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ABSTRAKSI 


Dewasa ini hampir semua ruang Iingkup kehidupan memerlukan 
komunikasLTampak sekati komunikasi memegang peranan penting dalam semua 
sektor, dalam perusahaan misalnya, komunikasi sangat dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan perusahaan. 

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, 
dengan komunikasi yang efektif perusahaan dapat me1aksanakan fungsi-fungsi 
manajemen dengan baik. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang diterima oleh 
penerima (komunikan) ditanggapi dan direspon sesuai keinginan komunikator 
(pengirim) sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan perusahaan. 

Begi!u pula yang terjadi pada karyawan bagian produksi PI. Pamollte Adhesive 
Industry di Probolinggo yang menyadari pentingnya karyawan proses komunikasi 
agar penyelesaian pekerjaan sesuai yang diharapkan sehingga prestasi kerjanya dapat 
terpelihara dengan baik 

Berdasarkan uralan singkat tersebut, maka dalam penelitian ini diaj ukan 
rumusan masalah sebagai berikut : "Apakah proses komunikasi yang meliputi 
pengirim pesan (Xd, pesan (X2), media (Xl), penerima (~)dan umpan balik (Xs) 
mempunyai pengaruh bermakna terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi 
PT. Pamolite Adhesive Industry di Probolinggo?" Hipotesis yang diajukan adalah 
bahwa proses komunikasi yang meliputi : pengirim pesan, pesan, media, penerima 
dan umpan balik mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap prestasi ketja 
karyawan bagian produksi PI. Pamolite Adhesive Industry di Probolinggo." 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan ala! uji regresi linier berganda 
dengan hasil sebagai berikut : 

1. 	 Koefisien Deterrninasi sebesar R" = 0,758, berani bahwa komunikasi dari 
atasan ke bawahan dengan variabel pengirim pesan, pesan, media, penerima 
pesan dan umpan-balik baik secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
bermakna sebesar 0,758 atau 75,8 % terhadap Prestasi kerja karyawan bagian 
produksi PT. Pamolite Adhesive Industry di Probolinggo. 

2. 	 Berda~arkan penilaian koefisien regresi, maka dapat dibuat formuiasl dari 
persamaan regresi sebagai berikut : 
Y = - 0,349 + 0,208 XI ..L 0,299 X2 + 0,192 X3 + 0,284 ~ + 0,136 X5 

3. 	 Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya nilal F run"", yaitu sebesar 
46,307 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini di bawah 
alpha 5% dan nilai t rutun~ yang di bawah alpha 5%, sehingga hipotesis 
peneiitian yaitu "Proses komunikasi yang meliputi : pengirim pesan, pesan, 
media, penerima dan umpan balik mempunyai pengaruh bermakna terhadap 
prestasi kerja karyawan bagian produksi PI. Pamolite Adhesive Industry di 
Probolinggo", diterima kebenarannya. 

VI 


