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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan dunia sangat pesat. Hal ini 

menuntut setiap organisasi untuk bisa menguasai setiap teknologi yang paling 

canggih agar tetap bisa bersaing dengan organisasi lain. Akan tetapi disamping 

teknologi yang canggih, organisasi juga harus diimbangi dengan sumber daya 

manusia yang mumpuni, karena secanggih apapun teknologi yang digunakan 

semuanya kembali kepada manusia yang menjalankannya. Dengan demikian 

sumber daya manusia merupakan asset paling berharga yang ada dalam sebuah 

organisasi. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia, 

oleh karena itu setiap organisasi harus bisa membina dan memanfaatkan sumber 

daya manusia agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten, baik dari 

segi fisik maupun mental, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk 

menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

       Agar sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi yang optimum 

terhadap kemajuan organisasi, diperlukan manajemen sumber daya manusia. 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Flippo (1980) adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan 

individu, organisasi dan masyarakat. 
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       Peran sumber daya manusia dalam organisasi sejak dulu hingga saat ini tidak 

pernah surut sedikitpun. Teknologi yang berkembang semakin canggih tetap tidak 

dapat menggantikan peran sumber daya manusia secara keseluruhan, maka 

perusahaan harus pintar menjaga dan membina sumber daya manusia yang 

dimiliki. Salah satu hal yang harus tetap dijaga organisasi adalah komitmen dari 

sumber daya manusia tersebut agar tercipta komitmen organisasi yang baik. 

Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.  

       Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menciptakan kesamaan visi dan misi karyawan sehingga mampu menghasilkan 

kinerja yang optimal. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

tentunya akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, sehingga prestasi kerja dan 

tujuan organisasi dapat dicapai, Selain itu. Allen and meyer (1993) menyatakan 

bahwa komitmen organisasi merupakan sebuah keadaan psikologi yang 

mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya 

yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau 

tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yaitu :  (1). Komitmen afektif 

(affective commitmen), yaitu : keterlibatan emosional seseorang terhadap 

organisasinya berupa persaan cinta pada organisasinya. (2). Komitmen kontinyu 

(continuance commitmen), yaitu : persepsi seseorang terhadap biaya dan resiko 

dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terdapat dua aspek terhadap 
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komitmen kontinyu, yaitu: melibatkan pengorbanan pribadi apabila meninggalkan 

organisasi dan ketiadaan alternatif yang tersedia bagi orang tersebut. (3). 

Komitmen normatif (normative commitmen), yaitu : sebuah dimensi moral yang 

didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang 

memperkerjakannya. 

       Komitmen karyawan merupakan suatu keperluan dalam perkembangan 

organisasi (O’Malley, 2000). Organisasi biasanya amat menghargai komitmen 

pekerjanya memandangkan pekerja yang mempunyai komitmen tinggi cenderung 

untuk dikaitkan dengan hasil kerja yang baik seperti peningkatan produktivitas, 

kepuasan kerja, kestabilan suasana kerja dan sebagainya. Maka, komitmen pekerja 

atas organisasi adalah suatu cabang pengurusan sumber manusia yang perlu ditata 

sebaik mungkin, sebagaimana setiap organisasi harus memberikan perhatian 

kepada aset sumber manusianya. 

       Kantor pelayanan pajak pratama soreang merupakan suatu lembaga teknis 

Pemerintahan dibawah dirjen pajak dan kementrian keuangan. Dimana wilayah 

kerja KPP ini adalah wilayah Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu lembaga 

yang berada dibawah naungan kementrian keuangan ini, sudah seharusnya setiap 

pegawai memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik itu secara personal 

maupun secara kelompok guna sebagai penunjang untuk pencapaian visi-misi dan 

membentuk komitmen para karyawan terhadap organisasi. Dimana aspek-aspek 

komitmen karyawan yang dinilai pada organisasi ini yaitu kualitas kinerja, 

kedisiplinan, dan kerjasama dengan rekan kerja maupun kerjasama antar bidang.  
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       Berdasarkan hasil observasi mini dengan metode wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap salah satu karyawan KPP Soreang ( Bapak Bambang pada 

tanggal 06 oktober 2015), beliau mengatakan secara global komitmen pegawai 

kantor pelayanan pajak pratama KPP Soreang ini mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya maupun setiap periodenya baik yang terlihat pada setiap indikator 

maupun kinerja secara umum. Keadaan fluktuasi pegawai yang tidak menentu 

karena setiap tahun atau periodenya mengalami perubahan ini menjadi suatu 

kendala tersendiri bagi peningkatan kualitas kinerja pada dinas ini. Sementara itu 

yang menjadi harapan Dinas ini adalah komitmen pegawai meningkat secara 

stabil setiap tahunnya, bahkan jika dapat komitmen karyawan diharapkan berada 

diatas standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

       Permasalahan mengenai komitmen organisasi merupakan permasalahan yang 

akan selalu dihadapi oleh pihak manajemen organisasi, begitu juga dengan 

pegawai kantor pelayanan pajak ini, selain keadaan fluktuasi pegawai juga banyak 

aspek lain yang mempengaruhi komitmen pegawai seperti letak wilayah kantor 

yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat sementara wilayah kerja kantor 

ini berada di wilayah Kabupaten Bandung, tentu ini merupakan suatu 

permasalahan bagi karyawan dimana mereka harus rela mengorbankan materil 

lebih jika ada perjalanan dinas di wilayah sendiri. Oleh karena itu manajemen 

organisasi perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen 

organisasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi yaitu 

komunikasi, baik itu komunikasi interpersonal maupun komunikasi intrapersonal, 
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dan komunikasi kelompok, sehingga dapat meningkatkan komitmen karyawan 

terhadap organisasi sesuai dengan harapan organisasi. 

       Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian ini yang 

terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Merujuk pada pengertian menurut 

Wood (1997) mengenai komunikasi manusia yaitu : communication as a systemic 

prosses in which individuals interact with and through symbols to create and 

interpret meanings. Bahwa komunikasi merupakan suatu proses sistematis dalam 

interaksi antar individu, dengan menggunakan berbagai simbol dalam rangka 

menciptakan dan menginterprestasi makna atau arti. 

       Komunikasi merupakan faktor penting dalam menciptakan kerjasama dalam 

suatu organisasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah yang 

berlangsung apabila pengirim mendapatkan umpan balik dari penerima pesan. 

Suasana komunikasi yang kondusif dalam suatu organisasi akan mampu 

mendorong tumbuhnya motivasi anggota organisasi sehingga akan melahirkan 

komitmen organisasi yang baik. Dengan adanya komitmen karyawan, maka 

karyawan akan menampilkan hubungan kerja yang baik dalam organisasi, 

komitmen yang tinggi akan menimbulkan kesediaan untuk mengusahakan tingkat 

kerja yang tinggi dalam organisasi sehingga memperlancar pencapaian tujuan 

organisasi. 

       Komunikasi merupakan suatu permasalahan klasik karena disadari atau tidak 

setiap saat, setiap waktu kita terus berkomunikasi, tetapi untuk mencapai 

komitmen karyawan yang lebih baik terhadap organisasi tentu kita harus 
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melakukan komunikasi yang terarah agar bisa menciptakan situasi kerja yang 

harmonis demi kelangsungan atau kelancaran kinerja dengan efektif dan efisien. 

      Dalam hal ini, komunikasi yang terjalin di kantor pelayanan pajak pratama 

soreang tidak terjalin begitu baik, karena terkendala oleh beberapa aspek. Aspek 

komunikasi merupakan aspek yang menjadi pendorong penting bagi terciptanya 

komitmen karyawan terhadap organisasi, komunikasi menjadi salah satu faktor 

penting yang berpengaruh untuk terciptanya komitmen organisasi. 

       Ada dua jenis komunikasi yang penulis garis bawahi yang dianggap penting 

dan sering dijumpai di kantor pelayanan pajak pratama KPP Soreang maupun 

dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi di lingkungan organisasi, yaitu : 

(1). Komunikasi interpersonal adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan hanya dua orang. Seperti suami istri, atasan dan bawahan, 

sesama pegawai, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi ini yaitu pihak-pihak yang 

berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak yang berkomunikasi 

mengirim secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal 

(Mulyana, 2001). (2). Komunikasi kelompok (group communication) adalah 

sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama 

lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan 

memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005).  

       Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, ternyata penelitian 

tentang komunikasi dan komitmen organisasi sangat penting untuk diteliti, untuk 

lebih lanjut peneliti tertarik meneliliti sebuah penelitian yang berjudul 

PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KOMUNIKASI 
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KELOMPOK TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) SOREANG. 

 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, banyak fenomena 

dalam beberapa organisasi terutama menyangkut rendahnya komitmen karyawan 

terhadap organisasi, disisi lain kurangnya komunikasi antar pegawai baik itu 

pimpinan dengan bawahan ataupun sesama karyawan yang mengakibatkan 

hubungan kerja yang kurang harmonis sehingga berdampak pada komitmen 

organisasi. Maka penulis memfokuskan permasalahan tersebut dengan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Komitmen organisasi dipengaruhi komunikasi interpersonal dan komunikasi 

kelompok, setiap organisasi menginginkan komitmen karyawan yang tinggi 

terhadap organisasi dan sangat membutuhkan komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kelompok yang baik demi meningkatnya komitmen karyawan. 

2. Komunikasi interpersonal bagi beberapa penelitian telah banyak dibuktikan 

sebagai faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Tetapi hal tersebut 

menjadi penelitian yang harus menjadi kajian kembali sebagai bahan suatu 

pertimbangan. 

3. Komunikasi kelompok menjadi perhatian khusus bagi penulis saat ini, karena 

peneliti mengalami kesulitah terhadap penelitian-penelitian terdahulu. 
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       Dengan berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas, sehingga perlu 

adanya penelitian yang kembali mengkaji pengaruh komunikasi interpersonal 

dan komunikasi kelompok terhadap komitmen organisasi. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan dibawah 

ini, yaitu 3 (tiga) pertanyaan penelitian diantaranya : 

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal secara parsial terhadap 

komitmen organisasi? 

2. Seberapa besar pengaruh komunikasi kelompok secara parsial terhadap 

komitmen organisasi? 

3. Seberapa besar pengaruh komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok 

secara simultan terhadap komitmen organisasi ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi interpersonal terhadap 

komitmen organisasi pegawai kantor pelayanan pajak pratama KPP Soreang. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi kelompok terhadap 

komitmen organisasi pegawai kantor pelayanan pajak pratama KPP Soreang. 
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3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kelompok terhadap komitmen organisasi pegawai kantor 

pelayanan pajak pratama KPP Soreang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan berguna : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang sumber daya manusia. 

2. Kegunaan Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi 

dalam mengelola pegawainya. 

3. Kegunaan Akademis 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan 

mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok terhadap 

komitmen organisasi serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang 

akan mengadakan penelitian selanjutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

       Menurut Effendi, pada hakekatnya komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap 

paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, 

karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung, 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/faktor-faktor-yang-berkaitan-dengan.html
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komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat 

komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah 

komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat 

memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya 

(Sunarto, 2003). 

       komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar individu, tidak ada 

batasan antara bawahan dan atasan, karyawan dan pimpinan, sehingga individu 

merasa nyaman dan akan terjalin emosional kerja yang baik, jika komunikasi yang 

dilakukan individu-individu pada perusahaan atau organisasi baik makan akan 

menciptakan komitmen organisasi yang tinggi dan menciptakan rasa nyaman dan 

kepercayaan antar individu. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan 

oleh Mathis dan Jackson dalam Sopiah,  mendefinisikan komitmen organisasional 

sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan - tujuan 

organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. 

       Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa 

orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi 

dan sebagainya (Arifin, 1984). Burgoon dalam Wiryanto (2005) mendefinisikan 

komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau 

lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, 

pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi 

komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi 
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tatap muka, peserta komunikasi kelompok lebih dari dua orang, dan memiliki 

susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. 

      Dalam satu perusahaan atau organisasi terdapat divisi-divisi atau bidang-

bidang yang berbeda, dengan adanya komunikasi kelompok tentu akan 

mempermudah dalam menjalankan roda organisasi atau perusahaan apalagi dalam 

organisasi tersebut terdapat garis koordinasi. Selain itu komunikasi secara 

kelompok juga akan menciptakan persaingan antara kelompok dalam satu 

organisasi sehingga dapat memotivasi tiap kelompok tersebut untuk  memberikan 

kinerja yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung akan membuat komitmen 

organisasi yang baik dalam melakukan pencapaian organisasi atau perusahaan 

tersebut. 

       Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan 

dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan - tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keangotaannya dalam organisasi. 

Sedangkan 

       Richard M. Steers dalam (Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 

organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana 

pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. 

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 
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karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan  tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan.   

       Pengaruh yang signifikan dari komunikasi interpersonal dan komunikasi 

kelompok terhadap komitmen organisasi sejalan dengan beberapa penelitian 

terdahulu yang tersaji pada tabel dibawah ini  

Tabel I.I 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Keterangan 

Analisis 

Perbandingan 

Elly Zuhana, 

2010 

Pengaruh 

Komunikasi 

Interpersonal 

Antar Pegawai 

Terhadap 

Komitmen 

Organisasi 

Pegawai di PT 

TASPEN 

(Persero) 

Cabang Malang 

Dari hasil penelitian 

ini terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara Komunikasi 

Interpersonal 

terhadap 

komitmen 

Organisasai sebesar 

10,4%, sedang 

sisanya sebanyak 

89,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

Syahfarnas Adi 

Putrantoro, 

2014 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Komitmen 

Organisasi, Dan 

Komunikasi 

Interpersonal 

Terhadap 

Dari hasil penelitian 

ini terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Komitmen 

Organisasi, Dan 
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Organizational 

Citizenship 

Behavior 

Komunikasi 

Interpersonal 

Terhadap 

Organizational 

Citizenship Behavior 

dengan nilai 

koefisien determinasi 

(adjusted R square) 

sebesar 0,795 atau 

79,5% dan sisanya 

20,5% dipengaruhi 

faktor lain. 

Benyamin 

Situmorang, 

2012 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi, 

Kepemimpinan, 

Komunikasi 

Interpersonal, 

Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap 

Komitmen 

Organisasi 

Kepala Sekolah 

(Studi kasus 

pada SMK di 

kota Medan) 

Berdasarkan hasil 

penelitian, komitmen 

organisasi dapat 

ditingkatkan bila 

budaya organisasi, 

kepemimpinan, 

komunikasi 

interpersonal, dan 

kepuasan kerja 

ditingkatkan. Untuk 

itu kepala SMK di 

Kota Medan perlu 

mengevaluasi diti 

tentang budaya 

organisasi yang 

diterapkan, 

kepemimpinan yang 

dilaksanakan, 

komunikasi 
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interpersonal yang 

digunakan,  dan 

kepuasan kerja yang 

dirasakan; sehingga 

dapat meningkatkan 

komitmen organisasi. 

Sumber : Diolah peneliti, 2015 

 

       Beberapa penjelasan di atas memberikan suatu model kerangka pikir yang 

dikembangkan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara 

Komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok terhadap komitmen 

organisasi. 

  

 

Sumber : Diolah peneliti 2015 

Gambar 1.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

(+) 

(+) 

Komunikasi Interpersonal (X1) 
( Devito, 2003 ) 

Komunikasi Kelompok (X2) 
( Mulyana, 2005 ) 

Komitmen Organisasi (Y) 
( Allen and Meyer, 1993 ) 

(+) 



15 
 

 

 

G. Hipotesis 

       Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dari komunikasi interpersonal terhadap 

komitmen organisasi. 

Ha : Terdapat pengaruh positif dari komunikasi interpersonal terhadap komitmen 

organisasi.  

Hipotesis 2 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dari komunikasi kelompok terhadap 

komitmen organisasi.  

Ha : Terdapat pengaruh positif dari komunikasi kelompok terhadap komitmen 

organisasi. 

Hipotesis 3 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dari  komunikasi interpersonal dan 

komunikasi kelompok secara simultan terhadap komitmen organisasi. 

Ha : Terdapat pengaruh positif dari komunikasi interpersonal dan komunikasi 

kelompok secara simultan terhadap komitmen organisasi 

 


