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Staf Perpustakaan pada Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Bunga Anindita1

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah apakah terdapat hubungan antara
iklim komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja staf perpustakaan.  Pengukuran
iklim komunikasi organisasi dengan menggunakan Inventaris Iklim Komunikasi.
Indikator terdiri dari tingkat kepercayaan, intensitas pembuatan keputusan bersama,
tingkat kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi kebawah, mendengarkan dalam
komunikasi keatas, perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Sedangkan alat
pengukuran kepuasan kerja menggunakan Employee Satisfaction Inventory dengan
indikator kepuasan terhadap gaji, promosi, rekan sekerja, penyelia, pekerjaan itu
sendiri dan kondisi kerja. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh
dengan semua anggota populasi sebagai sampel responden sebanyak 40 orang staf
perpustakaan. Hasil analisis diperoleh bahwa Iklim komunikasi organisasi
berhubungan secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan korelasi yang positif
diantara keduanya dengan koefisien korelasi sangat kuat sebesar 0,813.
Menggambarkan bahwa semakin tinggi iklim komunikasi organisasi, maka semakin
tinggi kepuasan kerja.

Kata kunci : iklim komunikasi organisasi, kepuasan kerja, staf perpustakaan.

1 Korespondensi: Bunga Anindita.  Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosila
dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. E-Mail: Bungaanindita@gmail.com



Bunga Anindita :
Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kepuasan Kerja Staf Perpustakaan pada Perpustakan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2

Abstract

This study aims to determine whether there is a relationship between organizational
communication climate on job satisfaction library staff. Organizational
communication climate measurements using a Communication Climate Inventory.
Indicator consists of the belief, shared decision making, honesty, openness in
communication down, listen to the above communication, attention to high-
performance goals. While job satisfaction measurement tool using Employee
Satisfaction Inventory with indicators of satisfaction with salary, promotion, co-
workers, supervisors, work itself and working conditions. The sampling technique
using sampling saturated with all members of the population as the sample
respondents were 40 library staff. The results obtained by the analysis that the
Climate organizational communication significantly related to job satisfaction. With
a positive correlation between the two with a correlation coefficient of 0.813 is very
strong. Illustrates that the higher the organizational communication climate, the
higher the job satisfaction.

Keywords: organizational communication climate, job satisfaction, library staff

Pendahuluan

Perspektif tentang profesi kepustakawanan masih dipandang sebelah mata di
Indonesia. Ilmu perpustakaan di kancah internasional sangat dikagumi dan dihargai.
Perpustakaan yang memiliki branding gudang ilmu dan pusat sejarah, serta
dilengkapai bagunan dan arsitektur mewah adalah gambaran perpustakaan di luar
negeri. Ironisnya, ilmu perpustakaan di Indonesia telah lama tumbuh namun sulit
untuk berkembang, bahkan kebanyakan dari lulusan sarjana perpustakaan mimilih
bekerja di sektor lain.

Dalam mengelola perpustakaan diperlukan seseorang yang ahli dibidangnya,
dalam hal ini pasti pustakawan adalah seorang yang profesional. Karena mampu
mengelola informasi dan dapat menemukan kembali informasi yang disimpan secara
efektif dan efisien. Kemudian muncul pertanyaan apakah seorang pustakawan akan
merasa puas bekerja pada organisasi yang masih dipandang sebelah mata oleh
masyarakat. Jika pada praktik yang seharusnya kepuasan kerja pegawai tergantung
dari pekerjaan itu sendiri.

Penting dalam suatu organisasi untuk komunikasi menjadi aliran yang
menghubungkan dan membangkitkan kinerja antar bagian dalam suatu organisasi
membentuk sinergi. Senada dengan pernyataan Panuju (2001:3) komunikasi memiliki
peranan penting dalam membangun iklim organisasi dan membangun budaya
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organisasi. Melalui komunikasi, miss understanding antara pegawai dan organisasi
dapat diminimalkan sehingga dapat mencegah adanya konflik. Banyak konflik yang
terjadi akibat adanya ketidakpemahaman pegawai atas eksistensi organisasinya, tidak
hanya dipicu oleh persoalan ketidakpuasan atas pendapatan dan reward yang
diberikan.

Permasalahan lain yang acapkali muncul akibat adanya perbedaan persepsi.
Stuktur sosial dalam organisasi perpustakaan perguruan tinggi terbentuk berdasarkan
hierarki yang jelas dengan pembagian hak dan kewajiban secara spesifik. Namun
seringkali yang terjadi perbedaan persepsi dari kedua strata. Mustahil menyamakan
aspek kognitif setiap individu dalam organisasi. Dalam membentuk mutual
understanding diperlukan persamaan persepsi individu mengenai kerangka referensi
suatu organisasi. Perlu adanya komunikasi yang terencana dan penyebaran (deffusi)
dimensi organisasi. Bentuk dimensi organisasi yang menggambarkan suatu organisasi
meliputi visi, misi, nilai, strategi, prospek, dan sebagainya. Kenyataannya unsur-
unsur dimensi organisasi sangat berhubungan terhadap perilaku organisasi. Salah satu
unsur tersebut merupakan iklim yang turut menentukan perilaku organisasi.

Pengelola organisasi perlu memahami komunikasi untuk mendapatkan
perhatian dalam komunikasi organisasi untuk menciptakan komunikasi yang efektif.
Dengan komunikasi yang efektif organisasi dapat menjamin tercapainya tujuan-
tujuan organsisasi.

Senada dengan Melcher dalam Panggabean (2004:127) efektivitas dari dua
organisasi mungkin dapat berbeda meskipun dalam beroprasi dalam lingkungan,
peralatan, teknologi dan latar belakang pendidikan pegawai yang serupa. Perbedaan
keberhasilan ditentukan oleh pola perilaku yang berkembang. Kemudian diperjelas
kembali oleh Newstrom & Davis dalam Panggabean (2004: 127) bahwa sikap kerja
dapat mempengaruhi perilaku pegawai, sikap yang positif dapat mengakibatkan
perilaku yang konstruktif sedangkan sikap negatif dapat mengakibatkan perilaku yang
tidak diinginkan. Permasalahan tersebut dikerucutkan oleh Sneed & Herman dalam
Panggabean (2004:127) bahwa sikap kerja yang terdiri atas kepuasan kerja dan
komitmen organisasi mempengaruhi prestasi kerja.

Penelitian serupa yang meneliti variabel mengenai hubungan antara iklim
komunikasi organisasi dengan kepuasan kerja yang dilakukan Adesya (2007) pada
Bagian Spinning PT Unitex Tbk Bogor. Hasil penelitian membuktikan adanya
hubungan yang nyata dan berkorelasi kuat antara dua variabel tersebut. Melalui enam
indikator iklim komunikasi organisasi yang diuji berupa kepercayaan, pembuatan
keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah,
mendengarkan dalam komunikasi ke atas dan perhatian pada tujuan berkinerja tinggi.
Keseluruhan indikator tersebut memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja.
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Sedikit banyak penelitian mengenai hubungan antara iklim komunikasi
organisasi dengan kepuasan kerja pada lembaga profit seperti perusahaan. Kali ini
peneliti memilih Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan
background lembaga non profit sebagai organisasi yang dituju untuk dilakukan
penelitian. Tujuannya untuk meneliti lebih dalam apakah hasilnya akan serupa
dengan lembaga non profit.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan mengenai kepuasan kerja yang diajukan peneliti dan
iklim komunikasi sebagai salah satu faktor pemicu. Dibuat kerangka penelitian
dengan rumusan masalah sebagai berikut:

 Apakah terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi terhadap
kepuasan kerja staff perpustakaan pada Perpustakaan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember?

 Seberapa besar hubungan iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan
kerja staff perpustakaan pada Perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember?

Tinjauan Pustaka

1. Iklim Komunikasi Organisasi

Iklim organisasi berupa persepsi mengenai sikap anggota dan kebutuhan yang
tepat dalam mendefinisikan pekerjaan dan lingkungan kerja bagaimana setiap
individu dalam organisasi berhubungan dengan lingkungannya. Persepsi ini diperoleh
dari hasil praktik, prosedur dan sistem imbalan yang merupakan refleksi dari cara
anggota organisasi mendeskripsikan karakteristik lingkungan mereka. Penilaian iklim
organisasi berdasarkan pengalaman dimasa lalu yang sudah dialami anggota
organisasi yang ditangkap melalui perasaan dan tingkah laku yang merefleksikan
nilai, norma serta karakteristik yang menggambarkan lingkungan organisasi tersebut.

Inventaris Iklim Komunikasi (IIK) dikembangkan Peterson & Pace dalam
Pace & Faules (2006:157) dirancang untuk mengukur iklim komunikasi yang
ditentukan dalam suatu model. Keenam faktor tersebut yakni kepercayaan,
pembuatan keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi kebawah,
mendengarkan dalam komunikasi ke atas, perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja
tinggi.

Kepercayaan, seluruh anggota organisasi disemua tingkat mengambangkan
dan mempertahankan hubungan didalamnya terdapat kepercayaan, keyakinan, dan
kredibilitas didukung oleh pernyataan dan tindakan.



Bunga Anindita :
Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kepuasan Kerja Staf Perpustakaan pada Perpustakan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 5

Pembuatan Keputusan bersama, pegawai pepustakaan disemua tingkat dalam
organisasi turut serta berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai segala permasalahan
dalam seluruh wilayah kebijakan organisasi yang sesuai jabatan atau kedudukan
didalam organisasi. Seluruh staff perpustakaan memiliki kesempatan untuk
berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pimpinan mereka agar berperan serta dalam
proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan.

Kejujuran, organisasi harus diwarnai suasana kejujuran dan keterusterangan
agar staff perpustakaan memiliki keluwesan dalam mengungkapkan apa yang ada
dalam pikiran mereka dan tanpa mengindahkan pesan itu disampaikan pada teman
sejawat, bawahan atau atasan.

Keterbukaan dalam Komunikasi ke bawah, anggota organisasi mudah dalam
memperoleh informasi yang berhubungan langsung terkait tugas mereka,
pengaruhnya terhadap kemampuan dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan
orang-orang atau bagian-bagian lainnya, berhubungan dengan organisasi, pemimpin,
dan rencana dimasa mendatang. Namun untuk keperluan informasi yang sifatnya
rahasia terdapat perkecualian.

Mendengarkan dalam komunikasi ke atas, pimpinan harus mendengarkan baik
saran maupun laporan mengenai permasalahan yang dikemukakan oleh pegawai
disetiap tingkat bawahan organisasi secara kesinambungan dan keterbukaan.
Informasi dari bawahan harus dianggap penting untuk dilaksanakan, terkecuali jika
terdapat petunjuk berlawanan.

Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi, anggota organisasi diseluruh
tingkat harus menunjukkan komitmen terhadap tujuan berkinerja tinggi. Serta
menunjukkan perhatian besar pada anggota organisasi lainnya.

2. Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)

Kepuasan kerja terdiri dari perasaan-perasaan atau anggapan afektif terhadap
aspek situasi. Ditentukan sebagian dengan perbedaan yang dihasilkan dari proses
perbandingan psikologis yang melibatkan penilaian dari pengalaman kerja saat ini
terhadap beberapa standar perbandingan pribadi. Mencerminkan sikap staff
perpustakaan terhadap pekerjaannya. Merujuk pada sikap individu terhadap
pekerjaannya. Asumsinya apabila tingkat kepuasan kerja tinggi maka staff
perpustakaan akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut,
sebaliknya jika tingkat kepuasan kerja rendah maka staff perpustakaan akan
menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan. Persepsi dari seorang staff
perpustakaan berarti mengungkapkan sikap-sikap atas pengalaman pekerjaan yang
telah dialami dimasa lampau maupun masa sekarang. Bukan mengenai harapan-
harapan atas pekerjaannya selama menjadi seorang staff perpustakaan.
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Pengukuran kepuasan kerja menggunakan lima dimensi dari Job Desciptive
Index yakni kepuasan terhadap gaji, promosi, rekan sekerja, penyelia, dan pekerjaan
itu sendiri. Serta ditambahkan satu dimensi yakni kondisi kerja merupakan turunan
dari teori dua faktor milik Herzberg yang kemudian menjadi alat pengukuran
kepuasan kerja yang dinamakan Employee Satisfaction Inventory.

Metode Penelitian

Riset yang digunakan peneliti merupakan Basic Research dengan
menggunakan pendekatan deduktif. Dengan metode atau pendekatan survei untuk
mengetahui apakah ada hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan
kepuasan kerja staff perpustakaan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Berdasarkan pernyataan Sugiyono (2010:85) menggunakan sampling jenuh atau
sensus yang merupakan teknik pengambilan sampel apabila yang digunakan adalah
adalah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. penulis menggunakan
kuesioner dengan skala Likert sesuai pernyataan Kinnear dalam Umar (2002:95)
bahwa skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap
sesuatu. Tujuannya untuk mendapatkan data yang bersifat interval untuk kemudian
diberi skor. Memenuhi kriteria instrumen yang baik dimana validitas dan reabilitas
instrumen memiliki nilai yang tinggi agar dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

Analisis Data

Ditarik kesimpulan secara keseluruhan apabila iklim komunikasi organisasi
baik maka tingkat kepuasan kerja akan tinggi. Senada dengan pernyataan De Wine &
Barone dalam Muhammad (2009:90) menemukan jika kepuasan komunikasi
bertambah, maka iklim organisasi akan bertambah positif secara umum.

Pace & Faules (2006:496) menggambarkan hubungan kepuasan kerja sebagai
bagian dari iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi berupa persepsi
mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi dapat dipercaya,
mendukung, terbuka terhadap, menaruh perhatian kepada, dan secara aktif meminta
pendapat mereka seta penghargaan atas standar kinerja yang baik. Kepuasan kerja
berupa persepsi seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan pekerjaan
mereka, kepenyeliaan, upah dan keuntungan, promosi dan dengan sejawat mereka.

Staf diberi reward oleh pimpinan jika menyelesaikan tugas dengan baik,
dengan pimpinan mempercayai kemampuan staf dalam pelaksanaan tugas dan dapat
melaksanakan tugas dengan baik. Senada dengan penelitian Ferin & Dirks dalam
Luthans (2006:155) dalam artikel The Use of Rewards to Increase and Decrease
Trust: Mediating Process and Differential Effect mengindikasikan sistem
penghargaan pada lingkungan perpustakaan baik. Karena sistem penghargaan
berpengaruh kuat terhadap kepercayaan staf ditempat kerja.
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Penutup

Hasil analisis uji korelasi membuktikan bahwa Iklim Komunikasi Organisasi
berhubungan secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Sehingga hipotesis peneliti
yang menyatakan "Ada hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan kepuasan
kerja staff perpustakaan" dapat diterima. Serta menunjukkan adanya korelasi yang
positif diantara keduanya dengan koefisien korelasi sangat kuat dengan kekuatan
hubungan sebesar 0,813. Semakin tinggi iklim komunikasi organisasi, maka semakin
tinggi kepuasan kerja.
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