
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki 

oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif merupakan kunci bagi 

keberhasilan organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus diatur dan 

dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan peran aktif dari pegawai untuk 

mewujudkan sebuah organisasi yang efektif dan efisien. 

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses 

(Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja 

adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan 

oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). Kinerja karyawan 

dapat diukur melalui hasil kerja, tugas dan hasil kegiatan yang memiliki kurun 

waktu tertentu. Kinerja karyawan sendiri merupakan hasil pekerjaan yang 

berkaitan dengan suatu perusahaan. Kinerja sendiri merupakan prilaku nyata dari 

seorang karyawan untuk dapat mencapai hasil kerja yang maksimal yang 

ditampilkan sebagai salah satu prestasi kerja dan tanggung jawab yang telah 

diberikan perusahaan. Kinerja sendiri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

sebuah perusahaan, maka dari itu karyawan sendiri dituntut untuk memiliki 

kemampuan sehingga karyawan dapat mewujudkan sasaran dan tujuan dari 

perusahaan itu sendiri. 



 

 

Komunikasi vertikal dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Komunikasi vertikal merupakam komunikasi 

yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Robbins (2001) 

menjelaskan bahwa komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari 

satu tingkat dalam suatu organisasi/kelompok ke suatu tingkat yang lebih tinggi 

atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Di dalam kelompok ataupun 

organisasi selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting 

untuk kelangsungan hidup kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahannya. 

Komunikasi tidak hanya penting untuk manusia tetapi juga penting untuk sistem 

pengendalian manajemen yang merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, 

memonitor atau mengamati serta evaluasi pelaksanaan manajemen perusahaan 

yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja 

yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efesien 

dan lancar, yang dimonitor atau yang diatur dalam sistem pengendalian 

manajemen adalah kinerja dari perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan, 

dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain 

dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam 

bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu untuk membina 

hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan bawahan perlu adanya 

komunikasi secara lebih terperinci. 

Didalam sebuah organisasi hubungan interpersonal sangat dibutuhkan karena 

sebagai hubungan antar pribadi dan merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup sendiri 



 

 

atau menjalin hubungan dengan diri kita saja. Sejak kita lahir sampai tumbuh 

dewasa kita terus melakukan hubungan interpersonal, dan sebagian waktu dalam 

hidup kita digunakan untuk melakukan hubungan interpersonal salah satu 

contohnya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu merupakan salah satu 

kegiatan hubungan interpersonal. Sebagian besar interaksi manusia berlangsung 

dalam situasi komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi). 

CV. Midi Sukabumi merupakan salah satu UKM yang ada di kota Sukabumi 

perusaahaan ini didirikan tepatnya pada tanggal 25 februari 2013 dan telah 

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor : 

503/380/PK/IX/BPMPT/2015 yang merupakan salah satu perusahaan dengan 

nama Mie Osyin. 

 Berdasarkan hasil penjajagan melalui observasi yang peneliti lakukan pada 

CV Midi Sukabumi, peneliti menemukan adanya permasalahan pada kinerja 

karyawan yaitu pada jumlah pekerjaan, karyawan belum mampu menyelesaikan 

target dan realisasi penjualan dan produksi setiap bulannya. 

Terbukti sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Target Realisasi penjualan Karyawan CV Midi Sukabumi 

Bulan Target 

Penjualan 

Realisasi Tidak 

terealisasi 

Persentase 

Mei 15.000pcs 9775 pcs 5225 pcs 34.8% 

Juni 15.000pcs 10200 pcs 4800 pcs 32% 

Juli 15.000pcs 10175 pcs 4825 pcs 32,1% 

Agustus 15.000pcs 10250 pcs 4750 pcs 31,6% 

September 15.000pcs 9775 pcs 5225 pcs 34,8% 

Sumber : CV Midi Sukabumi Tahun 2017 



 

 

 

Tabel 1.2 Target Realisasi Produksi Karyawan CV Midi Sukabumi 

Bulan Target 

Produksi 

Realisasi Tidak 

terealisasi 

persentase 

Mei 18.000 pcs 11400 6600 36.6% 

Juni 18000 pcs 11350 6650 36.9% 

Juli 18000 pcs 10120 7880 43.7% 

Agustus 18000 pcs 10500 7500 41.6% 

September 18000 pcs 11230  6770 37.6% 

Sumber : CV Midi 2017 

 

     Permasalahan tersebut diatas diduga di sebabkan oleh kurangnya komunikasi 

vertikal. Yaitu  kurangnya komunikasi dari atas kebawah. Penyebab lainnya 

kurangnya hubungan interpersonal, diantaranya karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya lebih interpersonal. 

     Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh komunikasi 

vertikal dan hubungan interpersonal terhadap kinerja karyawan pada CV Midi 

Sukabumi. 

I.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang peneliti di atas, ditemukan masalah pada kinerja 

karyawan, ditunjukan dengan adanya permasalahan pada kinerja karyawan yaitu 

pada jumlah pekerjaan, karyawan belum mampu menyelesaikan target dan 

realisasi penjualan dan produksi setiap bulannya. Hal ini diduga di sebabkan oleh 



 

 

kurangnya komunikasi dari atas kebawah sehingga karyawan belum menerima 

intruksi dengan jelas dalam melaksanakan pekerjaannya. Penyebab lainnya 

kurangnya hubungan interpersonal, diantaranya karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya lebih interpersonal belum memiliki kesadaran tentang kepentingan-

kepentingan yang sama sehingga karyawan menyebabkan kinerja karyawan tidak 

efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi pun sulit untuk dicapai. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti  merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1.2.2.1 Bagaimana pelaksanaan Komunikasi Vertikal pada CV. Midi Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimana pelaksanaan Hubungan Interpersonal pada CV. Midi 

Sukabumi? 

1.2.2.3 Bagaimana Kinerja Karyawan pada CV. Midi Sukabumi? 

1.2.2.4 Bagaimana pengaruh Komunikasi Vertikal dan Hubungan Interpersonal 

terhadap Kinerja Karyawan Pada CV Midi Sukabumi.   

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan Komunikasi Vertikal di CV Midi 

Sukabumi 

1.3.3.2 Untuk mengetahui pelaksanaan Hubungan Interpersonal di CV Midi 

Sukabumi 



 

 

1.3.3.3 Untuk mengetahui Kinerja Karyawan yang ada di CV Midi Sukabumi 

1.3.3.4 Untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi Vertikal dan Hubungan 

Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan di CV Midi Sukabumi 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

 

     Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai Pengaruh Komunikasi Vertikal dan Hubungan Interpersonal terhadap 

Kinerja Karyawan  pada CV Midi Sukabumi juga sebagai pengaplikasian ilmu-

ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan pada Program 

Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Komunikasi Bisnis dari sudut 

pandang pengaruh komunikasi vertikal dan hubungan interpersonal terhadap 

kinerja karyawan juga sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata 1 (S1) 

Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 



 

 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang 

sifatnya membangun bagi perusahaan serta memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi dan 

mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Bagi pihak-pihak lain 

     Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan referensi 

pengetahuan tentang pengaruh komunikasi vertikal dan hubungan interpersonal 

terhadap kinerja karyawan. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

 

     Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu pada CV Midi Sukabumi 

yang beralamat di Jalan Salabintana No.52 Rt. 04/01, Kelurahan Cikole, 

Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.  

1.4.2 Lamanya Penelitian 

 

     Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih enam 

bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan April 2018, dan peneliti 

sampai saat ini masih melakukan penelitian dan pengumpulan data di perusahaan. 

Selama kurang lebih enam bulan berbagai tahapan sudah dilewati mulai dari 

penjajakan, pengenalan, sampai pengujian. 

 


