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ABSTRAKSI 
 

 Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen, 
dengan komunikasi yang efektif perusahaan dapat melaksanakan fungsi – fungsi 
manajemen dengan baik. Komunikasi dikatakan efektif dan baik jika pengirim 
pesan (atasan) dan penerima pesan (bawahan) mempunyai pengertian dan 
memahami isi pesan yang disampaikan dalam arti yang sama, sehingga penerima 
pesan (bawahan) dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan 
harapan perusahaan. 
 Komunikasi yang dilakukan perusahaan berupa komunikasi internal dan 
komunikasi eksternal. Penelitian ini akan berfokus pada komunikasi internal yang 
berupa komunikasi dari atasan ke bawahan. 
 Penelitian ini mengamati proses komunikasi yaitu pengirim pesan, pesan, 
saluran, penerima pesan dan umpan balik mempunyai pengaruh bermakna 
terhadap prestasi kerja karyawan. 
 Obyek penelitian ini adalah karyawan bagian marketing PT. Media 
Lumbung Emas di Surabaya dengan mengambil sampel sebanyak 39 orang. 
Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut : 
 
 Y = 0,844 + 0,210X1 + 0,091X2 + 0,176X3 + 0,223X4 + 0,143X5 + e 
 

Hasil perhitungan dan analisis data menghasilkan nilai koefisien korelasi 
(R multiple) adalah 0,861 atau mendekati 1 dan nilai koefisien determinasi sebesar 
0,741. Nilai koefisien korelasi (R multiple) sebesar 0,861, ini mempunyai arti 
bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah cukup erat dan 
positif. Dimana perubahan terhadap variabel bebas akan diikuti oleh variabel 
terikat. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,741 ini mempunyai arti bahwa 
proses komunikasi yang terdiri dari pengirim pesan (X1), pesan (X2), saluran (X3), 
penerima pesan (X4) dan umpan balik (X5) mampu memberikan pengaruh 
terhadap prestasi kerja karyawan (Y) sebesar 74,1%. 

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis yang di uji dengan uji F dan uji t 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama dan secara parsial variabel bebas yang 
terdiri dari pengirim pesan (X1), pesan (X2), saluran (X3), penerima pesan (X4) 
dan umpan balik (X5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja 
karyawan (Y), sehingga hipotesis penelitian terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan perhitungan coefficient standardized beta tiap variabel bebas, 
menunjukkan bahwa nilai coefficient standardized beta variabel pengirim pesan 
(X1) adalah sebesar 0,330 dan merupakan nilai terbesar diantara nilai coefficient 
standardized beta variabel bebas lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel pengirim pesan (X1) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
prestasi kerja karyawan (Y). 
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