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KINERJA KARYAWAN
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Purnama Yanti Purba
E-mail: purnama_horasiba@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose this study is to examine the effect of communication practice
on job satisfaction and organizational commitment mediated by communication
satisfaction and to know the effect of job satisfaction and organizational
commitment on job performance in the field of education services, Ganesha
Operation in Surakarta and Karanganyar.  The existence of previous research
that found the fully mediated of communication satisfaction on communication
practices toward job satisfaction and organizational commitment, and also the
recommendation of the previous research motivate researcher to conduct this
study. Samples taken were 100 employees of Ganesha Operation in Surakarta,
and Karanganyar. Sampling technique of this study is proportional random
sampling method. The statistical methods used to test the validity, reliability, and
the research hypothesis is regression analysis of Baron and Kenny (1986) and
multiple regression analysis. Results of this study indicate that communication
practices have a positive effect on communication satisfaction, job satisfaction,
and organizational commitment. The effect of communication practices toward
job satisfaction, and organizational commitment were fully mediated by
communication satisfaction. In addition job satisfaction and organizational
commitment have a positive effect on job performance.

Keywords: Communication practices, communication satisfaction, job
satisfaction, organizational commitment, and job performance

1. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi saat
ini, kompetisi antar perusahaan
semakin ketat, termasuk pada jasa
pendidikan. Menghadapi situasi dan
kondisi tersebut, perusahaan harus
menentukan strategi dan kebijakan
manajemennya, khususnya dalam
bidang komunikasi. Komunikasi
merupakan suatu keharusan dan
bukan lagi merupakan suatu pilihan

apabila perusahaan ingin
berkembang. Sebagai sistem sosial,
organisasi diaktifkan dan
dikoordinasikan melalui komunikasi
(Goris, 2007). Dalam praktik
manajemen organisasi, komunikasi
merupakan intinya. Para manajer
menghabiskan waktu kerja sekitar
75% atau lebih untuk terlibat dalam
berbagai bentuk komunikasi
(Mintzberg, 1973:38 dalam Carriere



dan Bourque, 2009; Klemmer dan
Snyder, 1972). Banyak organisasi
telah menginvestasikan sumber daya
manusia dan keuangan yang
signifikan untuk mengembangkan
sistem komunikasi internal yang
efektif dan efisien untuk
memfasilitasi komunikasi informasi
yang relevan dan tepat waktu
terhadap karyawan pada semua level
organisasi (Carriere dan Bourque,
2009).

Komunikasi yang baik akan
dapat mengurangi permasalahan
dalam berkomunikasi. Ketika
komunikasi antara pimpinan dan
karyawan tidak memuaskan yang
seharusnya konsisten, jelas, dan
lengkap maka gangguan komunikasi
akan terjadi (Chiang, Jang, Canter,
dan Prince, 2008). Praktik
komunikasi memiliki dampak yang
positif terhadap kepuasan kerja dan
komitmen organisasi (Carriere dan
Bourque, 2009). Seseorang
mendapatkan kepuasan kerja dan
mempunyai komitmen yang tinggi
terhadap organisasi disebabkan
karena adanya praktik komunikasi
yang baik dalam sebuah perusahaan.
Karyawan yang puas terhadap
pekerjaannya dan mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap
organisasi dapat meningkatkan
kinerja karyawan (Tsai, Cheng, dan
Chang, 2010; Chen dan Silverthorne,
2005).

Carriere dan Bourque (2009)
menyarankan penelitian pada industri
lain selain industri kesehatan. Oleh
sebab itu, penelitian ini dilakukan
pada perusahaan jasa bidang
pendidikan. Peneliti tertarik meneliti
di Ganesha Operation yang
merupakan perusahaan jasa di bidang
pendidikan lembaga bimbingan
belajar untuk siswa SD, SMP dan
SMA. Hal tersebut dikarenakan

Ganesha Operation dewasa ini
mengalami perkembangan yang
pesat. Pada bulan Mei 2013, Ganesha
Operation mendapatkan penghargaan
sebagai Top Brand for Teens.
Perusahaan ini juga pada
kegiatannya tidak lepas dari adanya
praktik komunikasi antara atasan dan
bawahan serta rekan kerja. Selain itu
penulis tertarik mengembangkan
penelitian Carriere dan Bourque
(2009) dengan menambahkan
variabel kinerja yang dipengaruhi
oleh kepuasan kerja (Chen dan
Silverthorne, 2005) dan komitmen
organisasi (Tsai et al., 2010).
Adapun subjek penelitian ini adalah
karyawan Ganesha Operation
Surakarta dan Karanganyar.

Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh
praktik komunikasi terhadap
kepuasan kerja dan komitmen
organisasi yang dimediasi oleh
kepuasan komunikasi dan juga
mengetahui pengaruh kepuasan kerja
dan komitmen organisasi terhadap
kinerja karyawan pada perusahaan
yang bergerak di bidang jasa
pendidikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Praktik komunikasi organisasi
adalah aktifitas komunikasi yang
dilakukan oleh anggota organisasi
yang bertujuan untuk menyebarkan
informasi dari satu pihak ke pihak
lainnya baik secara formal maupun
informal. Praktik komunikasi
internal dapat dilakukan untuk tujuan
komunikasi downward, horizontal,
atau upward dan dapat dimulai oleh
siapa saja dalam organisasi (Carriere
dan Bourque, 2009).

Hasil penelitian Hargie et al
(2002) menemukan bahwa upaya
komunikasi yang lebih besar



cenderung menghasilkan tingkat
kepuasan komunikasi yang lebih
tinggi dan menunjukkan bahwa
adanya pengaruh komunikasi internal
yang signifikan dan positif terhadap
kepuasan komunikasi. Penelitian di
bidang jasa ambulans telah
menunjukkan bahwa praktik
komunikasi digunakan dalam suatu
organisasi berpengaruh terhadap
kepuasan komunikasi (Carriere dan
Bourque, 2009). Berdasarkan uraian
tersebut, dapat dirumuskan
hipotesisnya sebagai berikut:
H1: Praktik komunikasi berpengaruh
signifikan dan positif terhadap
kepuasaan komunikasi.

Kepuasan komunikasi dalam
suatu organisasi dapat digambarkan
sebagai seseorang yang puas dengan
informasi dan relasi dalam sebuah
organisasi. Kepuasan komunikasi itu
sendiri merupakan tingkat kepuasan
individu dengan berbagai aspek
komunikasi dalam organisasi (Nakra,
2006), sedangkan kepuasan kerja
menurut Yousef (2002) adalah
sejauh mana pekerja merasa positif
dan negatif terhadap suatu pekerjaan.

Penelitian terhadap hubungan
kepuasan komunikasi dan kepuasan
kerja pertama dilakukan oleh
Herzberg pada 1960 (Downs dan
Hazen, 1997).  Penelitian selanjutnya
dilakukan oleh Foehrenbach dan
Ruch pada tahun 1980 menunjukkan
hubungan  yang penting antara
kepuasan  karyawan  dengan
komunikasi organisasi dan usaha
komunikasi manajemen atas (Pincus,
1986). Pada bagian komunikasi
pengawasan, penelitian selanjutnya
mengindikasi bahwa kepuasan
dengan faktor lain seperti personal
feedback dan iklim komunikasi
berhubungan signifikan dengan
kepuasan kerja (Downs dan Adrian,
2004: 155). Persepsi seseorang

tentang gaya komunikasi atasan
mereka, kredibilitas, dan akurasi
informasi juga mempengaruhi
tingkat kepuasan kerja (Carriere dan
Bourque, 2009). Pada penelitian
Pincus (1986) dan Muchinsky (1977)
menunjukkan bahwa adanya
hubungan yang signifikan dan positif
antara kepuasan komunikasi dan
kepuasan kerja. Penelitian
selanjutnya dilakukan oleh Carriere
dan Bourque (2009) menunjukkan
bahwa praktik komunikasi
mempengaruhi kepuasan kerja hanya
jika mereka meningkatkan kepuasan
komunikasi diantara karyawan. Ini
menunjukkan bahwa kepuasan
komunikasi sepenuhnya memediasi
hubungan antara praktik komunikasi
dengan kepuasan kerja. Berdasarkan
uraian tersebut, dapat dirumuskan
hipotesisnya sebagai berikut:
H2a : Praktik komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasaan kerja
H2b : Kepuasan komunikasi akan
memediasi pengaruh praktik
komunikasi terhadap kepuasaan
kerja.

Menurut Mowday et al
(1982), komitmen organisasi adalah
kepercayaan yang kuat terhadap nilai
dan tujuan organisasi, kesediaan
untuk melakukan upaya ekstra demi
untuk tetap menjadi anggota atau
bagian dari organisasi. Pada
penelitian sebelumnya menyatakan
bahwa komitmen organisasi
berhubungan positif dengan
kepuasan kerja (Cohen, 1993b;
Mathieu dan Zajac, 1990; Bateman
dan Strasser, 1984; Mowday et al.,
1979), dan kinerja (Mowday et al.,
1979).  Penelitian yang membahas
hubungan antara kepuasan
komunikasi dan komitmen organisasi
telah diterbitkan oleh Ng et al (2006)
dan Varona (1996). Pada penelitian



tersebut ditemukan adanya hubungan
positif antara kepuasan komunikasi
dengan komitmen organisasi. Pada
penelitian yang dilakukan di bidang
jasa ambulans telah menunjukkan
bahwa praktik komunikasi organisasi
mempengaruhi komitmen organisasi
jika mereka juga membudayakan
kepuasan komunikasi antar
karyawan. Hal ini menunjukkan
bahwa kepuasan komunikasi
memediasi pengaruh praktik
komunikasi terhadap komitmen
organisasi (Carriere dan Borque,
2009). Berdasarkan uraian tersebut,
dapat dirumuskan hipotesisnya
sebagai berikut:
H3a : Praktik komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap komitmen organisasi
H3b : Kepuasan komunikasi akan
memediasi pengaruh praktik
komunikasi terhadap komitmen
organisasi.

Kinerja mengacu pada
catatan hasil ketika karyawan
melakukan sesuatu dalam jangka
waktu tertentu (Kane and Lawler,
1976). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepuasan kerja
secara positif berhubungan dengan
kinerja karyawan pada perusahaan
jasa perhotelan sebagai subjek
(Babin dan Boles, 1998). Pada
perusahaan jasa lainnya yang diteliti
oleh Chen dan Silverthorne (2005)
yang menemukan bahwa adanya
pengaruh positif  kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan. dengan
penelitian saat ini. Pada penelitian
Mc Neese–Smith (1996)
menunjukkan hubungan antara
kepuasan kerja dan komitmen
organisasional. Dalam penelitiannya,
kepuasan kerja dan komitmen
organisasi merupakan variabel
independen yang berpengaruh
signifikan dan positif terhadap sikap

manajemen terhadap strategi
perusahaan yang tercermin melalui
kinerja karyawan. Berdasarkan
uraian di atas, dapat dirumuskan
hipotesisnya sebagai berikut:
H4 : Kepuasan kerja berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan.

Penelitian Mowday et al
(1982), Chen at al (2006), dan
Yousef (2000) menemukan bahwa
komitmen organisasi berpengaruh
positif terhadap kinerja. Pada
penelitian di industri jasa perhotelan
juga menemukan bahwa komitmen
organisasi berpengaruh positif
terhadap kinerja (Tsai et al, 2010).
Hasil studi McNeese–Smith (1996)
menunjukkan bahwa komitmen
organisasional berhubungan
signifikan dan positif terhadap
kinerja karyawan produksi.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat
dirumuskan hipotesisnya sebagai
berikut:
H5 : Komitmen organisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan

Gambar 1. Kerangka Penelitian

H2a

H2b H4

H1

H3 H5

H3a

Sumber: Dimodifikasi dari Carriere dan
Borque (2009:34), Tsai et al
(2010:4128), Chen   dan Silverthorne
(2005:285)
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3. METODOLOGI
PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh pengajar
kontrak/akademik SD, SMP, SMA
dan karyawan di GO Surakarta dan
Karanganyar yang sudah bekerja
minimal satu semester.  Total
populasi  pengajar dan karyawan
adalah 133 orang.

Jumlah sampel pada penelitian
ini ditentukan dengan menggunakan
metode Slovin (dalam Riduwan,
2005:65) dengan taraf signifikan 5%.
Diketahui jumlah populasi adalah
133 orang, maka rumus
perhitungannya adalah sebagai
berikut :

n = N/(1 + N(e)²)
n = 133/(1 + 133(0,05)²)

= 100
Maka jumlah sampel yang

akan diambil dalam penelitian ini
adalah 100 karyawan.

Teknik yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah
proportional random sampling.
Menurut Djarwanto dan Subagyo
(2000), untuk prosedur pengambilan
sampel dengan metode proportional
random sampling digunakan rumus
sebagai berikut :

ni = Ni/N x n
Keterangan :
ni : Jumlah sampel per subpopulasi
Ni : Total Sub Populasi
N : Total Populasi
n : Total Sampel

Maka diperoleh rincian
perhitungan, bagian Pimpinan
(20/133 x 100 = 15 Orang), Pengajar
Harian/Akademik (55/133 x 100=41
Orang), Staf (12/133 x 100=9
Orang), Customer Service (21/133 x
100=16 Orang), Operasional (21/133

x 100=16 Orang), Satpam (4/133 x
100=3 Orang).

Adapun metode analisis data
yang digunakan adalah analisis
deskriptif, analisis kuantitatif, uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis.
Dalam pengujian hipotesis, peneliti
menguji pengaruh praktik
komunikasi terhadap kepuasan
komunikasi, pengaruh praktik
komunikasi terhadap kepuasan kerja
dan komitmen organisasi dengan
melibatkan variabel mediasi
kepuasan komunikasi dengan
menggunakan Analisis Regresi dari
Baron and Kenny, (1986). Ada tiga
asumsi dalam analisis regresi
tersebut, yaitu: variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap
variabel pemediasi , variabel
independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen , dan
variabel independen berpengaruh
signifikan terhadap variabel
dependen yang dimediasi variabel
pemediasi. Adapun model mediasi
menurut Baron dan Kenny (1986)
adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Model Mediasi

Dari asumsi tersebut maka
dalam pengujian ini terdapat 5 model
regresi:
KK = a + β1 PK + ε
K = a + β1 PK + ε
K = a + β1 PK + β2 KK + ε
KO = a + β1 PK + ε
KO = a + β1 PK + β2 KK + ε
Dimana:
a = Konstanta regresi
PK   = Variabel praktik komunikasi
KK = Variabel kepuasan komunikasi



K = Variabel kepuasan kerja
KO = Variabel komitmen organisasi
β1, β2 = Koefisien regresi
ε = Error

Untuk menguji pengaruh
kepuasan kerja dan komitmen
organisasi terhadap kinerja peneliti
menggunakan Analisis Regresi
Berganda, maka dalam pengujian ini
persamaan regresinya adalah sebagai
berikut:
KJ = a + β1 K + β2 KO + ε
Dimana:
a = Konstanta regresi
KJ = Variabel Kinerja
K = Variabel Kepuasan Kerja
KO = Variabel Komitmen
Organisasi
β1, β2 = Koefisien Regresi
ε = Error.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif
Berdasarkan data deskriptif

responden dapat diketahui bahwa
perempuan mendominasi sebanyak
65%, sebagian besar responden
berusia antara 20-30 tahun, tingkat
pendidikan Sarjana menjadi
golongan pendidikan terbanyak
dibandingkan yang lain, status
perkawinan belum kawin
mendominasi sebanyak 64%, masa
kerja 1-3 tahun adalah yang paling
banyak dan jabatan yang
mendominasi adalah
pengajar/akademik sebanyak 42 %.
Berdasarkan data deskriptif
tanggapan responden dapat diketahui
bahwa jawaban responden untuk
variabel praktik komunikasi terendah
pada item “aktualitas informasi dan
pencapaian sasaran dan tujuan
perusahaan”, sedangkan item praktik
komunikasi yang tertinggi adalah
kepuasan pada upah dan pekerjaan.
Untuk variabel kepuasan komunikasi

terendah pada item penerimaan
informasi dengan tepat waktu
sedangkan tertinggi pada item
informasi dan berita tentang rekan
kerja dan perbandingan kerja. Untuk
variabel kepuasan kerja terendah
pada item wewenang yang dimiliki
untuk mengarahkan orang lain dan
tertinggi pada item kreatifitas yang
berkembang. Untuk variabel
komitmen organisasi terendah pada
item rasa memiliki ikatan keluarga
dengan perusahaan dan perasaan
berat meninggalkan perusahaan saat
ini walaupun ingin keluar.  Yang
terakhir adalah variabel kinerja
terendah pada item menjaga
penampilan yang baik di tempat
kerja dan tertinggi pada item
informasi kepedulian kepada
konsumen dan kesiapan untuk
membantu yang lain.

Uji Validitas

Pengujian validitas dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 1. KMO dan Test Bartlett

KMO and Bartlett's Test

.792

8057.430
2080
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 1 menunjukkan nilai
KMO Measure of Sampling
Adequacy (MSA) dalam penelitian ini
sebesar 0,792. Nilai MSA di atas 0,5
serta nilai Barlett test dengan Chi-
squares signifikan pada 0,000 maka
dapat disimpulkan bahwa uji analisis
faktor dapat dilanjutkan.



Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Data primer yang diolah

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan
bahwa secara umum semua variabel
penelitian dinyatakan reliabelitasnya
baik atau layak digunakan dalam
penelitian ini karena mempunyai
nilai cronbach’s alpha > 0,60.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Model Z
Proba
bility

Kriteria
Keteran

gan
Unstandar

dized
Residual I

0,
58
1

0,888
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal
Unstandar

dized
Residual

II

0,
79
0

0,561
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal

Unstandar
dized

Residual
III

0,
39
2

0,998
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal

Unstandar
dized

Residual
IV

0,
80
8

0,531
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal

Unstandar
dized

Residual
V

0,
73
3

0,655
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal

Unstandar
dized

Residual
VI

0,
60
1

0,864
P > α
(0,05)

Berdistri
busi

Normal

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 3 menunjukkan
besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov

Z dan nilai signifikansi data residual
dari keenam model regresi yaitu >
0,05. Hal ini disimpulkan bahwa data
residual dari semua model regresi
berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model
Independe
n Variabel

Depend
en

Variabel
Tolerance VIF

Multik
olinea
ritas

Model
3

PK
KK

K 0,589
0,589

1,69
8

1,69
8

Multik
olinea
ritas

Model
5

PK
KK

KO 0,589
0,589

1,69
8

1,69
8

Multik
olinea
ritas

Model
6

K
KO

KJ 0,886
0,886

1,12
8

1,12
8

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa
masing-masing variabel mempunyai
nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan
nilai VIF kurang dari 10. Dari hasil
tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa persamaan regresi pada
penelitian ini tidak terjadi
multikolinieritas.
Uji Heteroskedatisitas

Hasil uji heteroskedatisitas
pada penelitian ini adalah model 1
variabel dependennya kepuasan
komunikasi dengan probabilitas sig.
0,279, model 2 variabel dependennya
kepuasan kerja dengan probabilitas
sig. 0,827, model 3 variabel
dependennya kepuasan kerja dengan
probabilitas sig.0,325, model  4
variabel dependennya komitmen
organisasi dengan probabilitas sig.
0,065, model 5 variabel
dependennya komitmen organisasi

Variabel Cronbach's
Alpha

Praktik Komunikasi 0,9652
Kepuasan
Komunikasi

0,9657

Kepuasan Kerja 0,9208
Komitmen Organisasi 0,9675
Kinerja 0,9592



dengan probabilitas sig. 0,494, dan
model 6 variabel dependennya
kinerja karyawan dengan probabilitas
sig. 0,397. Nilai pada masing-masing
variabel mempunyai probabilitas
sig> 0,05, maka terjadi
homokedastisitas. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model
regresi yang diuji tidak mengindikasi
terjadinya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Mo
del

Variabel
Indepen

den

du
tabel

d hit 4 - du
tabel

1 1 1,694 1,708 2,306
2 1 1,694 2,198 2,306
3 2 1,715 2,022 2,285
4 1 1,694 1,857 2,306
5 2 1,715 1,936 2,285
6 2 1,715 1,778 2,285

Sumber: Data primer yang diolah
Hasil pengujian autokorelasi

pada Tabel 5 diketahui bahwa  tidak
terjadi autokorelasi karena nilai d
hitung >du tabel < 4 – du tabel.

Pembahasan Hipotesis
H1 : Praktik komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasan komunikasi.

Berdasarkan hasil analisis
regresi 1 model pertama, pengaruh
praktik komunikasi terhadap
kepuasan komunikasi menunjukkan
nilai standardized  0,641 dan nilai t
8,270. Nilai standardized  dan nilai
t yang bernilai positif, menunjukkan
bahwa secara statistik terdapat
pengaruh yang positif pada praktik
komunikasi terhadap kepuasan
komunikasi dengan nilai signifikansi
p<0,05, sehingga hipotesis 1
didukung. Hal ini mengindikasikan
bahwa karyawan Ganesha Operation
di Surakarta dan Karanganyar
merasakan praktik komunikasi secara
positif mempengaruhi kepuasan
komunikasi yang terjadi dalam

perusahaan, sehingga berdampak
pada kualitas pelayanan karyawan
terhadap siswa yang semakin
meningkat. Praktik komunikasi yang
baik menciptakan jalannya pekerjaan
dengan lebih efektif.  Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Carriere dan Bourque, 2009.

H2a : Praktik Komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasan kerja.

Berdasarkan hasil analisis
regresi 1 model kedua, pengaruh
praktik komunikasi terhadap
kepuasan kerja menunjukkan nilai
standardized  0,311 dan nilai t
3,245. Nilai standardized  dan nilai
t yang bernilai positif, menunjukkan
bahwa secara statistik terdapat
pengaruh yang positif pada praktik
komunikasi terhadap kepuasan kerja
dengan nilai signifikansi p<0,05,
sehingga hipotesis 2a didukung.
Hal ini mengindikasikan bahwa
karyawan di Surakarta dan
Karanganyar merasakan kepuasan
dalam bekerja karena adanya
komunikasi yang terjalin antara
karyawan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Carriere dan
Bourque, 2009.

H2b: Kepuasan komunikasi
memediasi pengaruh praktik
komunikasi terhadap kepuasan kerja.

Berdasarkan hasil analisis
regresi 1 model ketiga, pengaruh
praktik komunikasi terhadap
kepuasan komunikasi dan pengaruh
kepuasan komunikasi terhadap
kepuasan kerja signifikan (p<0,05),
menunjukkan bahwa secara statistik
terdapat pengaruh yang positif pada
praktik komunikasi terhadap
kepuasan kerja yang dimediasi oleh
kepuasan komunikasi dengan nilai



Coefficientsa

1.472 .583 2.526 .013
.320 .110 .260 2.910 .004 .886 1.128
.395 .085 .414 4.621 .000 .886 1.128

(Constant)
Kepuasan Kerja
Komitmen Organisasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. ToleranceVIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Karyawana.

signifikansi p<0,05, sehingga
hipotesis 2b didukung. Pengaruh
mediasi dalam penelitian ini adalah
mediasi secara penuh, karena pada
model regresi ketiga, pengaruh
praktik komunikasi pada kepuasan
kerja menjadi tidak signifikan (Baron
dan Kenny, 1986). Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Carriere dan
Bourque, 2009.

H3a: Praktik Komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap komitmen organisasi.

Berdasarkan hasil analisis
regresi 1 model keempat,
menunjukkan nilai standardized 
0,428 dan nilai t 4,686. Nilai
standardized  dan nilai t yang
bernilai positif, menunjukkan bahwa
secara statistik terdapat pengaruh
yang positif pada praktik komunikasi
terhadap komitmen organisai dengan
nilai signifikansi p<0,05, sehingga
hipotesis 3a didukung. Hal ini
mengindikasikan bahwa karyawan di
Surakarta dan Karanganyar
berkomitmen terhadap perusahaan
karena adanya praktik komunikasi
yang terjalin dengan baik. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Carriere dan Bourque, 2009.
H3b: Kepuasan komunikasi
memediasi pengaruh praktik
komunikasi terhadap komitmen
organisasi

Berdasarkan hasil analisis
regresi 1, pengaruh praktik
komunikasi pada kepuasan
komunikasi dan pengaruh kepuasan
komunikasi pada komitmen
organisasi signifikan (p<0,05),
menunjukkan bahwa secara statistik
terdapat pengaruh yang positif pada
praktik komunikasi terhadap
komitmen organisasi yang dimediasi

oleh kepuasan komunikasi dengan
nilai signifikansi p<0,05, sehingga
hipotesis 3b didukung. Pengaruh
mediasi dalam penelitian ini adalah
mediasi secara penuh, karena pada
model regresi kelima, pengaruh
praktik komunikasi pada komitmen
organisasi menjadi tidak signifikan
(Baron dan Kenny, 1986). Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh
Carriere dan Bourque, 2009.

H4: Kepuasan kerja berpengaruh
positif terhadap karyawan.

Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda dengan bantuan
program SPSS for Windows versi 16
pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa
variabel kepuasan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
variabel kinerja karyawan, yang
ditunjukkan dengan nilai signifikansi
hasil penelitian sebesar 0.004,
konstanta (a) sebesar 1,472,
koefisien kepuasan kerja (b) sebesar
0,260, dimana nilai tersebut lebih
kecil jika dibandingkan dengan nilai
signifikansi t yang ditetapkan yaitu
sebesar 0.05, sehingga hipotesis 4
didukung. Hal ini mengindikasikan
bahwa karyawan yang merasakan
kepuasan dalam bekerja  dapat
meningkatkan kinerja dalam
perusahaan tersebut. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Chen dan
Silverstone, 2005.

Tabel  6. Hasil Analisis Regresi 2

Sumber: Data primer yang diolah



Model Summaryb

.558a .311 .297 .88701 1.778
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate
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Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerjaa.

Dependent Variable: Kinerja Karyawanb.

H5: Komitmen organisasi
berpengaruh positif terhadap
karyawan.

Berdasarkan hasil analisis
regresi berganda pada Tabel 6, dapat
diketahui variabel komitmen
organisasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel kinerja
karyawan. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai signifikansi sebesar
0,000, konstanta (a) sebesar 1,472,
koefisien komitmen organisasi (b)
sebesar 0,414 dimana nilai tersebut
lebih kecil jika dibandingkan dengan
nilai signifikansi yang ditetapkan
sebesar 0,05, sehingga hipotesis 5
didukung. Hal ini mengindikasikan
bahwa karyawan yang memiliki
komitmen afektif, normatif, maupun
berkelanjutan terhadap perusahaan
dapat meningkatkan kinerja dalam
perusahaan tersebut.  Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Tsai et al
(2010).

Besarnya pengaruh variabel
kepuasan kerja dan komitmen
organisasi terhadap kinerja
ditampilkan pada Tabel  8 dengan
nilai adjusted R square sebesar 0.311
atau 31,1%, ini berarti 31,1%
variabel kepuasan kerja dan
komitmen organisasi dapat
menjelaskan variabel kinerja, dan
sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak
digunakan dalam penelitian.

Tabel 7. Pengaruh variabel

Sumber: Data primer yang diolah

5. KESIMPULAN

Hasil analisis pada penelitian
ini mendukung penelitian
sebelumnya bahwa praktik
komunikasi berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kepuasan
komunikasi, praktik komunikasi
berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasan kerja, kepuasan
komunikasi memediasi penuh
pengaruh praktik komunikasi
terhadap kepuasan kerja, praktik
komunikasi berpengaruh signifikan
dan positif terhadap komitmen
organisasi, kepuasan komunikasi
memediasi penuh pengaruh praktik
komunikasi terhadap komitmen
organisasi, kepuasan kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan, dan  komitmen organisasi
berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.

Adapun saran yang diberikan
kepada perusahaan adalah dalam
rangka mengurangi kesalahpahaman
karyawan dalam berkomunikasi di
perusahaan dapat dilakukan dengan
cara penyampaian komunikasi
dengan tepat waktu dan
menindaklanjuti komunikasi yang
sudah disampaikan apakah sudah
diterima atau belum secara intens
dimana atasan juga dapat memberi
contoh pada bawahaannya
bagaimana berkomunikasi yang tepat
dan cepat; meningkatkan komunikasi
antara atasan dan bawahan di
perusahaan dapat dilakukan dengan
menjalin keakraban anatara atasan
dan bawahan dimana hal tersebut
bisa dilakukan dengan menanyakan
kesulitan atau keluhan apa saja
dalam pekerjaan yang dihadapi
karyawan, adanya coffee break atau
outbond secara rutin yang dilakukan
perusahaan dapat dipakai sebagai
sarana untuk pengakraban diri antara



atasan dan bawahan ; yang terakhir
untuk meningkatkan komitmen pada
perusahaan dapat dilakukan dengan
cara mengingatkan kembali sasaran
dan tujuan perusahaan pada setiap
kali pertemuan dan karyawan
memiliki peran yang sangat penting
dalam mencapai hal tersebut dimana
perusahaan juga bisa menfasilitasi
“knowledge sharing” dan setiap
karyawan diberikan kesempatan
untuk aktualisasi diri pada acara
tersebut.

Peneliti merekomendasikan
pada penelitian yang mendatang
untuk  menambah jumlah responden,
melakukan wawancara secara
intensif dengan responden,
menganalisis variabel mediator
kepuasan kerja dan komitmen
organisasi antara kepuasan
komunikasi dengan kinerja
karyawan, mengembangkannya
dengan meneliti variabel lain, misal
turnover intention, job involvement,
dan outcomes lainnya, dan yang
terkahir meneliti dengan alat analisis
yang lain seperti SEM.
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