
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh 

sekelompok yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi dapat disusun 

atau digambarkan dalam sebuah stuktur untuk membantu dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan suatu organisasi dapat dicapai 

apabila kegiatan yang ada di dalam organisasi dikerjakan secara terarah sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. Peran manusia dalam organisasi sangat penting 

terutama dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber daya. Manusia 

merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktifitas kerja. Keberadaan 

manusia dalam meningkatkan produktifitas kerja tidak lepas dari elemen lain 

dalam sistem kerja. 

Dalam penelitian ini akan dibahas dua kondisi utama karyawan yang 

semakin penting dan menentukan tingkat produktivitas karyawan, yaitu 

lingkungan kerja dan komunikasi karyawan. Dalam kondisi yang baik 

menyebabkan karyawan bersikap positif terhadap pekerjaannya. Setiap 

karyawan sudah pasti menginginkan kondisi lingkungan di tempat tetap 

terjaga dengan baik, tidak mengalami gangguan, dan kerusakan yang 

diakibatkan oleh keadaan di sekitar tempat kerja, maka tidak mustahil 

karyawan akan menolak suatu jenis pekerjaan yang dianggap membahayakan 

bagi keselamatan dirinya. Begitu pentingnya kondisi lingkungan kerja  dalam 



menunjang karyawan dalam bekerja secara maksimal, sehingga apa yang 

menjadi tujuan perusahaan dapat dicapai. Sudah sepantasnya apabila setiap 

perusahaan berusaha agar kondisi lingkungan kerja tetap terjaga dengan baik 

dan memenuhi kesehatan. Sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal 

dengan rasa aman dan nyaman. 

Lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan memberikan dorongan 

karyawan untuk bekerja lebih tekun sehingga produktifitas karyawan semakin 

tinggi yang akhirnya berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perusahaan. 

Masalah produktifitas tidak hanya tergantung pada faktor kondisi lingkungan 

kerja saja, faktor lain yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

komunikasi karyawan. 

Komunikasi menjadi bagian yang penting. Sebab dengan komunikasi 

bagian-bagian dalan organisasi dapat berhubungan dengan lingkungannya. 

Adapun komunikasi yang terjadi dalam organisasi meliputi: Proses 

komunikasi, proses pengambilan keputusan, proses evakuasi, proses sosialisai 

dan proses karier. Kelangsungan hidup suatu organisasi berkaitan dengan 

pemikiran oleh pihak manejemen untuk menerima, menyampaikan dan 

melalui komunikasi karena fungsinya dalam perencanaan, pengorganisasian 

dan pengendalian. 

Arus komunikasi yang mengalir secara vertikal yaitu dari atas kebawah 

maupun dari bawah keatas. Serta komunikasi horizontal yang berpengaruh 

terhadap kelancaran kerja karyawan. Kebutuhan akan informasi penting guna 

mempercepat tugas pekerjaan mengeluarkan pendapat serta menyampaikan 



saran maupun keluhan. Komunikasi yang baik akan dapat memberikan berita 

sehingga karyawan mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. 

Melalui komunikasi yang efektif dalam organisasi manejer dapat 

mengetahui saran, tanggapan terhadap kebutuhan karyawan sehingga dapat 

mengambil suatu kebijaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 

pihak karyawan dapat memahami pekerjaan mereka dengan baik, dapat 

melakukan koordinasi dengan atasan, rekan kerja sehingga akan tercipta rasa 

keterkaitan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang akan 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Penulis melihat hubungan antara 

lingkungan kerja dan komunikasi karyawan dalam organisasi perusahaan 

terhadap keefektifan organisasi. Dari ulasan diatas maka dapat diambil judul: 

”PENGARUH ANTARA LINGKUNGAN KERJA DAN KOMUNIKASI 

KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN DI 

R.S ASSALAM GEMOLONG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kondisi lingkungan kerja dan komunikasi karyawan berpengaruh 

secara signifikasi terhadap produktifitas kerja? 

2. Fakta manakah yang paling dominan mempengaruhi produktifitas kerja? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 



1. Penulisan hanya akan membahas mengenai produktifitas kerja yang 

dibatasi pada faktor kondisi lingkungan dan komunikasi karyawan. 

2. Lingkungan kerja di Rumah Sakit Assalam Gemolong dengan keadaan 

kebersihan, keamanan, penerangan, suhu udara dan kebisingan. 

3. Komunikasi karyawan di proxi dengan rasa percaya, saling terbuka, 

partisipasi serta hubungan antara atasan dan bawahan, rekan kerja dalam 

pekerjaan dan organisasi. 

 

D. Tujuan Penelitihan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 

lingkungan kerja dan komunikasi karyawan terhadap produktifitas kerja 

karyawan pada Rumah Sakit Assalam Gemolong. 

2. Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris faktor yang 

dominan pengaruhnya terhadap tingkat produktifitas kerja karyawan pada 

Rumah Sakit Assalam Gemolong. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan masukan pada R.S Assalam Gemolong dalam usaha 

menentukan kebijakan terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan yang 



dilaksanakan oleh perusahaan serta peningkatan usaha pengolahan sumber 

daya manusianya lebih efektif. 

2. Bagi pihak lain  yang berkepentingan 

Berguna sebagai perbandingan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian 

lain yang mengambil bidang sama. 

3. Pengembangan ilmu dibidang sumber daya manusia terutama produktifitas 

kerja dan komunikasi karyawan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Didalam sistematika penyusunan skripsi ini akan dibahas hal-hal 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang deskripsi teoritis variabel penelitian yang 

meliputi teori-teori yang mendukung dan melandasi variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga 

diberikan kerangka pemikiran secara sistematis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Mencakup tentang obyek penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, metode 

pengambilan data, dan metode analisa data. 



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, 

analisis dan hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, analisa data dan pembahasannya serta hasil 

penelitian 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


