 

Profil Responden 

1. Jenis kelamin: 

    (a) Pria   (b) Wanita 

2. Usia Anda saat ini: 

    (a) <35 tahun  (b) 35-45 tahun  (c) 45-55 tahun 

3. Status perkawinan: 

    (a) Belum Menikah   (b) Menikah   (c) Janda atau Duda 

4. Pendidikan terakhir: 

(a) SD atau sederajat  (e) S1 

(b) SMP atau sederajat (f) S2 

(c) SMA atau sederajat (g) S3 

(d) Diploma    

5. Lama bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor: 

(a) < 5 tahun    (d) 16 – 20 tahun 

(b) 5 – 10 tahun   (e) > 20 tahun 

(c) 11 – 15 tahun 
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Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan skala di bawah ini yang 

menyatakan pendapat Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 

No. Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Ragu-

ragu 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 IKLIM 

KOMUNIKASI 

ORGANISASI 

     

A Struktur Komunikasi      

 Komunikasi Ke 

Bawah (Downward) 

     

1 Informasi yang saya 

dapatkan dari atasan 

mengenai pekerjaan 

berupa 

instruksi/perintah, 

prosedur dan 

penjelasannya. 

     

2 Saya dapat mengakses 

berbagai informasi 

terkait pekerjaan 

kecuali hal-hal yang 

bersifat rahasia 

     

 Komunikasi Ke Atas 

(Upward) 

     

3 Saya dapat 

menyampaikan 

informasi  kepada 

atasan 

     

4 Saya dapat 

menyampaikan 

gagasan/ide kepada 

atasan 

     

5 Saya dapat 

menyampaikan 

keluhan kepada atasan 

     

 Komunikasi 

Horizontal 

     

6 Komunikasi dengan 

sesama pegawai untuk 

koordinasi pekerjaan 

     

7 Komunikasi dengan 

sesama pegawai untuk 

berbagi informasi 

seputar pekerjaan 
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 Komunikasi Diagonal      

8 Arus informasi dari dan 

ke  bagian lain berjalan 

lancar 

     

9 Koordinasi/kerjasama 

antar bagian berjalan 

baik 

     

10 Pembagian tugas dan 

fungsi tiap bagian jelas 

     

 Komunikasi non 

formal 

     

11 Terdapat informasi-

informasi di luar 

pekerjaan baik 

mengenai orang 

maupun peristiwa 

(rumor/gosip) 

 

     

12 Rumor/gosip tersebut 

dapat memotivasi 

pegawai  

     

B Fungsi Komunikasi      

13 Melalui komunikasi 

antar pegawai terjadi 

pertukaran informasi 

seputar pekerjaan 

     

14 Terdapat sosialisasi 

peraturan-peraturan 

dan kebijakan kantor 

     

15 Melalui komunikasi, 

para pegawai 

termotivasi untuk 

berkomitmen 

melaksanakan 

pekerjaan dengan baik 

     

16 Dengan komunikasi 

yang lancar hubungan 

antar pegawai semakin 

baik 

     

C Kualitas Komunikasi      

17 Hubungan antara 

atasan-bawahan saling 

mendukung.  

     

18 Hubungan atasan-

bawahan saling 

percaya dan terbuka 

     

19 Hubungan antar 

sesama pegawai saling 

     



210 

 

Universitas Indonesia 

 

 

mendukung 

20 Hubungan antar 

sesama pegawai saling 

percaya dan terbuka 

     

 PERILAKU 

ORGANISASI 

     

A Produktivitas      

21 Saya berusaha bekerja 

seefektif 

mungkin bagi organisasi 

     

22 Saya berusaha bekerja 

seefisien 

mungkin bagi organisasi 

     

B Absensi      

23 Saya hadir tepat waktu 

di tempat kerja 
     

24 Jika tidak masuk kerja 

saya memberikan 

alasan yang jelas 

     

C Rotasi Pegawai      

25 Bagi saya, 

perpindahan/rotasi 

pegawai adalah hal 

biasa 

     

26 Saya dapat bekerja 

sama yang baik dengan 

semua pihak 

     

D Perilaku di tempat 

kerja 

     

27 Saya menggunakan 

waktu kerja untuk hal-

hal diluar pekerjaan 

     

28 Saya menggunakan 

fasilitas kantor untuk 

hal-hal diluar 

pekerjaan 

     

E Perilaku anggota 

organisasi 

     

29 Saya membantu rekan 

kerja menuntaskan 

pekerjaan 

     

30 Saya menghindari 

konflik dengan rekan 

kerja 

     

31 Saya mematuhi 

peraturan di 

lingkungan kerja 
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F Kepuasan Kerja      

32 Penghargaan atas hasil 

kerja saya memuaskan 

     

33 Pekerjaan saya 

terlaksana dengan baik 

berkat dukungan 

lingkungan 

     

 KINERJA      

A Keahlian      

34 Saya dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat dan benar 

     

35 Keahlian saya dalam 

pekerjaan yang ditekuni 

baik 

     

36 Keahlian saya  

dipengaruhi oleh iklim 

komunikasi yang ada 

     

37 Keahlian saya 

dipengaruhi oleh perilaku 

organisasi yang ada 

     

B Dorongan/Motivasi      

38 Saya melakukan 

pekerjaan dengan 

antusias 

     

39 Saya bangga dengan 

profesi dan pekerjaan 

yang disandang 

     

40 Iklim komunikasi yang 

ada mempengaruhi 

motivasi kerja saya  

 

     

41 Perilaku organisasi yang 

ada mempengaruhi 

motivasi saya dalam 

bekerja 

     

C Pelayanan      

42 Saya terlibat secara aktif 

dalam kerjasama tim 
     

43 Saya menjalin hubungan 

baik dengan seluruh 

pegawai dari berbagai 

tingkatan 

     

44 Pelayanan saya kepada 

semua pihak dipengaruhi 

oleh iklim komunikasi 

yang ada 

     

45 Pelayanan saya kepada 

semua pihak dipengaruhi 

oleh perilaku organisasi 

yang ada 
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D Tanggung jawab dan 

dedikasi 
     

46 Saya mengerjakan tugas 

hingga selesai secara 

maksimal 

     

47 Saya berusaha mematuhi 

kode etik, janji setia dan 

sumpah jabatan profesi 

yang disandang 

     

48 Iklim komunikasi yang 

ada mempengaruhi 

tanggung jawab dan 

dedikasi saya pada 

pekerjaan  

     

49 Perilaku organisasi yang 

ada mempengaruhi 

tanggung jawab dan 

dedikasi saya pada 

pekerjaan  
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Lampiran 2 

 

Data Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor per Bagian 

No Nama Bagian Jumlah 

1 Sekretariat 27 

2 Kebersihan 14 

3 Penerangan Jalan Umum 18 

4 Pertamanan 9 

5 Pembinaan Pengelolaan Sampah 16 

6 UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) 

11 

7 UPTD Pemakaman 9 

8 UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 6 

 Jumlah 110 
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Lampiran 3 
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Iklim Organisasi 
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Kinerja Karyawan 

 
 

 



13 
 

Universitas Indonesia 

 

Lampiran 4 

Distribusi Jawaban Responden 
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Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 
 

 

Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 

Multikolonieritas 
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KORELASI dan REGRESI 
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