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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja (Y) 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Afandi (2021: 83) Kinerja atau yang bisa juga disebut 

dengan performance merupakan hal yang diperlukan dalam 

perusahaan karena untuk mencapai tujuan perusahaan, seseorang di 

dalam organisasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing agar dapat hasil kerja yang sesuai.  Kinerja adalah gagasan 

multi-faceted yang mencakup tiga elemen: sikap, bakat, dan prestasi. 

Kinerja dapat dilihat dari sejauh mana seseorang telah berkontribusi 

terhadap strategi organisasi, baik dengan mencapai tujuan tertentu 

yang berhubungan dengan pekerjaan bagi individu ataupun bagi 

organisasi. 

 

Kinerja merupakan sejauh mana tugas-tugas yang mengatur pekerjaan 

seseorang diatur.Kinerja mengacu pada pencapaian seseorang dalam 

keterkaitan dengan skala pekerjaan yang ada. Dengan menetapkan 

standar tertentu, kinerja merupakan representasi dari kapasitas 

seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kinerja adalah 

salah satu dari banyak jenis pekerjaan yang dapat dilakukan seseorang 

(Afandi, 2021: 84). 

 

Menurut Adamy (2016: 92) Kinerja adalah kualitas dan kuantitas 

output yang dihasilkan oleh karyawan atas dasar bentuk kontribusi 

dalam perusahaan dengan penggunaan waktu ouput yang baik. 

Pengertian ini menjelaskan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil 

dari keseluruhan kegiatan karyawan yang telah dilakukannya untuk 

organisasi. Kinerja dalam suatu perusahaan memiliki kedudukan 

sangat diperlukan dan berperan penting dalam pencapaian 
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tujuan perusahaan, karena dari kinerja inilah dapat dilihat hasil yang 

didapatkan oleh para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan oleh perusahaan sehingga dari pekerjaan tersebut 

perusahaan mampu berorientasi kemasa depan. 

 

Menurut Bangun dalam Adamy (2016: 92) Standar pekerjaan seorang 

karyawan yang telah mereka capai dan memiliki hasil yang baik 

merupakan pengertian dari kinerja. Standar pekerjaan tersebut dibuat 

oleh perusahaan sebagai tingkat pekerjaan yang diharapkan agar para 

karyawan mampu menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan 

standar pekerjaan dalam perusahaan. Kinerja memiliki arti sebagai 

hasil kerja oleh karena itu standar pekerjaan dibutuhkan sebagai tolak 

ukur dalam menyelesaikan pekerjaan agar dapat dilihat apakah hasil 

yang didapatkan sudah sesuai standar atau belum. 

 

Kinerja merupakan pencapaian yang telah didapatkan oleh seseorang 

selama bekerja dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing dengan kemampuan yang baik, tekun, mampu 

menyelesaikan masalah sesuai dengan waktunya, serta mampu 

mengerjakan tugasnya sendiri (Busro, 2018: 89). Dalam kinerja 

seorang karyawan membutuhkan tanggung jawab dalam dirinya agar 

seorang karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

sesuai batas waktu yang dibuat oleh perusahaan. 

 

Menurut Afandi (2021: 84) kinerja merupakan hasil yang telah dicapai 

oleh karyawan sebagai wujud keikutsertaan di dalam organisasi. 

Kinerja merupakan tingkat persiapan tugas yang dilakukan seseorang 

dalam mengendalikan pekerjaannya. Tingkat kinerja karyawan dapat 

digunakan untuk menilai seberapa baik seorang karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. Kinerja suatu perusahaan secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja karyawannya. Hal ini dapat 
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dilakukan oleh manajemen dengan menetapkan tolak ukur kinerja 

yang baik untuk mendapatkan kontribusi dari karyawan secara 

optimal. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan pencapaian hasil kerja dari seorang pegawai. Hal 

ini dapat dilihat dari kegiatan individu, dari hasil kerja inilah masing-

masing individu akan mendapatkan kinerja yang sesuai dengan 

kegiatan yang telah dilakukannya. 

 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan. 

Dalam kinerja ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan, menurut Pandi (2021: 86-87) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. 

2. Kejelasan mengenai tugas yang diberikan. 

3. Tingkat motivasi pekerja yaitu kekuatan yang mendorong, 

mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia. 

4. Kompetensi yaitu kemampuan seorang pegawai dalam bekerja. 

5. Fasilitas kerja seperti peralatan kantor yang digunakan sebagai 

penunjang kegiatan. 

6. Budaya organisasi yaitu kebiasaan kerja karyawan yang kreatif 

dan inovantif. 

7. Kepemimpinan yaitu sikap pemimpin dalam menginstruksikan 

karyawannya selama bekerja. 

8. Disiplin kerja yaitu peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan 

agar para karyawannya mematuhi aturan tersebut dan dapat 

mencapai tujuan. 
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Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson dalam Busro (2018: 

92) kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Kapasitas dalam kinerja. Dalam kapasitas ini memiliki hubungan 

dengan keterampilan, kemampuan, dan juga pengalaman. Kinerja 

yang dapat dicapai oleh karyawan apabila ketika karyawan 

tersebut mampu dan mengetahui tentang pekerjaannya. 

2. Kesempatan dalam kinerja. Dalam menciptakan kinerja 

diperlukan adanya kesempatan untuk para karyawan sehingga 

perusahaan perlu mempersiapkan peralatan yang canggih dan 

memadai, perilaku yang baik, keputusan yang bijak, dan adanya 

kemauan untuk berubah. 

3. Kemauan dalam kinerja. Kemauan untuk terus bekerja dapat 

dilihat dari sejauh mana seorang karyawan berusaha mencapai 

kinerja, mampu menggabungkan antara kesempatan dengan 

kapasitas yang dimiliki, dan tekad untuk bekerja dengan baik. 

 

Menurut Gomez dalam Kaswan (2012 : 189) dalam Adamy (2016: 

96) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada tiga yaitu: 

1. Faktor kemampuan yang terlihat dari keahlian karyawan dalam 

pekerjaannya. 

2. Faktor motivasi yang dipengaruhi oleh rasa semangat karyawan 

dalam mengerjakan tugas. 

3. Faktor situasi terdiri dari system dan lingkungan organisasi dalam 

menunjang kinerja para karyawan. 

 

2.1.3 Indikator Kinerja 

Dalam mengukur suatu kinerja karyawan diperlukan beberapa 

indikator, menurut Bangun dalam Adamy (2016: 94-95) untuk 

mengukur kinerja adalah sebagai berikut: 
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1. Jumlah pekerjaan, dimensi ini menggambarkan jumlah karya yang 

dihasilkan oleh individu atau kelompok yang menjadi standar 

perusahaan. 

2. Kualitas pekerjaan, agar memenuhi syarat untuk menciptakan 

pekerjaan dengan kualitas yang diharapkan dari proyek tertentu, 

setiap individu dalam organisasi harus memenuhi kualifikasi 

tertentu. 

3. Ketepatan waktu, setiap pekerjaan memiliki serangkaian fiturnya 

sendiri, dan juga jenis pekerjaan tertentu yang harus dilakukan 

tepat waktu agar dapat melakukan tugas lain. 

4. Kehadiran, beberapa jenis pekerjaan membutuhkan kehadiran 

personel untuk melakukan kegiatannya dalam tepat waktu. 

5. Kemampuan kerjasama, tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan 

oleh satu orang. Pekerjaan tertentu mungkin memerlukan 

partisipasi dua atau lebih karyawan, yang memerlukan kesetaraan 

kerja di antara karyawan. 

 

Menurut Pandi (2021: 89) indikator dari kinerja karyawan adalah 

kuantitas, kualitas hasil kerja, efisien dalam mengerjakan tugas, disiplin 

kerja, inisiatif, ketelitan, kepemimpinan, kejujuran, dan kreativitas. 

 

2.2 Komunikasi (X1) 

2.2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi memiliki arti pertukaran atau penyampaian, arti ini 

berasal dari bahasa latin komunikasi yaitu “communication”. 

Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan yang dilakukan 

seseorang baik secara tatap muka atau dengan menggunakan media 

untuk menyampaikan pemikiran atau perasaan berupa gagasan, 

informasi, harapan dan himbauan yang bertujuan untuk mengubah 

sudut pandang atau perilaku (Afandi, 2021: 47).  
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Menurut Busro (2018: 207) komunikasi adalah proses pertukaran 

suatu informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan media ataupun tidak yang dilakukan oleh komunikator 

dan komunikan. Menurut Devinto dalam Busro (2018: 207) 

mengatakan bahwa komunikasi merupakan adanya umpan balik antara 

penyampai dan yang disampaikan. Apabila komunikasi yang terjadi 

tanpa adanya respon dari penerima, maka hal ini disebut sebagai 

komunikasi satu arah. 

 

Komunikasi merupakan suatu proses untuk menyampaikan pesan dari 

seseorang kepada orang lain baik secara lisan atau tulisan berupa ide, 

keterampilan, gagasan, dan lainnya yang menimbulkan dampak  

berupa perilaku dengan media tertentu (Anandita et al., 2021: 883). 

Penyampaian pesan baik secara lisan maupun menggunakan perantara 

perlu adanya keterampilan agar dapat menimbulkan kesan yang 

positif. 

 

Menurut Farida & Hartono (2016: 61-62) komunikasi adalah proses 

penyampaian gagasan dari individu kepada individu lain. Proses 

penyampaian komununikasi ini tidak hanya melibatkan kata-kata 

tetapi juga mimic wajah, suara, membaca, mendengarkan, menulis, 

berbicara dan lainnya dari pengirim kepada penerima. Dalam suatu 

organisasi, komunikasi merupakan komponen yang sangat penting 

karena komunikasi adalah sumber kehidupan bagi organisasi serta 

kunci sukses dalam organisasi menjalankan kegiatannya, apabila 

dalam suatu organisasi tidak ada komunikasi maka organisasi tidak 

berfungsi dengan layak. 

 

Menurut Bangun dalam Anandita et al., (2021: 883) komunikasi 

adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi yang diterima 

atau dikirimkan oleh orang lain. Komunikasi memiliki peran yang 
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sangat penting, apabila terjadi kesalahan dalam organisasi maka hasil 

yang didapat akan kurang baik yang berakibat gagalnya organisasi 

dalam mencapai tujuan. 

 

Menurut Robert Bacal dalam Wandi et al., (2019: 20) komunikasi 

dikembangkan dengan efektif dan harmonis hal ini dilakukan agar 

organisasi mampu mencapai tujuan, karena komunikasi merupakan 

bagian dari proses manajemen. Menurut GR Terri dalam Sopiah  

dalam Wandi et al., (2019: 20) Komunikasi dibuat untuk 

menghasilkan usaha komunikatif yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawannya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah interaksi antara komunikator dengan komunikan 

untuk menyampaikan pesan atau gagasan. Komunikasi yang terjadi 

yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belak pihak. 

 

2.2.2 Komponen Komunikasi 

Menurut Busro (2018: 208-210) komponen komunikasi antara lain: 

1. Pesan 

Pesan memiliki beragam bentuk. Pesan dalam komunikasinya 

merupakan isi dari komunikasi. Pesan bukan hanya dari verbal saja 

seperti lisan  maupun tertulis saja, tapi juga dari non verbal seperti 

tersenyum, berjabat tangan, menggelengkan kepala dan lain-lain. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu pesan yang 

disampaikan mampu dipahami dan dimengerti oleh komunikan. 

 

2. Saluran 

Saluran komunikasi adalah perantata yang dilalui oleh pesan. 

Contoh saluran dalam komunikasi yaitu berbicara dan 
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mendengarkan, memancarkan dan mencium wangian, menyentuh, 

telepon video, antena, dan jaringan komunikasi lainnya. 

 

3. Umpan balik dan umpan maju 

Umpan balik dapat berasal dari komunikan.Umpan balik 

merupakan informasi yang dikirim balik ke komunikator, bila 

komunikan memberikan jawaban makanya terjadi umpan balik. 

Umpan balik bisa berupa bahasa isyarat, lisan, tertulis. 

Umpan maju adalah informasi yang akan disampaikan, informasi 

ini memberikan isyarat kepada pendengar mengenai pesan yang 

akan disampaikan. 

 

4. Gangguan 

Gangguan dalam komunikasi dapat menghambat penerimaan 

maupun pengiriman pesan. Gangguan bisa berupa gangguan dari 

orang lain, pemikiran sendiri, salah mengartikan makna, sinyal 

yang kurang baik, angin, cuaca ekstrem, tidak ada jaringan, dan 

lain-lain. 

 

5. Efek komunikasi 

Efek dari komunikasi sendiri ada yang positif dan ada yang 

negatif.Efek positif yaitu seperti mampu meningkatkan efektivitas 

dan pengetahuan. Sedangkan efek negatif yaitu berupa perilaku, 

tindakan, dan ucapan yang kurang sopan. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Komunikasi Formal Dalam Organisasi 

Menurut Afandi (2021: 59-60) Jenis komunikasi formal dalam 

organisasi antara lain: 

1. Komunikasi horizontal  

Komunikasi horizontal atau menyamping merupakan bentuk 

komunikasi yang terjadi secara mendatar dimana terdapat 

pertukaran  informasi secara  menyamping  oleh kedua belah 
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pihak dengan kedudukan jabatan yang sama dalam organ.  

Komunikasi horizontal diperlukan karena dapat menghemat 

waktu serta memudahkan dalam koordinasi. Kemudahan 

koordinasi dapat terjadi disebabkan karena latar belakang 

keterampilan yang relatif sama serta tidak terlalu ketat. 

2. Komunikasi diagonal 

Merupakan komunikasi yang terjadi antara satu pihak kepada 

pihak lain dengan posisi yang berbeda. Komunikasi diagonal 

jarang digunakan dalam organisasi akan tetapi komunikasi 

diagonal memiliki peran yang baik dalam menanggapi kebutuhan 

organisasi.  

3. Komunikasi vertikal 

Merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dengan 

bawahan dalam struktur organisasi. Komunikasi berlangsung 

dengan adanya timbal balik antara pegawai dengan jabatan tinggi 

dan pegawai yang jabatan rendah. Komunikasi antar atasan dan 

bawahan memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup 

organisasi. 

 

2.2.4 Indikator Komunikasi 

Indikator digunakan sebagai alat ukur untuk komunikasi, menurut 

Suratno dalam Anandita et al., (2021: 883) ada beberapa indikator 

dalam komunikasi, antara lain: 

1. Pemahaman 

Merupakan keterampilan dalam memahami pesan yang 

disampaikan oleh komunikator secara tepat dan cermat. 

2. Kesenangan 

Yaitu suasana yang memberikan rasa kesenangan kepada kedua 

belah pihak karena proses komunikasi berjalan dengan baik. 
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3. Pengaruh pada sikap 

Informasi yang diterima oleh komunikan dapat merubah sikap 

komunikan itu sendiri. 

4. Hubungan yang makin baik 

Hubungan interpersonal secara tidak sadar akan meningkat karena 

proses komunikasi terjadi secara efektif. 

 

2.3 Fasilitas kerja (X2) 

2.3.1 Pengertian Fasilitas kerja 

Fasilitas kerja dalam perusahaan atau organisasi diperlukan, karena 

dari fasilitas kerja ini mampu membuat pekerjaan pegawai menjadi 

lebih mudah sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. Fasilitas kerja diberikan oleh 

perusahaan akan membuat karyawan merasa senang karena 

mempunyai fasilitas memadai yang membuat pegawai merasa 

terbantu dengan adanya fasilitas tersebut.  

 

Fasilitas atau “faciliteit” dalam bahasa Belanda ini memiliki arti 

prasarana untuk mempermudah sesuatu. Fasilitas kerja adalah faktor 

pendukung dalam organisasi untuk mempermudah pekerjaan kantor 

sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien 

(Asnawi, 2019: 24). Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam 

kegiatan organisasi memiliki bentuk secara nyata/fisik dengan 

penggunaan jangka waktu yang tetap dan memberikan keuntungan 

dimasa depan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari (Asnawi, 

2019: 26–27). 

 

Menurut Hasibuan dalam Anandita et al., (2021: 882) fasilitas kerja 

adalah alat yang dipakai oleh pegawai untuk membantu 

menyelesaikan tugas sehari-hari. Fasilitas kerja pada organisasi atau 

perusahaan akan berbeda hal ini tergantung pada besar kecilnya 
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organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Rifa’i (2019: 5) fasilitas 

kerja adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh organisasi 

yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Menurut Moenir dalam Asnawi (2019: 24) Fasilitas adalah seluruh 

jenis peralatan dan pelayanan kerja yang memiliki fungsi untuk 

membantu para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dalam 

mencapai tujuan perusahaan ada beberapa faktor untuk mendukung 

tercapainya tujuan tersebut. Adapun pendukung tersebut yaitu fasilitas 

kerja, karena dengan adanya fasilitas kerja ini diharapkan pekerjaan 

menjadi lancar dan dapat dikerjakan sesuai dengan ketentuan 

(Asnawi, 2019: 24). 

 

Teknologi yang terus berkembang membuat perusahaan bertindak 

dengan cepat dalam melihat ketepatan penggunaan alat pada setiap 

bidang seperti fasilitas yang dipakai untuk bekerja. Suatu perusahaan 

memerlukan fasilitas dalam mempermudah pekerjaannya agar lebih 

efisien untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal (Sarumaha & 

Wasiman, 2020: 396). Menurut Sitompul dalam Sarumaha & 

Wasiman (2020: 397) fasilitas adalah alat pendukung berbentuk fisik 

dan memiliki nilai massa dan bermanfaat dalam jangka panjang pada 

suatu organisasi dalam melakukan kegiatan pekerjaan agar menjadi 

lebih mudah. 

 

Menurut Sitio dalam Sarumaha & Wasiman (2020: 397) fasilitas 

adalah sarana yang disediakan oleh pihak perusahaan yang dikelola 

dengan baik untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

dikendalikan oleh pihak perusahaan dengan memberikan fungsi untuk 

meingkatkan kinerja karyawan dalam mengerjakan tugasnya serta 

meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Adam dan Rahardja dalam 
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Sarumaha & Wasiman (2020: 397) fasilitas adalah sarana yang 

disediakan sebagai alat penolong dalam penyelesaian pekerjaan. 

Semakin layak dan baik fasilitas akan menambah kinerja pada 

perusahaan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

fasilitas kerja adalah sarana penunjang pekerjaan agar lebih mudah. 

Pekerjaan yang dikerjaan dengan mudah akan menghemat waktu dan 

membuat pekerjaan lain tidak tertunda, sehingga dapat membuat tugas 

terselesaikan sesuai dengan harapan. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Fasilitas kerja 

Menurut Sofyan dalam Asnawi (2019: 28-29) Jenis-jenis fasilitas 

kerja antara lain: 

1. Mesin dan peralatannya. Seluruh peralatan yang dipakai untuk 

menunjang kegiatan yang ada pada perusahaan.  

2. Prasarana. Yaitu fasilitas yang dipakai untuk mempermudah 

aktivitas pekerjaan.  

3. Perlengkapan kantor. Fasilitas pendukung kegiatan perkantoran 

seperti lemari, komputer, printer, mesin, dan lainnya.  

4. Peralatan inventaris. Yaitu alat yang dianggap sebagai inventaris 

perusahaan.  

5. Tanah. Yaitu aset yang berupa lahan kosong atau yang sudah 

memiliki bangunan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan.  

6. Bangunan. Yaitu fasilitas penunjang kegiatan perusahaan seperti 

gedung dan kantor.  

7. Alat transportasi. Yaitu seluruh jenis peralatan yang dipakai untuk 

membantu pekerjaan kantor seperti mobil, motor truk dll. 
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2.3.3 Indikator Fasilitas kerja 

Menurut Faisal dalam Asnawi (2019: 32) indikator fasilitas kerja 

antara lain: 

1. Sesuai dengan kebutuhan, fasilitas yang di sediakan digunakan 

sesuai dengan pekerjaan dan jabatan. 

2. Mampu mengoptimalkan hasil kerja, memadainya fasilitas kerja 

dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

3. Mudah dalam penggunaan, dengan adanya fasilitas kerja akan 

memudahkan pekerjaan setiap karyawan, sehingga para karyawan 

tidak perlu menguras tenaga yang banyak. 

4. Mempercepat proses kerja, organisasi yang menyediakan fasilitas 

kerja akan membuat para anggota lebih cepat dalam mengerjakan 

tugas. 

5. Penempatan tata dengan benar, penempatan fasilitas kerja yang 

tepat seperti ruang yang nyaman, pencahayaan yang terang, 

teknologi yang memadai  akan membuat karyawan bekerja dengan 

nyaman. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul dan Tahun Hasil Penelitian 

1 Asep Rifa’I, S.E., 

M.Ak 

Pengaruh Komunikasi 

Dan Fasilitas Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada 

Kecamatan Sukabumi 

Kabupaten Sukabumi 

(2019) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa komunikasi dan 

fasilitas kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja. 

2 1. Hakim Fachrezi 

2. Hazmanan Khair 

Pengaruh Komunikasi, 

Motivasi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. 

Angkasa Pura II 

(Persero) Kantor 

Cabang Kualanamu 

(2020) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial komunikasi 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja. 

3 1. Terry Awitanto 

Lajatuma 

2. Elva Nuraiana 

3. Juli Murwani 

Pengaruh Fasilitas 

Kerja Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Di 

Pt Bukit Mas Prima 

Persada Depo Madiun 

(2017) 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa fasilitas kerja secara 

parsial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja. 

 

4 ASAMU Festus Femi 

(Ph.D.) 

 The Impact of 

Communication on 

Workers’ Performance 

in Selected 

Organisations in Lagos 

State, Nigeria (2014) 

Effective communication 

has impact on workers 

performance. 

5 1. Nurul Jihan 

Pratiwi 

2. Jamaluddin 

3. Risma Niswaty 

4. Rudi Salam 

The Influence of Work 

Facilities on Employee 

Performance at the 

Regional Financial 

Management Agency 

Secretariat Section of 

South Sulawesi 

Province (2019) 

work facility variables on 

employee performance 

where the two variables have 

a significant relationship. 

Sumber: jurnal nasional dan jurnal internasional 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan meneliti seberapa besar 

pengaruh komunikasi dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai.  
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Perumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh antara 

komunikasi terhadap 

kinerja pegawai di Dinas 

Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus? 

2. Adakah pengaruh antara 

fasilitas kerja terhadap 

kinerja pegawai di Dinas 

Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus? 

3. Secara bersama-sama 

adakah pengaruh antara 

komunikasi dan fasilitas 

kerjaterhadap kinerja 

pegawai di Dinas 

Ketahanan Pangan, 

Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus? 

Variabel 

1. Komunikasi (X1) 

2. Fasilitas kerja 

(X2) 

3. Kinerja Pegawai 

(Y) 

Identifikasi Masalah 

1. Kinerja masih kurang 

maksimal karena 

adanya  permasalahan 

pada tingkat 

kehadiran pegawai. 

2. Komunikasi antar 

pegawai terbilang 

kurang baik, dimana 

komunikasi pada tiap 

pekerjaan kurang 

memuaskan  sehingga 

akan membuat 

pekerjaan menjadi 

terhambat. 

3. Fasilitas kerja atau 

sarana pendukung 

yang masih kurang 

memadai sebagai 

penunjang 

kinerja/pekerjaan. 

 

1. Pengaruh komunikasi dan fasilitas kerja terhadap kinerja 

pegawai 

2. Variable yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

Analisis Data 

1. Regresi Linier Berganda 

2. Uji t 

3. Uji F 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berikut bagan skema alur pikir pada penelitian ini: 
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2.6 Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas 

Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus 

Komunikasi berperan penting dalam suatu organisasi, karena dengan 

adanya komunikasi yang baik maka pekerjaan akan lancar tanpa 

adanya kesalah pahaman antar pegawai. Menurut Busro (2018: 207) 

komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media ataupun 

tidak yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim dan 

Hazmanan (2020) komunikasi berpengaruh tidak  signifikan terhadap 

kinerja, sedangkan menurut hasil penelitian Rifa’i (2019) hasilnya 

variabel komunikasi dan fasilitas kerja secara simultan berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Sehingga perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus. 

 

2.6.2 Pengaruh Fasilitas kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas 

Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus 

Menurut Rifa’i (2019: 5) fasilitas kerja adalah sarana dan prasarana 

yang disediakan oleh organisasi yang digunakan sebagai penunjang 

kegiatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Fasilitas kerja 

yang layak dan sesuai dalam suatu organisasi dapat membantu 

karyawan lebih mudah mengerjakan pekerjaan mereka sehingga 

kinerja menjadi lebih optimal. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Terry dkk 

(2017) fasilitas kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja, sedangkan menurut hasil penelitian Rifa’i (2019) hasilnya 

variabel komunikasi dan fasilitas kerja secara simultan berpengaruh 

positif terhadap kinerja, sehingga perumusan hipotesisnya adalah: 

H2: Terdapat pengaruh antara fasilitas kerja terhadap kinerja 

pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus. 

 

2.6.3 Pengaruh Komunikasi Dan Fasilitas kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus 

Menurut Busro (2018: 207) komunikasi adalah proses pertukaran suatu 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan media ataupun tidak yang dilakukan oleh komunikator 

dan komunikan. Menurut Rifa’i (2019: 5) fasilitas kerja adalah sarana 

dan prasarana yang disediakan oleh organisasi yang digunakan sebagai 

penunjang kegiatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Komunikasi dan fasilitas kerja sama-sama komponen penting dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hakim 

Fachrezi & Hazmanan Khair, 2020) komunikasi berpengaruh tidak  

signifikan terhadap kinerja, menurut hasil penelitian  (Lajatuma et al., 

2017) fasilitas kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja, sedangkan menurut hasil penelitian (Rifai’i, 2019) hasilnya 

variabel komunikasi dan fasilitas kerja secara simultan berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Sehingga perumusan hipotesisnya adalah: 

H3: Terdapat pengaruh antara komunikasi dan fasilitas kerja 

terhadap kinerja pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. 


