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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 

kinerja pegawai pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi 

Kepulauan Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 34 

responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif ,Metode 

survai deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan 

menggunakan kuesioner atau  angket. 

  Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukan bahwa prediksi 

pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai bersifat positif. Artinya, Komunikasi 

berpengaruh terhadap Produktifitas Pegawai.  Berdasarkan hasil hitung dengan 

menggunakan SPSS maka diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien motivasi, 

dengan demikian bahwa motivasi terhadap kinerja pegawai pada Biro 

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau memiliki pengaruh 

yang signifikan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh antara 

komunikasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel 

produktifitas kerja pegawai Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi 

Kepulauan Riau. Saran untuk peningkatan produktifitas pegawai agar 

menciptakan komunikasi yang lebih baik, baik itu pimpinan ke bawahan atau  

komunikasi sesama pegawai yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Kata Kunci : Komunikasi , Produktifitas 
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EFFECT COMMUNICATIONS ORGANIZATION OF WORK 

PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES WELFARE OF THE BUREAU 

administration 

Riau Islands Province 

 

 

IWAN FALS 

100563201283 

 

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, 

University of Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpinang 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the effect of motivation on the 

performance of employees at the Bureau of Public Welfare Administration Riau 

Islands Province. The sample used in this research is 34 respondents. Data 

analysis method used is a simple linear regression analysis. 

 The method used is descriptive quantitative, descriptive survey method is a 

method of research that takes a sample from a population and using a 

questionnaire as a data collection tool. In this study the data and information 

collected from respondents using a questionnaire or a questionnaire. 

Based on the results of the regression equation shows that the prediction 

effect of motivation on employee performance is positive. That is, the effect on 

productivity Employee Communications. Based on the results calculated by using 

SPSS then obtained a probability value for the coefficient of motivation, so that 

the motivation of the performance of employees at the Bureau of Public Welfare 

Administration Riau Islands Province has significant influence 

The conclusion from this study is that there is influence between 

communication together or simultaneous effect on employee productivity variable 

Administration Bureau of Public Welfare Riau Islands Province. Suggestions for 

increasing the productivity of employees in order to create better communication, 

be it leadership to subordinate or communication among employees in the Bureau 

of Public Welfare Administration Riau Islands Province. 

 

Keywords: Communication, Productivity 
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Pendahuluan 

 

Organisasi merupakan suatu 

sistem yang saling mempengaruhi 

satu sama lain, apabila salah satu dari 

sub sistem tersebut rusak, maka akan 

mempengaruhi sub-sub sistem yang 

lain. Sistem tersebut dapat berjalan 

dengan semestinya jika individu-

individu yang ada di dalamnya 

berkewajiban mengaturnya, yang 

berarti selama anggota atau 

individunya masih suka dan 

melaksanakan tanggung jawab 

sebagaimana mestinya maka 

organisasi tersebut akan berjalan 

dengan baik 

Nilai-nilai budaya organisasi 

yang dapat menjadikan birokrasi 

bersifat netral, proporsional dan 

profesional harus ditumbuh 

kembangkan menjadi suatu budaya 

organisasi yang akan membantu 

organisasi dinas-dinas tersebut 

menjadi efektif dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya. 

Meskipun masalah ini memang 

merupakan sesuatu yang sangat sulit, 

tapi hal tersebut merupakan sesuatu 

yang sangat penting diperhatikan 

kalau pemerintah ingin berhasil 

dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini seperti 

dikemukakan oleh Kartasasmita 

(1997:34) bahwa : “Penataan 

organisasi dan fungsi-fungsinya yang 

sesungguhnya amat penting, tetapi 

lebih sulit untuk dilakukan adalah 

pembaharuan pada sisi nilai-nilai 

yang membentuk manusia birokrat”. 

Dengan demikian pembangunan 

budaya birokrasi adalah lebih utama 

dibanding pembaharuan yang hanya 

bersifat struktural. Kompleksnya 

tuntutan masyarakat menuntut 

pemerintah untuk dapat 

meningkatkan proses kerja dalam 

memberikan perhatian dan pelayanan 

pada masyarakat luas, di sisi lain 

pemerintah perlu berupaya untuk 

meningkatkan komunikasi di dalam 

organisasi secara profesional yang 

bersandar pada tuntutan good 

governance sehingga pada gilirannya 

akan terwujud hubungan naturalisme 

positif antara pemerintah. 

Winardi (2008:174) 

mengatakan bahwa : “Komunikasi 

merupakan urat nadi pelaksanaan 

aktivitas organisasi dan komunikasi 

juga memungkinkan perintah atau 

instruksi dan sebagainya sehingga 

tujuan organisasi akan tercapai”. 

Melalui organisasi manusia dapat 

mengkoordinasikan dan 

mengkomunikasikan sejumlah besar 

tindakan-tindakan serta organisasi 

mampu menciptakan alat-alat social 

yang ampuh dan dapat diandalkan. 

Organisasi mampu menggabungkan 

sumber daya yang dimiliki dengan 

didukung sumber-sumber daya lain 

di luar organisasi, yakni dengan 

terjalinnya para pemimpin 

organisasi, kelompok pekerjaan atau 

tenaga ahli, mesin dan bahan mentah 

menjadi satu. Pada saat bersamaan 

organisasi secara terusmenerus 

mengkaji sejauhmana telah berfungsi 

serta berusaha menyesuaikan diri 

sebagaimana tujuan yang diharapkan 

agar Produktifitas Kerja tercapai 

secara optimal. Sesuai dengan 

pendapat  

Sentono (2008:2) yang 

menyatakan bahwa : “Produktifitas 

Kerja merupakan hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang 

dan tanggungjawab masing-masing”. 

Kesemua itu menyebabkan 

organisasi dapat melayani serta 

memenuhi berbagai kebutuhan suatu 

masyarakat maupun anggota 

organisasi dapat melayani serta 

memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat maupun anggota 
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organisasinya secara lebih efisien 

dan efektif.  

Dari fenomena yang 

berkembang diatas disimpulkan 

bahwa Produktifitas Kerja dalam 

suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh komunikasi dan budaya 

organisasia yang ada pada organisasi. 

Setiap organisasi akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan 

Produktifitas Kerja, dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan organisasi 

akan tercapai., maka penulis tertarik 

untuk mengadakan serangkaian 

kegiatan penelitian dengan judul: 

Pengaruh Komunikasi Organisasi 

Terhadap Produktifitas Kerja 

Pegawai Pada  Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat  Provinsi 

Kepulauan Riau ” 
 

 

KONSEP TEORITIS 

Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah jumlah semua 

hal yang dilakukan oleh seseorang 

bila dia ingin menciptakan 

pengertian Komunikasi merupakan 

bagian yang pentingdalam pikiran 

orang lain. Hal itu, meliputi proses 

sistematik dan kontinu yang terdiri 

dari mengatakan, mendengarkan dan 

mengerti. Jadi komunikasi ialah 

proses meneruskan dan mengerti 

informasi dari seorang ke orang lain.  

Menurut (Sutrisna dalam Cangkara, 

2004 : 18) Komunikasi adalah suatu 

pertukaran, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang agar 

mengatur lingkunganya (1) dengan 

membangun hubungan antara sesama 

manusia; (2) melalui pertukaran 

informasi;(3)untuk menguatkan 

sikap dan tingkah laku orang 

lain’(4)serta berusaha mengubah 

sikap dan tingkah laku itu. 

 

 

 

Komunikasi Organisasi 

Katz dan Kahn dalam Furqon 

(2004:3) mengatakan bahwa 

komunikasi organisasi merupakan 

arus informasi, pertukaran informasi 

dan pemindahan arti dalam suatu 

organisasi. Menurut Katz dan Kahn, 

organisasi adalah sebagai suatu 

sistem terbuka yang menerima energi 

dari lingkungannya dan mengubah 

energi ini menjadi produk atau servis 

kepada lingkungan, Sementara itu 

Greebaunm dalam Furqon (2004:3) 

mengatakan bahwa bidang 

komunikasi organisasi termasuk arus 

komunikasi formal dan informal 

dalam organisasi. Ia membedakan 

komunikasi internal dengan eksternal 

dan memandang peranan komunikasi 

terutama sekali sebagai koordinasi 

pribadi dan tujuan organisasi dan 

masalah menggiatkan aktivitas.  

Menurut Monge dan Russel dalam 

Pace dan Faules (2006:34) 

komunikasi organisasi ialah proses 

mengumpulkan, memproses, 

menyimpan dan menyebarkan 

komunikasi yang memungkinkan 

organisasi berfungsi. Pendapat Pace 

dan Faules (2006:31) mengatakan 

komunikasi organisasi didefinisikan 

sebagai pertunjukkan dan penafsiran 

pesan di antara unit-unit komunikasi 

yang merupakan bagian dari suatu 

organisasi tertentu. Suatu organisasi 

terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hierarkis 

antara yang satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan. 

 

Fungsi Komunikasi Dalam 

Organisasi  

Menurut Sendjaja (Burhan. 

2009:165), organisasi baik yang 

berorientasi untuk mencari 

keuntungan (profit) maupun nirlaba 

(nonprofit), memiliki empat fungsi 

organisasi, yaitu:  

a. Fungsi informatif  
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Organisasi dapat dipandang 

sebagai suatu system proses 

informasi (information-

processing system). Maksudnya, 

seluruh naggota 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 

mengatasi konflik yang terjadi di 

dalam organisasi. Sedangkan 

karyawan (bawahan) 

membutuhkan informasi untuk 

melaksanakan pekerjaan, di 

samping itu juga informasi 

tentang jaminan keamanan, 

jaminan sosial dan kesehatan.  

a. 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. Pertama, atasan atau 

orang-orang yang berada dalam 

tatanan manajemen, yaitu mereka 

yang memiliki kewenangan 

untuk mengendalikan semua 

informasi yang disampaikan. 

Disamping itu, mereka juga 

mempunyai kewenangan untuk 

memberi instruksi atau perintah, 

sehingga dalam struktur 

organisasi kemungkinan mereka 

ditempatkan pada lapis atas 13 

(position of outhority) supaya 

perintah-perintahnya 

dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Namun demikian, 

sikap bawahan untuk 

menjalankan perintah banyak 

bergantung pada:  

  Keabsahan pimpinan dalam 
menyampaikan perintah  

 Kekuatan pimpinan dlaam 

memberi sanksi  

  Kepercayaan bawahan 
terhadap atasan sebagai 

seorang pimpinan sekaligus 

sebagai pribadi  

  Tingkat kredibilitas pesan 

yang diterima bawahan 

Kedua, berkaitan dengan 

pesan. Pesan-pesan regulatif 

pada dasarnya berorientasi 

pada kerja. Artinya, bawahan 

membutuhkan kepastian 

peraturan tentang pekerjaan 

yang boleh untuk 

dilaksanakan. 

b. 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 

memersuasi bawahannya 

daripada memberi perintah. 

Sebab pekerjaan yang dilakukan 

secara sukarela oleh karyawan 

akan menghasilkan kepedulian 

yang lebih besar dibanding kalau 

pimpinan sering memperlihatkan 

kekuasaan dan kewenangannya.  

c. Fungsi integratif Setiap 

organisasi berusaha untuk 

menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat 

melaksanakan tugas dan 

pekerjaan dengan baik. Ada dua 

saluran komunikasi formal, 

seperti penerbitan khusus dalam 

organisasi tersebut (newsletter, 
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bulletin) dan laporan kemajuan 

organisasi; juga saluran 

komunikasi informal, seperti 14 

perbincangan antarpribadi selama 

masa istirahat kerja, pertandingan 

olahraga, ataupun kegiatan 

darmawisata. Pelaksanaan 

aktivitas ini menumbuhkan 

keinginan untuk berpartisipasi 

yang lebih besar dalam diri 

karyawan terhadap organisasi. 

 

Fungsi komunikasi dalam 

organisasi 

Menurut Robbins (2003:4-5), ada 4 

fungsi komunikasi didalam sebuah 

organisasi  

1. Pengendalian prilaku anggota 

dengan beberapa cara, agar 

petunjukpetunjuk ditaati oleh 

bawahan. 

2. Komunikasi Organisasi, 

membantu perkembangan 

Komunikasi Organisasi dengan 

menjelaskan kepada karyawan 

apa yang harus dilakukan, 

bagaimana seberapa baik 

mereka bekerja, dan apa yang 

harus dikerjakan untuk 

memperbaiki Produktifitas 

Kerja dibawah standar. 

a. Sarana pengungkap emosi 

(kepuasan, frustasi, dll) 

Memberikan informasi yang 

mempermudah penegambilan 

keputusan 

 

Produktifitas Kerja 

Menurut Husein Umar (2005:9) 

menyatakan bahwa Produktivitas 

adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber yang digunakan 

(input). Dengan kata lain bahwa 

produktivitas memiliki 2 (dua) 

dimensi, dimensi pertama adalah 

efektivitas yang mengarah kepada 

pencapaian untuk kerja yang 

maksimal yaitu target yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Dimensi yang kedua adalah efisiensi 

yang berkaitan dengan upaya 

membandingkan input dengan 

realisasi penggunaannya atas 

bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan. 

Menurut Tjutju dan Suwanto (2009: 

156-157) produktivitas kerja dapat 

diartikan sebagai hasil kongrit 

(produk) yang dihasilkan oleh 

individu ataupun kelompok selama 

satuan waktu tertentu dalam suatu 

proses kerja. Dalam hal ini semakin 

tinggi produk yang dihasilkan dalam 

waktu yang semakin singkat dapat 

dikatakan bahwa tingkat 

produktivitasnya mempunyai nilai 

yang tinggi.  

International Labour Organization 

(ILO) yang dikutip oleh Malayu S.P 

Hasibuan (2005: 127) 

mengungkapkan bahwa secara lebih 

sederhana maksud dari produktivitas 

adalah perbandingan secara ilmu 

hitung antara jumlah yang dihasilkan 

dan jumlah setiap sumber yang 

dipergunakan selama produksi 

berlangsung 

Menurut Sedarmayanti (2004: 57), 

mengemukakan bahwa produktivitas 

adalah bagaimana menghasilkan atau 

meningkatkan hasil barang dan jasa 

setinggi mungkin dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia 

secara efisien. Oleh karena itu 

produktivitas sering diartikan sebagai 

rasio antara keluaran dan masukan 

dalam satuan waktu tertentu. 

Produktivitas memiliki dua dimensi, 

pertama adalah efektifitas yang 

mengasilkan output yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas, dan 

waktu. Sedangkan dimensi ke dua 

yaitu efisiensi yang menggunakan 

input yang berkaitan dengan 

bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan Umar (2004: 57). 
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Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produktivitas 

Kerja 

Dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai disuatu 

organisasi perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja pegawai tersebut. 

Banyak factor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja 

pegawai baik yang berhubungan 

dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor-faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan 

organisasi dan kebijakan pemerintah 

secara keseluruhan.Menurut Pandji 

Anoraga (2005:56-60). Ada 10 

(sepuluh) faktor yang sangat 

diinginkan oleh para pegawai untuk 

meningkatkan produktivitaskerja 

pegawai, yaitu:  

a. Pekerjaan yang menarik,  

b. Upah yang baik,  

c. Keamanan dan perlindungan 

dalam pekerjaan  

d. Etos kerja dan  

e. Lingkungan atau sarana kerja 

yang baik,  

f. Promosi dan perkembangan diri 

mereka sejalan dengan 

perkembangan organisasi 

g. Merasa terlibat dalam kegiatan-

kegiatan organisasi, 

h. Pengertian dan simpati atas 

persoalan-persoalan pribadi 

i. Kesetiaan pimpinan pada diri 

sipekerja 

j. Disiplin kerja yang keras 

 

Pengukuran Produktivitas Kerja 

Untuk mengetahui produktivitas 

kerja dari setiap pegawaimaka perlu 

dilakukan sebuah pengukuran 

produktivitas kerja. Pengukuran 

produktivitas tenaga kerja menurut 

sistem pemasukan fisik per orang 

atau per jam kerja orang ialah 

diterima secara luas, dengan 

menggunakan metode pengukuran 

waktu tenaga kerja (jam, hari atau 

tahun). Pengukuran diubah ke dalam 

unit-unit pekerja yang 

diartikansebagai jumlah kerja yang 

dapat dilakukan dalam satu jam oleh 

pekerjayang bekerja menurut 

pelaksanakan standar Muchdarsyah 

Sinungan dalam jurnal GD. Wayan 

Darmadi, (2005:262). Menurut 

Henry Simamora (2004: 612) faktor-

faktor yangdigunakan dalam 

pengukuran produktivitas kerja 

meliputi kuantitaskerja, kualitas 

kerja dan ketepatan waktu: 

a. Kuantitas kerja adalah 

merupakan suatu hasil yang 

dicapai olehpegawai dalam 

jumlah tertentu dengan 

perbandingan standar adaatau 

ditetapkan oleh perusahan. 

b. Kualitas kerja adalah merupakan 

suatu standar hasil yang 

berkaitandengan Pendidikan 

Formal dari suatu produk yang 

dihasilkan oleh pegawaidalam 

hal ini merupakan suatu 

kemampuan pegawai 

dalammenyelesaikan pekerjaan 

secara teknis dengan 

perbandingan standar yang 

ditetapkan oleh organisasi. 

c. Ketepatan waktu merupakan 

tingkat suatu aktivitas 

diselesaikanpada awal waktu 

yang ditentukan, dilihat dari 

sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. Ketepatan waktu 

diukur dari persepsi pegawai 

terhadap suatu aktivitas yang 

disediakan diawal waktu sampai 

menjadi output. 

Ukuran produktivitas bisa 

mencakup seluruh faktor produksi 

atau fokus pada satu faktor atau 

sebagian faktor produksi yang 

digunakan organisasi dalam 

produksi. Ukuran produktivitas yang 
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memusatkan perhatian pada 

hubungan antara satu atau sebagian 

faktor input dan output yang dicapai 

disebut dengan ukuran produktivitas 

parsial. Berikut ini adalah contoh-

contoh produktivitas parsial Blocher, 

Chen, Lin, (2007:307) 

a. Hasil bahan baku langsung 

(output/unit bahan baku) 

b. Produktivitas tenaga kerja, 

seperti otput per jam tenaga 

kerja atau output per pekerja. 

c. Produktivitas proses (atau 

aktivitas), seperti output per jam 

mesin atau output perkilowatt. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian jenis kuantitatif. 

Peneltian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh komunikasi 

terhadap produktifitas kerja pegawai, 

sebagai variabel dependen Dimana 

data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi. 

 

Metode analisis data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer yaitu 

program SPSS versi 20. Dalam 

penelitian ini, tingkat kesalahan 

ditetapkan sebesar 5%. Adapun 

metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain 

pengujian Kualias Data yaitu 

validitas dan reabilitas data. 

 

Analisis Regresi Sederhana 

Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi sederhana. Untuk mengetahui 

model atau bentuk hubungan 

pengaruh antar variabel dan untuk 

mengetahui positif atau negatifnya 

pengaruh variabel bebas Motivasi 

(X), terhadap variabel dependen 

Kinerja pegawai (Y) 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Model 

regresi untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan 

uji F (simultan) dan uji t (parsial). 

Ada dua jenis koefisien regresi yang 

dapat dilakukan pengujian yaitu uji-F 

dan uji-t. 

 

 

a. Uji-F 

Uji–F digunakan untuk menguji 

besarnya pengaruh dari seluruh 

variabel independen secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel 

dependen (Priyanto, 2010:67). 

Tingkat signifikansi yang digunakan 

adalah sebesar 5%, dengan level of 

confidence 95% (α = 0.05) dan 

degree of freedom (n-k) dan (k-1), 

dimana (n) adalah jumlah observasi 

dan (k) adalah jumlah variabel. 

 

Hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut. 

Ho  = tidak semua variabel 

independen berpengaruh  secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

Ha =  semua variabel independen 

berpengaruh secara  simultan 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi Fhitung 

dengan Ftabel dengan ketentuan: 

-  jika Fhitung < Ftabel, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak untuk α = 

5%, 

-  jika Fhitung > Ftabel, maka Ha 

diterima dan Ho ditolak untuk α.= 

5%. 

 

b. Uji-t 

Uji-t digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya (Priyanto, 

2010:68). Tingkat signifikansi yang 



 219 

digunakan adalah sebesar 5%, 

dengan level of confidence 95% (α = 

0.05) dan degree of freedom (n-k-1), 

dimana (n) adalah jumlah observasi 

dan (k) adalah jumlah variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut. 

Ho  =  tidak semua variabel 

independen berpengaruh  secara 

parsial terhadap variabel dependen. 

Ha  =  semua variabel independen 

berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi thitung 

dengan ttabel dengan ketentuan: 

-  jika thitung < ttabel, atau -thitung 

> - t-tabel maka Ho diterima dan 

Ha ditolak untuk  

    α = 5%, 

- jika thitung > ttabel, atau -thitung 

< - t-tabel maka Ha diterima dan 

Ho ditolak untuk α = 5%. 

 

Koefisien Determinan (R2) 

Uji koefisien determinan (R2) 

bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinan 

berkisar antara nol sampai dengan 

satu (0 ≤ ≤ 1), hal ini berarti  = 

0 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, bila  

semakin besar mendekati 1 

menunjukkan semakin kuatnya 

pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dan bila 

 semakin kecil mendekati nol 

maka dapat dikatakan semakin 

kecilnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel 

dependen 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN HASIL 

Hasil Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah sustu istrumen 

alat ukur telah menjalankan fungsi 

ukurnya. Menurut sekaran (2007) 

validitas menunjukkan ketepatan dan 

kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Untuk 

mengetahui konsisten dan akurasi 

data yang dikumpulkan dari 

penggunaan isntrument dilakukan uji 

validitas dengan menggunakan 

instrument dilakukan uji validitas 

dengan menggunakan korelasi 

product moment pearsons. Suatu 

skala pengukuran disebut valid bila 

ia melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang 

deharusnya diukur. 

 

Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel untuk signifikansi 5 % 

dari degre of fredom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Jika r hitung > r tabel maka 

pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid, demikian 

sebaliknya bila r hitung < r tabel 

maka pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan tidak 

valid.Ghozali, (2006).Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan jika 

nilai r-hitungnya > 0.3291 (r-tabel) 

maka pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Realiabilitas sebenarnya adalah alat 

untuk mengukur suatu kuisiner yang 

merupakan indikator dari variabel 

atau konstruk. Suatu kuisioner 

dinyatakan dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. 

SPSS memberikan fasilitas untuk 
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mengukur realiabilitas dengan uji 

stastik Cronbach Alpha (a). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan 

realiabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60, Ghozali 

2005 dalam Nunally. 

Hasil pengujian reliabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa variabel 

komunikasi mempunyai koefisien 

Alpha 0,835 > 0,60, variabel 

Produktifitas 0,835 > 0,60  sehingga 

dapat dikatakan semua konsep 

pengukuran masing-masing variabel 

dari kuesioner adalah reliabel 

sehingga layak digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas dengan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Hasil analisis metode One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov terlihat  

menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov 0.795 dan nilai 

signifikan 0.356  karena p-value = 

553  > 0.05, maka Ho diterima yang 

berarti data residual terdistribusi 

secara normal 

 

Analisis Regresi Sederhana 

Dari tabel pada skripsi  dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 

 Y =  13.297+0.836 

 

 Y’  = dependent variabel 

(Produktifitas) 

X  = Variabel Independen 

(Komunikasi) 

a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X 

= O) 

b = Koefisien regresi (nilai 

peningkatan atau  penurunan) 

 

Persamaan regresi diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Koefisien b dinamakan keofisien 

arah regresi dan menyatakan 

perubahan rata-rata variabel Y untuk 

setiap perubahan variabel X sebesar 

satu satuan. Perubahan ini 

merupakan pertabahan bila b 

bertanda positif dan penurunan bila b 

bertanda negatif. Sehingga dari 

persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a. Kostanta sebesar 13.247 

menyatakan bahwa jika tidak 

ada nilai komunikasi maka 

Produktifitas sebesar 13.297. 

b. Koefisien regresi X sebesar 

0.836 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 nilai 

Komunikasi, maka nilai 

Produktifitas bertambah 

sebesar 0.800. 

 

Pengujian Hipotesis  

Uji Parsial (Uji t) 

Dengan nilai n: 93, α: 5% : 2 = 2,5% 

k= 2, (uji 2 Dengan nilai n: 34, α: 5% 

: 2 = 2,5% k= 2, (uji 2 sisi) dengan 

derajat keterbatasan (df) n-k-1 atau 

34-2-1= 31. Dengan pengujian 2 sisi 

hasil untuk nilai ttabel  = 2.09351 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

analisis tabel IV.6 adalah sebagai 

berikut : 

Variabel Komunikasi Organisasi 

mempunyai nilai thitung 5.332  dengan 

tingkat signifikansi 0,000 sehingga 

nilai thitung > ttabel (5.332 > 2.09351). 

Berdasarkan nilai tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima,  ini menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel Komunikasi 

Organisasi secara  signifikan  

berpengaruh terhadap Produktifitas 

Kerja. 

 

Uji Simultan (Uji f) 

diketahui nilai Fhitung sebesar 28.431 

dengan tingkat signifikansi 0,000 

Nilai Fhitung akan dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. Nilai Ftabel pada 

tingkat kesalahan α = 5% dengan 

derajat kebebasan (degree of 

freedom) (df) = (n-k) ; (k-1). Jumlah 
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sampel (n) sebanyak 34, dan jumlah 

variabel penelitian (k) berjumlah 2. 

Jadi df = (34-2) ; (2-1), sehingga 

Ftabel pada Produktifitas Kerja 95% 

(α = 5%) adalah 4.15 . Jadi Fhitung > 

Ftabel (83.406 > 9.34) dengan tingkat 

signifikansi / Probabilitas 0,000 < 

0,05, maka keputusan Ha diterima 

artinya  seluruh variabel independen 

dalam peneliian berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen.  

 

Koefisien Determinasi (R²) 

Kofesien diterminasi (R²) bertujuan 

untuk melihat seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel dipenden 

mengetahui persentase sumbangan 

variabel motivasi secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel 

kinerja. besarnya Adjusted R
2 

berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS 20.0 diperoleh 

sebesar 0.454 Dengan demikian 

besarnya pengaruh yang diberikan 

oleh variabel limgkungan kerja dan 

insentif terhadap kepuasan kerja 

adalah sebesar 45.4 %. Sedangkan 

sisanya sebesar 54.6% adalah 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini 

yang tidak disebutkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 

 Berdasarkan kriteria interpretasi 

koefisien determinasi menunjukan, 

bahwa terdapat pengaruh 

Komunikasi Organisasi terhadap 

Produktifitas Kerja pegawai, 

Sedangkan faktor lain yang tidak 

terdefinisi, cukup besar 

mempengaruhi variabel Produktifitas 

Kerja pegawai, selain variabel 

Komunikasi Organisasi. Dengan 

demikian, hipotesis konseptual 

mengenai pengaruh Komunikasi 

Organisasi terhadap Produktifitas 

Kerja pegawai teruji.  

1. Berdasarkan hasil persamaan 

regresi menunjukan bahwa 

prediksi pengaruh Komunikasi 

Organisasi terhadap 

Produktifitas Kerja pegawai 

bersifat positif. Artinya, 

Komunikasi Organisasi 

berpengaruh terhadap 

Produktifitas Kerja pegawai. 

Dengan perhitungan nilai thitung > 

ttabel (5.332 > 2.09351). 

Berdasarkan nilai tersebut maka 

variabel Komunikasi Organisasi 

secara  signifikan  berpengaruh 

terhadap Produktifitas Kerja 

2. Berdasarkan hasil hitung dengan 

menggunakan SPSS maka 

diperoleh nilai probabilitas untuk 

koefisien Komunikasi 

Organisasi, dengan demikian 

bahwa Komunikasi Organisasi 

terhadap Produktifitas Kerja pada 

pegawai Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat Provinsi 

Kepri memiliki pengaruh yang 

signifikan. Dengna perhitungan 

Fhitung > Ftabel (83.406 > 9.34) 

dengan tingkat signifikansi / 

Probabilitas 0,000 < 0,05, maka 

keputusan Ha diterima artinya  

seluruh variabel independen 

dalam peneliian berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen.  

 

Saran  

Saran Berdasarkan kesimpulan yang 

peneliti kemukakan diatas, maka 

peneliti akan menyampaikan saran-

saran atau sumbangan pemikiran 

yang kiranya ditanggapi untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai bahan 

masukan bagi   Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat  Provinsi 

Kepulauan Riau   dalam 

pelaksanaan Komunikasi Organisasi 



 222 

terhadap Produktifitas Kerja 

pegawai yaitu sebagai berikut :  

 

1. Saran Praktis  

a. Komunikasi Organisasi 

variabel bebas tinggi 

nilainnya  dalam 

menyumbangkan nilai 

produktifitas kerja pegawai, 

yaitu:  

1) Menjadikan visi dan misi 

Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai suatu yang 

karismatik, sesuatu yang 

dijadikan pijakan, dasar 

bagi setiap pegawai yang  

dalam berperilaku, 

bersikap dan bertindak. 

2) Segala sesuatu yang baik 

di organisasi jadikanlah 

sebagai suatu tradisi yang 

secara terus-menerus 

dipelihara, dijaga oleh 

generasi berikutnya. 

3) Menjadikan semua unsur 

dalam Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

Provinsi Kepulauan Riau 

sebagai suatu komunitas 

yang di dalamnya ada 

nilai-nilai kebersamaan, 

rasa memiliki, kerjasama 

dan berbagi. 

b. Variabel komunikasi  secara 

kuantitatif masih 

memungkinkan untuk 

ditingkatkan pengaruhnya 

terhadap produktifitas 

pegawai. Adapun salah satu 

cara yang dapat ditempuh 

ialah dengan memberikan 

pelatihan dan ketrampilan 

melakukan  komunikasi 

dengan atasan maupun 

dengan tenaga bagian 

lainnya, mengintensifkan 

pertemuan secara berkala, 

dan lain sebagainya, sehingga 

pegawai bisa memaknai 

bahwa dengan bekerjasama 

dan melakukan komunikasi 

organisasi secara intensif, 

hambatan personal yang 

terjadi lama kelamaan akan 

bisa diredusir. 

2. Saran Akademis  

a. Kepala Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

Provinsi Kepri lebih 

memperdalam pemahaman 

tentang prinsip-prinsip 

Komunikasi Organisasi 

sehingga mengetahui betapa 

pentingnya memberikan 

Komunikasi Organisasi 

kepada pegawai dalam usaha 

pencapaian tugas.  

b. Mengembangkan data dan 

informasi sejauh mana 

Komunikasi Organisasi 

terhadap Produktifitas Kerja 

pegawai Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat 

Provinsi Kepri dapat 

dijalankan. 
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