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MOTTO 

 

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang 

rukuk”. (Qs.Al-Baqarah: 43). 

 

“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan saat ini daripada rasa pahitnya 

kebodohan kelak”. 

 

“Jangan tunggu sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini”. 

 

“Mengatakan yang sebenarnya adalah cara sederhanan untuk memiliki kehidupan 

yang damai”. 
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ABSTRAK 

 

 

Komunikasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia untuk 

berinteraksi dan menunjang kelancaran dalam pekerjaan bagi karyawan. Selain 

komunikasi interpersonal, Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas dan 

ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan dan dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Peneliti memilih judul “Pengaruh 

Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan di Food and Beverage 

Departement The Rich Jogja Hotel” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan.  

Penelitian ini menggunakan jenis data dengan kuantitatif dan analisis instrumen 

menggunakan kuesioner dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi 

linear sederhana, uji signifikan (uji T). Lokasi penelitian The Rich Jogja Hotel 

dilakukan 1 bulan. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam uji validitas nilainya lebih besar dari r table 

0.361 dan koefisien determinasi (r2 square) = 0,479, Pada analisis regresi linear 

sederhana nilai t hitung ≥ t tabel (5,072 > 2,042) dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Komunikasi interpersonal memiliki pengaruh signifikan dan positif 

terhadap kualitas pelayanan di Food and Beverage Department The Rich Jogja 

Hotel, secara statistik benar terjadi bahwa peningkatan komunikasi interpersonal 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan tamu yang datang ke 

restaurant. 

 

 

 

Kata Kunci : Hotel, Komunikasi Interpersonal, Kualitas Pelayanan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 

atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan 

dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara 

komersial. Dalam hotel terdapat banyak department yang mempunyai tugas 

masing-masing diantaranya seperti food and beverage department yang 

merupakan bagian usaha seperti hotel yang bertanggung jawab dan bertugas 

untuk mengolah, memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk 

keperluan tamu hotel, baik dalam kamar, restauran, makanan karyawan dan 

sebagainya. Dalam usaha hotel dan lingkungan masyarakat komunikasi sangat 

diperlukan oleh setiap makhluk sosial. 

Manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, komunikasi 

merupakan hal yang paling penting bagi kehidupan manusia untuk berinteraksi. 

Interaksinya dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung antara individu 

dengan individu dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka (face to face). 

Lalu, dalam ilmu komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi interpersonal. 

Perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan dari masa ke masa, 

dengan semakin majunya teknologi dan sistem kerja baru, komunikasi 



 
2 

 

 
 

interpersonal ini semakin diabaikan sehingga hubungan kerja cenderung 

bersifat mekanis. Komunikasi adalah proses pengiriman atau penyampaian  

informasi atau berita, dari satu pihak kepihak lain dengan efektif sehingga bisa 

dipahami dengan mudah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) 

dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara 

lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti yang saat ini sedang menekuni 

bidang studi pengelolaan perhotelan tertarik untuk mengungkap karakteristik 

komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan. Pengungkapan karakteristik 

komunikasi interpersonal dan kualiatas pelayanan oleh peneliti digunakan 

untuk menunjukkan keterhubungan timbal balik antara komunikasi 

interpersonal dengan kualitas pelayanan.   

Alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di 

antaranya, berdasarkan pada dua hal, yaitu opini karyawan yang memandang 

bahwa komunikasi interpersonal tidak ada pengaruh sama sekali terhadap 

kualitas pelayanan dan penelitian dalam lingkup hotel sangat jarang terjadi 

maka peneliti tertarik untuk menambah wawasan untuk orang lain. 

Komunikasi dibagi menjadi dua yaitu komunikasi verbal dan non verbal, 

komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi atau penyampaian informasi 

yang menggunakan kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, 

baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Contohnya : surat-menyurat, 

presentasi tugas di depan kelas, berbicara melalui telepon. Sedangkan 
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komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi atau penyampaian pesan 

atau informasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata dalam 

penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, akan tetapi caranya 

menggunakan gerakan atau isyarat. Contohnya : memakai bahasa tubuh seperti 

menganggukan kepala, ekspresi wajah atau senyuman. 

Sebelum komunikasi dapat disebut pesan, perilaku itu harus memenuhi 

dua syarat. Pertama, perilaku harus diobservasi oleh seseorang, dan kedua, 

perilaku harus mengandung makna. Dengan kata lain, setiap perilaku yang 

dapat diartikan adalah suatu pesan. 

Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi tatap muka langsung 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dialogis yang terjadi antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok 

dengan kelompok.    

Komunikasi interpersonal antar semua unsur dalam suatu pekerjaan akan 

sangat berdampak pada kinerja kualitas pelayanan semua unsur yang ada 

dilingkungan dunia kerja tersebut. Hubungan antara Pimpinan dan Pegawai 

lainnya dalam organisasi kadang mengalami kendala serta kadang timbul hal 

yang tidak harmonis dalam bekerja. Untuk itu dalam suatu organisasi perlu 

mempelajari dan memahami tentang komunikasi interpersonal agar terhindar 

dari persoalan komunikasi. 

       Komunikasi interpersonal yang terjadi antar pegawai, komunikasi yang 

baik akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas yang diembannya, 

sehingga tingkat kinerja kualiatas pelayanan suatu organisasi (perkantoran) 
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menjadi semakin baik dan sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang buruk 

akibat tidak terjalinnya hubungan yang baik, sikap yang otoriter atau acuh, 

perbedaan pendapat atau konflik yang berkepanjangan, dan sebagainya, dapat 

berdampak pada hasil kerja yang tidak maksimal. Peningkatan kinerja 

karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan 

dalam suatu persaingan lingkungan bisnis.  

 Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan 

merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk 

mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas 

kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya.  

Selain komunikasi interpersonal, definisi kualitas pelayanan adalah segala 

bentuk aktivitas dan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan dan 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan 

dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik 

jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan 

keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan 

pelayanan untuk kepuasan konsumen.  

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka terima 

atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Perusahaan 

menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani dengan baik, 
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mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan kepada 

perusahaan agar dapat terus hidup. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila jasa 

yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan akan dipersepsikan baik atau ideal, dan sebaliknya jika pelayanan 

yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan konsumen, maka 

kualitas pelayanan akan dipersepsikan sangat jelek atau kurang ideal, sehingga 

kebutuhan dan keinginan konsumen merasa belum terpenuhi atau terpuaskan. 

Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, setiap organisasi bisnis 

ataupun perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal 

mungkin sehingga kualitas karyawan meningkat. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang stabil. 

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya. Beberapa kelemahan yang 

mungkin ada pada karyawan dan mungkin berdampak negatif untuk 

perusahaan, meliputi : tidak terampil dalam melayani pelanggan, tutur kata 

karyawan kurang sopan, karyawan yang kurang ramah.  

Melihat hubungan yang sangat penting antara proses komunikasi yang 

terjadi dalam suatu organisasi khususnya komunikasi interpersonal dan kualitas 
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pelayanan terhadap kinerja karyawan dihotel maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap 

Kualitas Pelayanan di Food and Beverage Department The Rich Jogja 

Hotel’’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut melihat hubungan yang sangat 

penting antara proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi 

khususnya komunikasi interpersonal dan kualitas pelayanan terhadap kinerja 

karyawan di Food and Beverage Department The Rich Jogja Hotel, maka 

permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah :   

Apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan di 

Food and Beverage Department The Rich Jogja Hotel ? 

 

C. Batasan Masalah 

Komunikasi interpersonal di Food and Beverage Department khususnya 

bagian Food and Beverage Service dan Food and Beverage Product yang 

berlangsung karena adanya komunikasi antar karyawannya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa komunikasi interpersonal sebenarnya merupakan proses 

sosial dimana orang-orang yang terlibat didalamnya saling mempengaruhi, 

serta menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal lebih menonjolkan 

keterbukaan pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi. 
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Proses adalah rangkaian peristiwa untuk mencapai suatu hasil tertentu. 

Sedangkan proses komunikasi adalah penyampaian pesan dan respon yang 

didapatkan. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal bukanlah suatu hal 

yang statis, tetapi suatu yang dinamis. Artinya, segala sesuatu yang tercangkup 

dalam komunikasi interpersonal akan selalu berubah, yakni para pelaku, pesan 

maupun lingkungannya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi interpersonal terhadap kualitas pelayanan hotel di Food and 

Beverage Department The Rich Jogja Hotel. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari adanya manfaat penelitian tersebut adalah untuk : 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat memberikan masukkan atas saran perbaikan serta 

manfaat, khususnya manajemen The Rich Jogja Hotel, guna pengembangan 

bisnisnya. 

2. Bagi Peneliti 

Komunikasi interpersonal menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri 

dan terbuka pada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan 

memprediksi sikap dan tindakan orang lain pada kita, membuat kita menjadi 

lebih mengetahui dan mengenal lingkungan, kejadian sekitar juga orang 
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lain, mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan 

yang baik dengan orang lain guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan 

meniadakan rasa kesepian, ketegangan dan stress. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

Ilmu komunikasi interpersonal dapat dimanfaatkan untuk membantu 

orang lain dalam memberikan nasehat dan saran seperti pada pekerjaan 

psikiater, psikolog dan ahli terapi. 
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