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ABSTRACT 

In an attempt to create a conducive situation in a company,  good communication and 

motivating employees are absolutely needed.Some conducive communication indicators in an 

organization that motivate such are the comfortable feeling and proud to be part of the organization. 

This study entitled Effect of communication and motivation on employee performance in PT. 

Bober.The purpose of this study is to analyze the influences among communication, motivation and 

performance of employees at PT. Bober. The research method in this study is the descriptive, and data 

collection techniques is field studies and literature. The influence of communication on the employees 

performance at PT Bober is strong, its t-test calculation is 9.674 meaning that t-test value is greater 

than t-table. So it can be stated that the communication affect the performance of employees at PT 

Bober significantly. That condition is also occurred in the relations between motivation and 

employees performance, The influence of motivation on the employees performance at PT Bober is 

strong, its t-test calculation is 12.893 meaning that t-test value is greater than t-table. So it can be 

stated that the communication affect the performance of employees at PT Bober.  

Kata kunci:communication, motivation, performance employees  

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah salah satu aset penting dalam perkembangan suatu perusahaan, 

mengingat faktor tersebut memiliki pengaruh besar dalam pengembangan perusahaan.  

 Unsur manusia adalah satu-satunya faktor produksi yang memiliki jiwa dan perasaan. 

Mengelola mausia jauh lebih komplek daripada faktor-faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, 

Semua pihak yang terlibat dalam organisasi, termasuk perusahaan memerlukan komunikasi sebagai 

dasar dari kerjasama dan tindakan agar pekerjaannya dapat terlaksana dengan lancar dan harmonis 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua 

orang atau lebih membentuk/melakukan pertukaran informasi  terhadap satu sama lain yang pada 

akhirnya akan tiba kepada saling pengertian (Rogers dan Kincaid 2005:3). Komunikasi adalah 

pengiriman informasi dan makna dari suatu individu atau kelompok ke individu atau kelompok 

lainnya(Gufrey 2006:15). Peran dan fungsi komunikasi, sering diabaikan dalam perusahaan, akibatnya 

kesalah pahaman sering terjadi baik antar atasan dan bawahan, maupun antar individu dalam 

perusahaan itu. Kondisi ini sangat tidak kondusif  bagi lingkungan kerja karyawan, yang pada 

akhirnya berdampak negatif terhadap kerja karyawan.  

Perusahaan membutuhkan proses pemberi daya gerak (motivasi) yang dapat  menciptakan dan 

membangkitkan gairah  kerja  karyawan agar mau bekerja sama dengan baik dan bekerja efektif untuk 

perusahaan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya (Robbin dan Judge 2007:222). Menurut Hasibuan (2004;219), 

Motivasi adalah rangsangan keinginan dan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 
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kerja seseorang agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk 

mencapai kepuasan. 

Sumber dari motivasi kerja yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pemberi 

pelayanan oleh seorang karyawan diantaranya adalah adanya perasaan bangga menjadi bagian dari 

perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. motivasi ini akan timbul ketika setiap karyawan 

merasa dihargai oleh perusahaan, maka perusahaan harus memberikan motivasi secara menarik agar 

karyawan lebih giat lagi dalam pekerjaannya sehingga target dari perusahaan dapat terealisasikan 

dengan optimal. 

Komunikasi dan motivasi sangat berpengaruh besar terhadap sumber daya manusia 

khususnya karyawan yang bersinggungan langsung terhadap konsumen. Besarnya pengaruh 

komunikasi dan motivasi tersebut terlihat dari kinerja pelayanan yang diberikan perusahaan. Kinerja 

karyawan adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu 

(Kusriyanto dalam Mangkunegara 2005:9). Sedangkan menurut Mangkunegara (2005:9), Kinerja 

karyawan  adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan. 

PT.Bober Bandung adalah sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang usaha kuliner yang 

berbentuk Resto dan Café. Berdiri sejak tahun 2004 dan berlokasi di jalan Sumatera no.2 Bandung. 

 Di awal berdirinya PT.Bober lebih memfokuskan pada usaha Café, dengan nama Bober Café. 

Sebuah usaha yang cukup sederhana dengan menghidangkan makanan-makanan dari berbagai daerah 

dan luar negeri, kue-kue kering, dan minuman-minuman seperti kopi untuk para kalangan anak muda. 

Bober café dikenal juga sebagai tempat nongkrong anak-anak muda. 

 Pada tahun 2008 menejemen PT.Bober merasa perlu untuk mengembangkan usahannya 

dengan memperluas area dan berbagai fasilitas lain yang disesuaikan dengan segmen pasar yang 

dibidiknya yaitu kalangan anak muda. Berbagai fasilitas tersebut seperti memperluas dan 

memperbesar area, mendekorasi tempat dengan disain dan bentuk yang menarik serta nyaman, 

menambah menu makanan dan minuman, serta di setiap sabtu malam diadakan live music agar 

konsumen merasa lebih nyaman diiringi musik. Selain berbagai fasilitas yang dikembangkan untuk 

kepentingan pelanggannya, PT.Bober juga menyadari pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh para pegawainya harus senantiasa ditingkatkan. 

 Sehubungan hal tersebut, manajemen PT.Bober merasa perlu untuk terus menjalin 

Komunikasi secara intense dengan para karyawannya, dengan tujuan untuk memotivasi para 

karyawannya agar bersedia memberikan kontribusinya secara maksimal bagi kepentingan pencapaian 

tujuan perusahaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik yaitu atasan 

selalu membaur bersama karyawan dan berkomunikasi langsung dengan karyawan serta menyapa 

setiap karyawan pada saat jam kerja.  

 Salah satu upaya untuk  memotivasi karyawan dilakukan dengan cara memberikan bonus 

sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik, dan memberikan 

punishment kepada karyawan yang melanggar peraturan perusahaan. Berbagai upaya diatas dilakukan 

PT.Bober dengan tujuan untuk meningkatkan Kinerja karyawan dalam melayani para pelanggan café. 

 Namun demikian dari hasil wawancara penulis dengan HRD PT.Bober Café yaitu Ibu Sarah 

dan Public Relations (PR) bapa Diaz, diperoleh informasi bahwa masih terdapat keluhan dari para 

pelanggan café tentang kinerja pelayanan yang diberikan oleh karyawan café, diantaranya adalah 

karyawan café tidak pernah atau jarang memberikan ucapan selamat datang 

(greeting)/mempersilahkan kepada para pengunjung yang datang ke Bober Café. Hal tersebut lebih 

jauh menyebabkan banyak pengunjung café yang kebingungan dalam mencari tempat duduk. Selain 

itu manajer café menilai masih banyak karyawan yang dianggap tidak melakukan tugas sesuai SOP 

dan tidak berusaha untuk memperbaiki kelemahannya tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil pra-
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survey terhadap pelanggan atas kinerja pelayanan karyawan pada tahun 2013. survey dilakukan 

terhadap 20 orang pengunjung cafe secara acak, meliputi pertanyaan al: 

1. Karyawan cafe menyambut kedatangan anda 

2. Karyawan cafe membantu anda mencarikan tempat duduk 

3. Karyawan cafe melayani kebutuhan anda dengan benar 

4. Karyawan cafe mendengar keluhan anda 

5. Karyawan cafe memberi solusi atas keluhan anda 

6. Apakah kinerja karyawan café sudah sesuai dengan harapan anda?  

Pra survey menunjukkan hasil sebagai berikut: 

SISIPKAN TABEL 1.1. DISINI 

 Dari tabel diatas nampak jelas masih terdapat adanya keluhan pelanggan café atas kinerja 

pelayanan yang diberikan, terutama menyangkut penyambutan yang diberikan oleh para pelayan café 

sebesar 60%, dan bantuan pelayanan dalam mencarikan tempat bagi pelanggan yang datang sebesar 

65%. Kondisi ini disinyalir akibat Komunikasi yang belum efektif diantara para karyawan, maupun 

antara karyawan dengan pimpinannya, serta lemahnya motivasi karyawan di PT.Bober sehingga 

Kinerja nya masih kurang baik. 

Pentingnya komunikasi dan motivasi terlihat pada kondisi di PT.Bober yang merupakan 

perusahaan kuliner ternama di kota Bandung, dimana masyarakat memiliki ekpektasi besar atas 

pelayanan yang memuaskan dari PT.Bober. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar 

belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh komunikasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan di PT.Bober”. 

 

2.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak 

kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, 

misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi 

nonverbal. Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk/melakukan 

pertukaran informasi  terhadap satu sama lain yang pada akhirnya akan ada tiba kepada saling 

pengertian(Rogers dan Kincaid 2005:3).  ( Redi Panuju 2001:1), mengemukakan bahwa Komunikasi 

adalah Sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar bagian dalam organisasi sehingga 

menghasilkan suatu sinergi. Tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau 

mengubah persepsi, bahkan perilaku (Riant Nugroho 2004:72).Sedangkan menurut (Katz dan Robert 

Kahn, 2012) yang merupakan hal utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan 

penyampaian makna suatu system social atau organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak hanya 

menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan seorang dengan pihak lainnya 

dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya. Dengan demikian 

komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-

orang bekerjasama dan mengkoordinasikan usaha-saha untuk mencapai tujuan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada model komunikasi berikut ini : 

SISIPKAN GAMBAR 2.1. DISINI 
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 Gambar 2.1 di atas menggambarkan apa yang dinamakan model komunikasi. Model 

tersebut mengandung elemen-elemen yang ada di setiap kegiatan komunikasi terlepas dari 

apakah itu bersifat intrapribadi, antarpribadi, kelompok kecil, pidato terbuka, atau 

komunikasi massa. 

2.2      Motivasi 

Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang 

kepada orang lain atau dari diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud agar orang tersebut menjadi 

orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang 

mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Motivasi adalah kekuatan tersembunyi di 

dalam diri kita yang mendorong kita untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khas (Davies 

dan Ivor K 1986). Sementara (Robbins dan Judge 2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. (Mangkunegara 

2005), menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari sikap karyawan (attitude) dalam menghadapi 

situasi kerja di perusahaan (situation).Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan (driving force) 

dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan mempertahankan kehidupan. 

2.3  Kinerja Karyawan 

 Kinerja Karyawan adalahSuatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya  (Hasibuan 1997).Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (Malayu, 2001).Sementara 

(Veizal Rivai 2004),menyatakan bahwa Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

2.4       Hubungan Komunikasi dengan Kinerja 

 (Rogers dan Kincaid 2005) mengemukakan, bahwa Komunikasi adalah suatu proses dimana 

dua orang atau lebih membentuk/melakukan pertukaran informasi  terhadap satu sama lain yang pada 

akhirnya akan  tiba kepada saling pengertian.  Sementara Effendy(2000), mengemukakan bahwa 

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak, dalam situasi 

tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang 

atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. (Redi Panuju 2001:1), 

mengemukakan bahwa Komunikasi adalah sistem aliran yang menghubungkan dan kinerja antar 

bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan suatu sinergi. 

 Tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, 

bahkan perilaku (Riant Nugroho 2004).Sedangkan menurut (Katz and Robert Kahn), yang merupakan 

hal utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu system social 

atau organisasi.  Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi 

dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban 

harapan-harapannya. Dengan demikian komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerjasama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2.5 Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi guna mencapai 

tujuan organisasi (Stephen P. Robbins, 2001). Ada tiga elemen kunci dalam motivasi yaitu upaya, 

tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi 

maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi 

akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya 
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tersebut serta focus pada tujuan organisasi. Pada umumnya kinerja yang tinggi dihubungkan dengan 

motivasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi yang rendah dihubungkan dengan kinerja yang rendah. 

Mangkunegara (2005:61) menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari sikap karyawan (attitude) 

dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi 

yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

2.6      Hubungan Komunikasi, Motivasi dengan Kinerja 

Dalam organisasi, komunikasi sangat dibutuhkan, seperti seorang atasan dan bawahan  

membutuhkan informasi sehubungan dengan tugas dan kepentingan masing-masing. Atasan 

melakukan komunikasi untuk menyampaikan pesan melalui peraturan dan instruksi kepada bawahan, 

sedangkan bawahan membutuhkan komunikasi menyampaikan hasil kerja, ide, usulan, maupun 

keluhan. 

Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka kerjasama pun menjadi tidak optimal dan tidak 

dapat mencapai sasaranya. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan dan 

mengembangkan prestasi karyawan, salah satu yang digunakan adalah komunikasi antar individu-

individu yang ada dalam organisasi, misalnya antar pimpinan dengan karyawan secara timbal balik 

maupun antar sesama karyawan. 

Rogers dan Kincaid (2005), menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua 

orang atau lebih melakukan pertukaran informasi  terhadap satu sama lain yang pada akhirnya akan 

tiba kepada saling pengertian.Komunikasi yang baik dapat melancarkan kinerja karyawan sehingga 

tidak terjadi kesalah-pahaman, baik antar karyawan maupun dengan pimpinan.  Tidak hanya 

komunikasi saja yang dapat melancarkan kinerja karyawan, motivasi pun perlu diberikan.  Jika 

motivasi diberikan secara menarik maka setiap karyawan akan merasa lebih dihargai, dan termotivasi 

untuk lebih giat lagi  dalam melaksanakan pekerjaan.  Dengan dilaksanakannya komunikasi dan 

motivasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja  karyawan. 

Dari uraian diatas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

SISIPKAN GAMBAR 2.2. DISINI 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dirumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

berikut: 

a. Hipotesis 1 

H0: Komunikasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja karyawan; H1: Komunikasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

b. Hipotesis 2 

H0: Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan; H1: Motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

c. Hipotesis 3 

H0: Komunikasi dan Motivasi tidak berpegaruh terhadap kinerja karyawan;  H1: Komunikasi dan 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

3.  DESAIN PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 
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 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 

yang diselidiki (Nazir 2003). Objek penelitian adalah PT. Bober cafe, dan unit analisisnya adalah 

karyawan PT. Bober cafe bandung, sekaligus sebagai responden penelitian. 

3.2  Sampel 

Menurut Husein Umar (2003:141)guna menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan 

jika populasi diketahui dapat digunakan rumus Slovin berikut ini : 

n = 
2)(1 eN

N


 

Dimana : 

n =  Ukuran sample 

N =  Ukuran populasi 

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang ditolerir 

n = 
21,01101

110


 

  = 99,09 dibulatkan = 100 orang   

Dengan demikian responden yang akan dijadikan sampel adalah sebanyak 100 responden. 

Menurut Rosoceyang dikutip oleh Sugiyonodalam bukunya Metode Penelitian Administrasi 

(2004:102) menyatakan bahwa: 

“Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 s/d 500”. 

3.3      Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah karyawan PT.Bober Bandung.  

Pengambilan sampel (sampling) menggunakan metode probability sampling. 

 

4.  HASIL 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian pengaruh komunikasi dan motivasi  terhadap 

kinerja di PT. Bober, dapat dilihat dari hasil pengujian analisis baik secara parsial maupun simultan. 

1. Koefisien Korelasi  

Untuk mengetahui hubungan komunikasi dengan kinerja, dicari dengan bantuan SPSS. 

Berikut adalah hasil perhitungan korelasi: 

SISIPKAN TABEL 4.1. DISINI 

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka diperoleh nilai rs sebesar 0,699. Artinya 

komunikasi memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja yang berada pada interval 0,60 – 0,79. 

2. Koefisien Determinasi  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja berdasarkan nilai r square 

yaitu 0,488 atau 0,4882x100%= 48,8%, maka besarnya pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

sebesar48,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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3. Pengujian Hipotesis  

 Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t dengan 

hipotesis sebagai berikut :  

Ho : t ≤ 0 ;  menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kinerja. 

Hi : t > 0 ;  menunjukkan adanya pengaruh positif antara komunikasi terhadap kinerja 

Kriteria uji : 

- Jika t hitung ≥ t tabel,  maka Ho ditolak dan Hi diterima, terdapat pengaruh positif antara 

komunikasi terhadap kinerja. 

- Jika t hitung< t tabel,  maka Ho diterima dan Hi ditolak, tidak terdapat pengaruh positif antara 

komunikasi terhadap kinerja. 

Untuk menentukan t hitung digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut: 

SISIPKAN TABEL 4.2. DISINI 

Dari table 4.2 di atas menunjukkan nilai thitung sebesar 9,674 yang selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai ttabel.Sedangkan t tabel dapat dihitung sebagai berikut: 

Df  =   n  - 2  =  100-2 

t tabel =  ( : df)  =  (0,05 : 98) 

Maka untuk t (0,05: 98) adalah sebesar 1,660 

Dapat dilihat bahwa t hitung9,674> t tabel1,660 yang berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara komunikasi terhadap kinerja.   

 

SISIPKAN GAMBAR 4.1. DISINI 

4.1.1 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja karyawan pada PT. Bober 

1. Koefisien Korelasi  

Untuk mengetahui hubungan motivasi dengan kinerja, dicari dengan bantuan SPSS. Berikut 

adalah hasil perhitungan korelasi: 

SISIPKAN TABEL 4.3. DISINI 

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi pada table 4.3 diatas, maka diperoleh nilai rs sebesar 

0,793. Artinya motivasi memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja yang berada pada interval 0,60 

– 0799. 

2. Koefisien Determinasi  

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja berdasarkan nilai r square 

yaitu 0,629 atau 0,6292x100%= 62,9%, maka besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja sebesar 

62,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Pengujian Hipotesis  

 Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji t dengan 

hipotesis sebagai berikut :  

Ho : t ≤ 0 ;  menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja. 

Hi : t > 0 ;  menunjukkan adanya pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja 
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Kriteria uji : 

- Jika t hitung ≥ t tabel,  maka Ho ditolak dan Hi diterima, terdapat pengaruh positif antara motivasi 

terhadap kinerja. 

- Jika t hitung< t tabel,  maka Ho diterima dan Hi ditolak, tidak terdapat pengaruh positif antara 

motivasi terhadap kinerja. 

Untuk menentukan t hitung digunakan dengan bantuan SPSS sebagai berikut: 

SISIPKAN TABEL 4.4. DISINI 

 Dari table 4.4 di atas menunjukkan nilai thitung sebesar 12,839 yang selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai ttabel.Sedangkan t tabel dapat dihitung sebagai berikut: 

Df  =   n  - 2  =  100-2 

t tabel =  ( : df) =  (0,05 : 98) 

Maka untuk  t (0,05;98) adalah sebesar 1,660 

Dapat dilihat bahwa t hitung12,839 > t tabel1,660 yang berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara motivasi terhadap kinerja. 

SISIPKAN GAMBAR 4.2. DISINI 

4.2 Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bober Secara 

Simultan 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk 

mengetahui pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan, sebagaimana 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

SISIPKAN TABEL 4.5. DISINI 

Model diatas regresi linier berganda yang biasa dibentuk dari variabel yang ada pada 

tabel 4.5 dapat diformulasikan dalam model persamaan sebagai berikut: 

Y = -0.179 + 0.216 X1 + 0.816 X2        

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan 

pengaruhnya sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar – 0,179 menyatakan bahwa jika seorang karyawan tidak memiliki 

kemampuan komunikasi dan motivasi, maka kinerjanya – 0,179 . 

b. Koefisien regresi 0,216 menunjukkan setiap kemampuan komunikasi karyawan 

bertambah  +1 point, maka kinerjanya akan meningkat 0,216 point.  

c. Variable motivasi memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.816, menunjukkan 

bahwa setiap tingkat motivasi  karyawan bertambah +1 point, maka kinerjanya akan 

meningkat 0,816 point.  

2. Analisis Korelasi Berganda / Multiple Correlation 
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Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan hubungan antara komunikasi dan motivasi 

dengan kinerja, maka penulis melakukan pengujian pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y dengan 

analisis korelasi berganda. Dengan menggunakan software SPSS 18 diperoleh nilai korelasi antara 

komunikasi dan motivasi dengan kinerja sebagai berikut : 

SISIPKAN TABEL 4.6. DISINI 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda (R) adalah 

sebesar 0,799. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara variabel komunikasi dan motivasi 

dengan kinerja termasuk kriteria kuat yang berada pada interval 0.600 – 0.799. 

3. Koefisien Determinasi 

Perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel komunikasi dan motivasi terhadap kinerja. Koefisien determinasi merupakan 

angka pengkuadratan dari koefisien korelasi. Adapun hasil analisis koefisien determinasi r square = 

0,638 atau 0,6382x100% = 63,8%, artinya kinerja pada PT. Bober dipengaruhi oleh komunikasi dan 

motivasi sebesar 63,8%, sedangkan sisanya dapat disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain seperti 

pendidikan dan latihan. 

4. Pengujian Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan digunakan untuk mengetahui nilai yang memberikan kuatnya 

pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama. Kita dapat menguji secara 

simultan apakah regresi berganda signifikan (nyata ataukah tidak). Dengan kata lain, kita akan 

menguji apakah hasil regresi berganda menunjukkan bahwa variabel Komunikasi dan motivasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja atau tidak. Adapun hasil pengujian secara simultan / uji 

statistik F dapat dilihat pada tabel berikut : 

SISIPKAN TABEL 4.7. DISINI 

 Pengujian dilakukan dengan uji statistik, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis statistik 

H0 : r1 = r2 = 0   :   artinya   kedua   variabel   bebas   secara   simultan  atau  tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

H0 : paling tidak ada satu r1 ≠ r2 ≠ 0   :  artinya  kedua  variabel  bebas  secara simultan 

berpengaruh terhadap   variabel terikat 

2. Menentukan tingkat signifikansi sebesar  α = 5% dengan derajat kebebasan  (df = n – k+1) = 100 

– (1+2) =97 

Dimana : 

R = nilai koefisien korelasi partial 

n  = jumlah sampel 

k  = jumlah variabel bebas  

3. Mencari nilai Fhitung, dimana nilainya tersebut dapat dilihat dari hasil tabel output ANOVA diatas, 

yaitu 85.475 

4. Menentukan penerimaan dan penolakan dugaan atas hipotesis yang diajukan, dengan kriteria 

pengujian : 

1. H0 ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel 

2. H0 diterima jika Fhitung< Ftabel 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah H0 ditolak karena : 

Fhitung85.475>Ftabel  3.09 

Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi : 

1. F sig <α , maka H0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

2. F sig  > α , maka H0 diterima, berarti variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

  Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan tingkat signifikansi adalah H0 ditolak karena :F 

sig 0,00 < 0,05. 

 Dari kedua interpretasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi dan 

motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.  

SISIPKAN GAMBAR 4.3. DISINI 

5. PENEMUAN DAN DISKUSI: 

5.1  Penemuan 

Hipothesis 1, yang menyatakan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Bober café tidak terbukti, dkl komunikasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bober café. Hal ini dapat terlihat dari nilai 

signifikansi yang yang lebih kecil dibanding taraf kesalahan (  ) = 0,05; atau nilai t 

hitung > t table 

 

Hipothesis 2, yang menyatakan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

               karyawan PT. Bober café tidak terbukti, dkl motivasi mempunyai pengaruh yang 

               signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bober café. Hal ini dapat terlihat dari 

               nilai signifikansi yang yang lebih kecil dibanding taraf kesalahan (  ) = 0,05; atau 

               nilai t hitung > t tabel 

 

Hipothesis 3, yang menyatakan komunikasi dan motivasi tidak berpengaruh 

               terhadap kinerja karyawan PT. Bober café tidak terbukti, dkl komunikasi dan 

               motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

               Bober café. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi yang yang lebih kecil 

               dibanding taraf kesalahan (  ) = 0,05; atau nilai t hitung > t tabel 

5.2  Diskusi 

     1. Komunikasi dan motivasi merupakan hal mendasar dalam meningkatkan 

          kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini harus 

          disadari oleh semua manajer jika misinya ingin dapat tercapai, termasuk bagi 

          manajer PT. BOBER Cafe. 

                2. Komunikasi dan motivasi harus berjalan secara bersamaan agar dapat 
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                     dihasilkan sinergi  yang maksimal. 

 

 

6. KETERBATASAN 

1. Penelitian ini dilakukan pada bidang usaha kuliner yaitu, PT. BOBER Cafe-

Bandung, artinya hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk semua bidang usaha yang 

sama, sekalipun variabel komunikasi dan motivasi merupakan hal mendasar dalam 

meningkatkan kinerja. 

2. Kemungkinan metode penelitian yang digunakan sangat sederhana, terutama 

jumlah variabel  yang digunakan kurang luas sehingga akurasi hasil kesimpulannya 

sangat relatif. 

3.  Yang dijadikan subjek penelitian dan responden penelitian adalah pihak yang 

sama yaitu karyawan PT. BOBER Cafe, sehingga tidak menutup kemungkinan  

berpengaruh terhadap objektivitas hasilnya. 

 

TABEL DAN GAMBAR 

 

Tabel 1.1 

No. Pernyataan tentang pelayanan Setuju Cukup 

Setuju 

Tidak 

setuju 

1. Karyawan cafe menyambut kedatangan anda 4 

(20%) 

4 (20%) 12 (60%) 

2. Karyawan cafe membantu anda mencarikan 

tempat duduk 

5 

(25%) 

2 (10%) 13 (65%) 

3. Karyawan cafe melayani kebutuhan anda 

dengan benar 

7 

(35%) 

6 (30%)    7 (35%) 

4. Karyawan cafe mendengar keluhan anda 9 

(45%) 

5 (25%)    6 (30%) 

5. Karyawan cafe memberi solusi atas keluhan 

anda 

7 

(35%) 

4 (20%)    9 (45%) 

6. Kinerja Karyawan café sudah sesuai harapan  5 

(25%) 

6 (30%)    9 (45%) 

Sumber: Hasil pra-survey (diolah kembali) 
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             Noise                   Noise                   Noise              Noise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gibson (2004:234). 

Gambar 2.1 

Model Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Korelasi 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 .699 .488 .483 .50618 

a. Predictors: (Constant), komunikasi 

b. Dependent Variable: kinerja 

 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Sender Encoding Message 

And 

Medium 

Decoding Receiver 

            Feed Back 

KOMUNIKASI 
( X1) 

 

MOTIVASI  
( X2 ) 

 

 

KINERJA 
KARYAWAN 

( Y ) 
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B Std. Error Beta 

1 (Constant) .212 .385  .550 .584 

Komunika

si 

.936 .097 .699 9.674 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

Daerah 

Penolakan H0

Daerah 

Penerimaan H0

 

     1,660          9,674 

Gambar 4.1 

Uji hipotesis satu pihak 

 

 

Daerah 

Penolakan H0

Daerah 

Penerimaan H0

 

     1,660                            12,839 

Gambar 4.2 

Uji hipotesis uji satu pihak 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Korelasi 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .793a .629 .625 .42775 

a. Predictors: (Constant), Motivasi 
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Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .793a .629 .625 .42775 

a. Predictors: (Constant), Motivasi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .035 .303  .114 .910 

X2 .977 .076 .793 12.893 .000 

a. Dependent Variable: kinerja 

 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.179 .331  -.540 .591 

X1 .216 .140 .161 1.542 .126 

X2 .816 .129 .662 6.329 .000 

a. Dependent Variable: kinerja 
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Table 4.6 

Uji Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

 1 .799a .638 .631 .42478 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Motivasi 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Hipotesis 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30.845 2 15.423 85.475 .000a 

Residual 17.502 97 .180   

Total 48.348 99    

a. Predictors: (Constant), motivasi, komunikasi 

b. Dependent Variable: kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah  

Penerimaan Ho 3.09 

Daerah Penerimaan Ha 

85.475

04 
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