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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan komunikasi 
organisasi di Hotel Malaka Bandung, yang meliputi (1) komunikasi vertikal ke bawah, 
(2) komunikasi vertikal ke atas, dan (3) komunikasi horisontal. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah Human Resource Department, Chief Accounting, Room 
Divisi Manager, Personal Officer, Room Attendant and Public Area, dan Operational 
Food and Beverages di Hotel Malaka Bandung. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan 
ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif dari Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Komunikasi vertikal ke bawah yang dilakukan 
lebih membahas hal pekerjaan. Jenis komunikasi yang dilakukan formal dan informal, 
namun sering menggunakan informal. Metode yang lebih efektif menggunakan 
Persuasive. Media yang digunakan yaitu lisan, tertulis, dan elektronik, namun lebih 
efektif dengan lisan. Hambatan yang terjadi terkadang bawahan ada yang tidak tepat waktu 
dalam melaksanakan pekerjaan, tidak langsung mengerti maksud atasan, dan bawahan 
sibuk banyak pekerjaan. Upaya yang dilakukan dengan memberi motivasi, pelatihan, 
controlling, menciptakan iklim komunikasi dua arah, dan membagi waktu komunikasi. 
(2) Komunikasi vertikal ke atas yang dilakukan membahas hal pekerjaan dan hal diluar 
pekerjaan. Jenis komunikasi yang dilakukan formal dan informal, namun sering 
mengunakan informal. Metode yang lebih efektif menggunakan Informative. Media yang 
digunakan lisan, tertulis, dan elektronik, namun lebih efektif dengan lisan. Hambatan 
yang terjadi yaitu kesibukan atasan karena jadwal padat, sehingga susah ditemui. Upaya 
yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi, mengatur 
waktu bertemu, dan menunggu. (3) Komunikasi horisontal yang dilakukan membahas hal 
pekerjaan dan hal diluar pekerjaan. Jenis komunikasi yang dilakukan formal dan informal, 
namun sering mengunakan informal. Metode yang lebih efektif menggunakan 
Persuasive. Media yang digunakan lisan, tertulis, dan elektronik, namun lebih efektif 
dengan lisan. Hambatan yang terjadi susah dalam bertemu, tidak ada diruangan, tidak 
langsung mengerti maksud pesan, dan tidak langsung menanggapi pesan. Upaya yang 
dilakukan dengan menggunakan media elektronik untuk komunikasi, mengupayakan 
waktu untuk komunikasi, sering berkumpul bersama dan mengerjakan pekerjaan sendiri 
apabila rekan tidak langsung menanggapi. 

 
Kata kunci: komunikasi, organisasi. 
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ABSTRACT 

 

This study discusses to describe the implementation of organizational communication in Malaka 

Hotel Bandung, which includes (1) vertical downward communication, (2) vertical upward 

communication, and (3) horizontal communication. 

This research is a descriptive qualitative research. The subjects of this study were the 

Department of Human Resources, Head of Accounting, Room Division Managers, Private Staff, Room 

Officers and Public Areas, and Food and Beverage Operations at Malaka Hotel, Bandung. Data 

collection techniques using interviews, observation, and study documentation. The data validity technique 

uses persistence of observation and source triangulation. Data analysis techniques using interactive 

models from Miles and Huberman, with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion 

victory. 

The results showed (1) Vertical downward communication carried out more discussed the work. 

This type of communication is done formally and informally, but often uses informal. A more effective 

method uses Persuasion. The media used are verbal, written, and electronic, but are more effective by 

verbal. There are obstacles that occur in subordinates who are not right when doing work, do not 

immediately understand the purpose of superiors, and subordinates are busy with a lot of work. Efforts 

are made by motivating, training, controlling, creating two-way communication, and dividing 

communication time. (2) Vertical upward communication is carried out discussing work matters and non-

work matters. This type of communication is done formally and informally, but is often used informally. A 

more effective method uses Informative. The media used verbally, written, and electronically, but more 

effectively by verbal. Barriers that occur are busy because of a dense meeting, making it difficult to find. 

Efforts are made by using electronic media to communicate, wait for time to meet, and wait. (3) 

Horizontal communication is carried out discussing matters of work and matters of work. This type of 

communication is done formally and informally, but is often used informally. A more effective method 

uses Persuasion. The media used verbally, written, and electronically, but more effectively by verbal. 

Barriers that occur in the meeting, there is no room, do not immediately understand the purpose of the 

message, and indirectly approved the message. Efforts are made by using electronic media for 

communication, seeking time for communication, often communicating together and doing work on their 

own, gathering partners indirectly approve. 

Keywords : communication, organization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Hotel Malaka Bandung adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa 

perhotelan. Hotel Malaka Bandung adalah hotel budget yang setara bintang 3 yang terletak 

di Jalan Halimun no 36 Palasari Kota Bandung. Dalam menjalankan perusahaannya, Hotel 

Malaka sangat gentar menjalankan komunikasi organisasi. Karna komunikasi organisasi, 

akan sangat berperan dan berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan khususnya Hotel 

Malaka Bandung. Keberhasilan suatu perusahaan tak lain karna adanya komukasi yang 

efektif.. 

Hotel Malaka Bandung yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2010, mencoba 

menerapkan visi dan misinya bahwa kenyamanan dan pelayanan bagi konsumen adalah 

segalanya. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila karyawan perusahaan itu loyal dan 

menerapkan komunikasi yang baik dan efektif. Sehingga Hotel Malaka Bandung sebagai 

perusahaan bekerja secara baik, bersikap ramah dengan pelanggan dan karyawan mampu 

bekerja dengan benar dalam sebuah kerja tim untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang 

sama. Karena itulah, sebagai organisasi Hotel Malaka Bandung memandang komunikasi 

organisasi memegang peranan yang cukup penting dalam mencapai tujuan bersama. 

Dalam perusahaan, pasti tidak pernah bisa lepas dengan komunikasi organisasi. 

Komunikasi organisasi berjenis formal dan informal, komunikasi formal biasanya dengan 

sistem surat - menyurat, pelaporan, dan pertemuan yang formal. Dan komunikasi informal 

biasanya melalui interaksi yang tidak terhubung dengan struktur. Baik komunikasi formal 

dan informal pasti dilakukan melalui pengiriman dan pertukaran pesan verbal ataupun 

nonverbal yang mencakup percakapan, tulisan, dan unsur-unsur visual lainnya. Dalam 

menciptakan hubungan kerja sama yang maksimal dalam suatu organisasi maka perlu 

adanya komunikasi diantara mereka yang disebut komunikasi organisasi. Komunikasi itu 

sesuatu yang berfifat  sangat esensial bagi keefektivitasan operasi suatu organisasi ( Alo 

Liliweri, 2011 : 37 ). 
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Komunikasi bertujuan untuk mencapai tujuan dari sistem organisasi. Fungsi-fungsi 

komunikasi lebih khusus meliputi pesan-pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, 

integrasi, dan inovasi. Peran penting komunikasi dalam organisasi, memiliki ciri khas yang 

terletak pada pola komunikasinya. Komunikasi organisasi menurut Khomsahrial Romli  

adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal 

maupun informal dari suatu organisasi. 

Dari teori diatas, bisa disebutkan bahwa komunikasi itu adalah hal yang sangat 

penting dan pokok untuk mencapai suatu tujuan organisasi khusunya perusahaan, dan juga 

bukan hanya terwujujdnya  tujuan, untuk menjalankan suatu organisasi pun membutuhkan 

komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, organisasi apa saja tidak akan menjadi seperti apa 

yang diharapkan dan juga tidak akan bisa menggapai tujuannya secara efektif dan efisien. 

Bisa diketahui sangat pentingnya komunikasi di dalam suatu organisasi. Komunikasi 

organisasi yang disebutkan oleh Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin terdapat beraneka 

macam. Ada vertikal turun ( komunikasi ke bawah ), vertikal naik ( komunikasi ke atas ), 

komunikasi horisontal ( komunikasi sejawat ) serta komunikasi daigonal ( lintas bidang ), 

yang berarti dalam sebuah organisasi, komunikasi vertikal naik maupun turun biasanya 

terjalin antara bawahan dengan atasan dan juga sebaliknya, sedangkan komunikasi horisontal 

itu biasa terjadi diantara orang yang setara kedudukannya di organisasi, atau juga rekan 

sejawat dalam organisasi, dan ada juga komunikasi diagonal yang biasanya malah jarang 

terjadi karena adanya aturan dalam struktur organisasi. 

Di dunia bisnis, persaingan usaha antar perusahaan khususnya di dunia perhotelan 

tidak terhindarkan lagi. Salah satu yang memegang peran penting dalam persaingan usaha 

ini adalah para karyawan perusahaan Hotel Malaka Bandung. Karyawan menjadi salah satu 

motor penggerak yang penting dalam memajukan perusahaan sehingga perusahaan bisa 

semakin berkembang. 

Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagai 

sarana dalam bersosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasi adalah organisasi. Organisasi 

merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dan terorganisir untuk mencapai tujuan 

bersama. Pada dunia bisnis, organisasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh profit. 

Untuk itu organisasi pada era ini, baik organisasi yang berorientasi bisnis maupun organisasi 

yang berorientasi publik, semakin menerapkan manajemen modern yang mengedepankan 

kualitas sumber daya manusia di dalamnya sebagai modal utama organisasi. 
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Sumber daya manusia yang ada di Hotel Malaka Bandung merupakan elemen 

terpenting dalam berlangsungnya organisasi. Keberhasilan organisasi Hotel Malaka 

Bandung dapat tercapai salah satunya jika terdapat manajemen sumber daya manusia yang 

baik. Manajemen sumber daya manusia merupakan cara me-manage atau mengatur setiap 

individu beserta kemampuan masing-masing individu didalamnya agar bersinergi dan dapat 

mencapai tujuan bersama organisasi secara efektif dan efisien. 

Karyawan Hotel Malaka Bandung yang memiliki loyalitas pada perusahaan dan bisa 

diandalkan untuk bekerja penuh dedikasi, memberikan kontribusi penting dalam 

keberhasilan yang dicapai perusahaan tentunya adalah harapan dari pihak atasan Hotel 

Malaka Bandung. Secara keseluruhan komunikasi organisasi yang positif mampu 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas kerja. Pengaruh peran tersebut 

memiliki arah hubungan yang positif, sehingga apabila komunikasi organisasi yang positif 

mengalami perbaikan atau peningkatan, maka akan berperan memberikan dampak yang 

positif juga bagi peningkatan loyalitas kerja. 

Apalagi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perhotelan. Karyawan 

yang sehari-hari turun langsung ke lapangan harus dibangun untuk menjadi karyawan yang 

memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi pada Hotel Malaka Bandung. Karena para karyawan 

inilah yang bersentuhan langsung dengan tamu/pelanggan yang menjadi sumber pendapatan 

utama perusahaan. 

Dalam kelangsungan hidup organisasi, sering terdapat masalah pada manajemen 

karena kurangnya informasi yang diperlukan karyawan Hotel Malaka Bandung untuk 

menjalankan tugas. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam menciptakan manajemen 

sumber daya manusia yang baik. Komunikasi merupakan sarana dalam menyampaikan 

gagasan atau informasi dari satu pihak (pengirim) dan gagasan atau informasi tersebut dapat 

diterima sesuai dengan maksud pengirim oleh pihak lainnya. 

Dilihat dari masalah diatas, bisa diketahui bahwa di dalam organisasi tentunya 

pelaksanaan komunikasi tidak mesti berjalan dengan baikdan benar, banyak hambatan yang 

menghambat peranan komunikasi, hal itu tentu harus diperhatikan dan perlu diberikan solusi 

sesuai dengan masalah yang pasti dihadapi, dengan tujuan peranan komunikasi bisa berjalan 

dengan efektif dan juga efisien yang sangat berpengaruh terhadap tujuan perusahaan. 

Komunikasi organisasi berjalan baik dapat  membantu penyediaan, pengelolaan serta 

pelayanan informasi yang akurat, cepat, dan pastinya berkualitas. Maka dari itu, komunikasi 
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organisasi harus dikelola agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga harapan. 

Dilihat dari hal tersebut, penulis berencana akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

komunikasi organisasi di Hotel Malaka Bandung, mencari informasi bagaimana 

berlangsungnya komunikasi dan mengamati komunikasi  terjadi baik secara vertical maupun 

horizontal. Informasi yang didapatkan selanjutnya penulis menjalankan pengkajian dan juga 

melakukan analisis menggunakan teori  yang sebelumnya peneliti peroleh, agar bisa 

memberikan gambaran dari pelaksanaan komunikasi yang dilakukan di Hotel Malaka 

Bandung, dan dapat memberikan hasil tentang apa yang menjadi hambatan, dan dapat segera 

ditindak lanjuti oleh pimpinan agar kedepannya pelaksanaan komunikasi dapat berlangsung 

dengan efektif dan efisien. 

Pentingnya komunikasi tidak terbatas pada komunikasi personal tetapi juga dalam 

tataran komunikasi organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat 

berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya 

komunikasi, organisasi dapat macet dan berantakan. Dengan demikian komunikasi dalam 

setiap organisasi mempunyai peranan sentral. 

Hotel Malaka Bandung menyadari arti pentingnya keberadaan komunikasi 

organisasi, karena komunikasi organisasi berperan dalam meningkatkan semangat kerja 

pegawai. Oleh karena itu Hotel Malaka Bandung selalu berupaya agar komunikasi organisasi 

di instansi ini selalu terjalin dengan baik. Karena pembentukan komunikasi organisasi yang 

baik dipandang oleh Hotel Malaka Bandung sebagai upaya untuk memberikan kepuasan 

kerja pegawainya yang pada gilirannya dapat meningkatkan semangat kerja anggota 

organisasi agar loyal terhadap perusahaan. Terutama dalam melaksanakan tugas pokok yaitu 

memberikan pelayanan yang ramah, menyenangkan serta memuaskan bagi para pelanggan 

dan tamu yang hadir di Hotel Malaka Bandung. 

Manajemen Hotel Malaka Bandung pun menyandari pentingnya komunikasi dalam 

organisasi/perusahaan yang harus dijalin dengan baik. Pimpinan perusahaan seringkali 

menemui langsung karyawan untuk memberikan pengarahan, motivasi, maupun teguran. 

Pimpinan Hotel Malaka Bandung juga tidak anti-kritik. Masukan dan kritikan dari karyawan 

akan diakomodir selama bertujuan untuk memajukan perusahaan. Apabila pimpinan sedang 

tidak berada di tempat, biasanya karyawan menyampaikan masukan dan kritikannya melalui 

Human Resource Manager Hotel Malaka Bandung, yang nantinya akan menyampaikan 

masukan dan kritikan tersebut kepada pimpinan perusahaan. Tanggapan yang baik dari 
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pimpinan perusahaan menjadikan karyawan berani untuk terbuka dalam menyampaikan 

keluhan, kritikan dan saran terkait dengan perusahaan. 

Rasa kekeluargaan dan saling percaya pun tumbuh diantara para karyawan Hotel 

Malaka Bandung. Mereka mengadakan arisan karyawan yang diadakan setiap bulan sekali. 

Hal yang tidak lazim ada di perusahaan, terlebih perusahaan jasa perhotelan. Pada umumnya 

perusahaan jasa perhotelan, banyak karyawan yang berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel 

yang lain dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. 

Komunikasi yang terjalin baik ini menjadi salah satu alasan kuat karyawan nyaman 

bekerja di Hotel Malaka Bandung dan loyal terhadap perusahaan. Pimpinan perusahaan perlu 

membangun komunikasi yang baik sehingga para karyawan memiliki loyalitas dan dedikasi 

tinggi terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam memajukan perusahaan dibutuhkan 

kerjasama yang baik dengan sesama karyawan, manajemen dan pimpinan perusahaan Hotel 

Malaka Bandung. 

Keefektifan komunikasi organisasi Hotel Malaka Bandung sangat berperan penting 

bagi prestasi perusahaan dalam mencapai tujuannya, karena komunikasi dalam organisasi 

merupakan komunikasi yang mengalirkan informasi dari berbagai macam posisi atau 

kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. 

Komunikasi organisasi yang terjalin di Hotel Malaka Bandung melibatkan semua pihak 

dalam organisasi tersebut, baik antara atasan (manajer) dengan karyawan bawahannya, 

antara sesama karyawan yang setingkat kedudukannya, maupun antar divisi dalam 

organisasi. Komunikasi yang terjadi di lingkup organisasi haruslah terjadi komunikasi dua 

arah atau komunikasi timbal balik. Kelangsungan hidup organisasi menuntut organisasi 

Hotel Malaka Bandung untuk terus berkembang. 

Berdasar dari pengamatan keadaan Hotel Malaka Bandung di atas dan penulis 

memahami fenomena yang terjadi di Hotel Malaka Bandung dilihat dari  komunikasi 

organisasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal karyawan, serta berbagai faktor 

pendukung dan penghambat baik dilihat dari pimpinan, tingkah laku karyawan, kelompok 

kerja dan eksternal organisasi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul dengan yang 

berkaitan dengan hal ini. Judul tersebut adalah “KOMUNIKASI ORGANISASI DI 

HOTEL” ( Analisis Deskriptif Kualitatif Komunikasi Organisasi Di Hotel Malaka 

Bandung ).
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan masalah, “Bagaimana pelaksanaan komunikasi organisasi yang ada di Hotel 

Malaka Bandung ?” 

 

1.3 Identifikasi  Masalah 

 

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi 

berbagai macam masalah, antara lain : 

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah di Hotel Malaka 

Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas di Hotel Malaka 

Bandung? 

3. Bagaimana  pelaksanaan komunikasi horisontal di Hotel Malaka Bandung ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Dari identifikasi permasalahan di atas, maka misi atau tujuan penelitian ini dilakukan 

adalah untuk menggambarkan : 

1. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah di Hotel Malaka Bandung. 

2. Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas di Hotel Malaka Bandung. 

3. Pelaksanaan komunikasi horisontal di Hotel Malaka Bandung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis 

1. Secara Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

kajian yang komperhensif dalam meningkatkan komunikasi organisasi didalam sebuah 

industri perhotelan. 

      2.   Secara Praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

kinerja manajeman Hotel Malaka Bandung dalam meningkatakan komunikasi organisasi 

dimasa sekaranag ataupun masa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi 

unuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sebagai tambahan 

pengetahuan dan pengalaman agar dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk mencoba 

menganalisis teori yang dimiliki untuk mencoba menganalisis fakta dan gejala yang terjadi 

secara ilmiah dan objektif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Komunikasi 

 

   2.1.1 Definisi Komunikasi 

 

Kata komunikasi berawal mula dari bahasa Latin communicare yang berarti 

memberitahukan. Kata itu selanjutnya berkembang didalam bahasa Inggris menjadi 

communication, yang mempunyai arti proses bertukarnya informasi, gagasan, konsep, ide, 

perasaan, diantara dua orang bahkan lebih. Dengan maksud lain, Suranto Aw, 2010 secara 

singkat bisa menyimpulkan arti komunikasi, adalah proses menggirimkan pesan atau juga 

simbol yang mempunyai arti dari seorang sumber atau juga komunikator pada seorang 

yang menerima serta komunikasi dengan tujuan tertentu. 

Penilaian yang lain mengutarakan dengan sederhana, komunikasi bisa dijelaskan 

sebagai proses menyampaikan pesan dan juga informasi bersumber dari pemberi pesan 

(komunikator) kepada yang penerima pesan (komunikan) dengan tujuan dan maksud tertentu 

Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin, 2013. Pandangan yang lain komunikasi berdasarkan 

Wildan Zulkarnain menyimpulkan komunikasi itu  proses mengirim dan juga menerima 

pesan, dan juga dikatakan efektif apabila pesan tersebut bisa dipahami dan juga menstimulasi 

perilaku atau mendorong supaya orang lain bertindak sesuai isi pesan tersebut. 

 

   2.1.2 Komponen komunikasi 

 

Menurut Suranto Aw kata dari “ komponen ” di Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai dari semua  aspek yang bisa membuat suatu kegiatan tertentu. Maka dari 

itu komunikasi itu adalah sebuah proses dan kegiatan yang dibentuk oleh adanya unsur - 

unsur komunikasi. Di peristiwa ini, komponen komunikasi bisa dipaparkan antara lain 

yaitu : 
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1) Pembawa alias komunikator 

Pembawa atau yang mengirim dan  membuat pesan.. Mengirim pesan 

dengan maksud tertentu, oleh karena itu  pengirim tidak hanya ada di posisi 

tahu segalanya atau mengenal pada yang menerima, maka dari  itu pengirim 

mengirimkan pesan dengan maksud mendapatkan  respon untuk 

menyamakan  persepsi pada pesan, Alo Liliwerii, 2011. 

2) Komunikan atau penerima 

Komunikan itu seseorang yang mengartikan pesan. Contoh seperti 

informasi suatu peristiwa dan objek, jadi komunikan  pasti memiliki 

pelajaran  sekecil apapun pada  pesan  yang dikhususkan, dapat  sama atau 

beda dengan yang mengirim. Pada saat pesan sampai,  maka orang yang 

menerima pesan akan mengartikan pesan tersebut dan lalu dapat dikirim 

balik pada pengirim, Alo Liliweri, 2011. 

3) Decoding dan  Enconding 

Decoding berarti  mengartikan  lambang  verbal atau  pada  pesan  yang 

bisa saja persis, mirip bahkan sangat beda dengan yang dimaksud dari 

pengirim. 

Enconding berarti  proses pengirim mengartikan  ide ke dalam simbol yang 

bisa berupa verbal atau  nonverbal. Hasilnya, arti  ide ini adalah  pesan  yang 

akan dikirimkan pada penerima, Alo Liliweri, 2011 

4) Pesan 

Pesan bisa berupa perasaan, gagasan, atau juga pemikiran yang sudah di 

encode oleh pengirim atau juga di decode oleh penerima. Dasarnya pesan – 

pesan itu bisa berbentuk tanda-tanda, simbol, sinyal, ataupun kombinasi dari 

seluruhnya dan berguna untuk stimulus yang akan direspon oleh pihak 

penerima, Alo Liliweri, 2011. 

5) Media atau saluran 

Media atau juga saluran komunikasi adalah tempat yang beguna untuk 

memindahkan pesan dari pengirim terhadap  penerima.  Pada komunikasi, 

seluruh pesan yang dikirimkan sebelumnya harus melewati saluran, saluran 

itu dapat banyak atupun tunggal, Alo Liliweri, 2011. 
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6) Gangguan atau Noise 

Komunikasi manusia tidak pasti lancar tanpa adanya gangguan apapun, 

komunikasi kerap kali suka ada distorsi atau juga gangguan . Kemajuan  

awal komunikasi mendasar pada teknik matematika, oleh karena itu  

Shannon dan Weaver didalam Alo Liliweri menerjemahkan noise bagaikan  

“ prahara ”. 

7) Umpan balik atau Feedback 

Umpan balik atau juga Feedback berarti  respons yang ditujukan oleh 

penerima pada  pesan  yang sudah dikirim pengirim, Alo Liliweri, 2011. 

8) Bentuk liku – liku kehidupan 

  Bentuk liku – liku kehidupan atau biasa kita sebut kerangka pengalaman itu 

mempunyai arti pengalaman pengirim dan penerima yang berdasar pada 

background sosial dan budaya, status sosial, adat istiadat, pengetahuan, 

pendidikan, , interaksi dan relasi sosial.  Seluruh faktor yang berada dan 

membuat bentuk dari kerangka pengalaman ini akan mengubah cara seseorang 

berkomunikasi dengan orang  lain, Alo Liliweri, 2011. 

9) Ranah atau konteks 

Seluruh komunikasi terlaksana pada suatu konteks. Konteks mencakup 

seluruh unsur fisik juga psikologis yang berasal dilingkungan dimana 

komunikasi itu terjadi. Konteks juga mempunyai sifat budaya, sosial - 

psikologis, fisik bahkan temporal, Alo Liliweri, 2011. 

10) Revolusi atau perubahan 

Mambert mencetuskan  ( 1971 ) dalam Alo, Liliweri, 2011, tujuan utama 

dari komunikasi salah satunya adalah “perubahan”.  Banyak ahli 

komunikasi acuh  menilai “perubahan” itu tujuan utama komunikasi, tapi 

menyembunyikan “perubahan” ini pada kemasan seperti contohnya 

penerima bisa melakukan, mengembangkan, memahami, mengetahui, serta 

menikmati. Sebenarnya seluruh konsep yang  dimaksud ini adalah bentuk 

“perubahan”, baik itu perubahan maju, ataupun mundur. Supaya 

komunikasi bisa menggapai misi  “perubahan” dengan sempurna, jadi 

komunikasi harus diagendakan supaya semua kerangka kegiatan  
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komunikasi dilakukan dari dasar  urutan ruang dan waktu, Alo Liliweri, 

2011. 

Atas dasar teori di atas, bisa dikemukakan  bahwa dalam peran komunikasi 

mempunyai bagian dan komponen komunikasi, bagian itu ialah komunikator atau 

pengirim, komunikan atau penerima, decoding juga encoding, pesan, media atau saluran, 

gangguan atau noise, umpan balik atau  feedback, kerangka pengalaman, ranah konteks, 

dan  juga revolusi atau perubahan.  

 

   2.1.3 Tujuan Komunikasi 

 

Target atau juga tujuan dari komunikasi berartikan apa yang harus diagendakan 

untuk digapai dalam kegiatan komunikasi itu sendiri. Tujuan target ini juga bisa dicapai jika 

kita melakukankan tugas  nan dicanangkan, terdapat dalam  Alo Liliweri, 2011. 

Seorang ahli De Vito ( 2001 ) pada Alo Liliweri, 2011 mengartikan  bahwa sekurang 

– kurangnya terdapat 5 tujuan  komunikasi manusia, berupa : 

a) Mengubah persepsi juga mempengaruhi orang  lain 

b) Mengelola dan membangun relasi antar pribadi 

c) Mendapatkan  perbedaan dari jenis pengetahuan 

d) Meringankan dan juga membantu orang  lain 

e) Hiburan 

Atas dasar teori itu, bisa kita ketahui bahwa pada komunikasi pasti memiliki tujuan  

dan taraget dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi pasti  memiliki tujuan yang ingin dan 

akan disampaikan. 

 

   2.1.4 Peran Komunikasi 

 

Rancangan dari kata “peran” mustahil bisa dijauhkan dengan rancangan kata 

“status” yang bersumber dari bahasa Latin stare yang berarti “berdiri” yang menunjukan 

pada kekuatan seseorang yang beralas pada kakinya lalu  menahannya  supaya bisa berdiri 

tegak. Pada tradisi budaya Barat bahkan pada budaya Timur, apabila kita menghadapi 

orang yang lebih tua atau dengan status sosialnya lebih tinggi, pasti kita diharamkan 



12 
 

berdiri atau duduk tidak sopan pada Alo Liliweri, 2011. 

Posisi peranan komunikasi sendiri terkait dengan status dari elemen komunikasi, 

oleh karrena itu bisa saja terlihat dalam peranan komunikator, efek,  konteks, pesan, 

media, komunikan, serta peranan gangguan. Maka saat kita bicara komunikasi pada 

umumnya maka kita bicara mengenai cakupan peranan sistem komunikasi secara over all 

yang berawal dari komunikator, peranan ini ada pada bagaimana komunikator dengan 

status tertentu menjalankan fungsi atau keguynaan mengelola elemen komunikasi yang 

lain supaya dimunculkan peran itu sendiri dengan statusnya.  

 

   2.1.5 Fungsi komunikasi 

 

a) Informasi atau Berita 

Disuatu tingkat tertentu, seluruh pesan komunikasi adalah informasi, apabila pesan itu  

tidak ada maknanya, maka kita tidak bisa mengetahui isi yang disampaikan, yang 

berdampak jika kita tidak memberikan perhatian pada pesan itu. 

 

b) Instruksi atau Komando 

Pada kasus ini, informasi yang mempunnyai nilai dapat merubah peta kognitif 

seseorang, karena pesannya ada pada rangka penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan 

seseorang sering tidak diartikan dengan informasi, tetapi kita sebut dengan instruksi. 

Informasi yang bersifat  intruksi bisa berupa instruksi informal, bahkan bisa berbentuk 

instruksi formal. 

 

c) Persuasi atau Ajakan 

Persuasi atau ajakan ini mengartikan bahwa ada kategori pesan tertentu yang 

rencanakan sedemikian rupa dengan maksud mempengaruhi keyakinan, kepercayaan, dan 

perilaku. 

 

d) Hiburan 

Pada kehidupan manusia terbukti ada peristiwa komunikasi yang berguna 

memberikan kita kesenangan yang biasa disebut dengan hiburan pada Alo Liliweri, 2011. 
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Atas dasar penjelasan di atas, bisa kita ketahui maka komunikasi mempunyai 

beraneka macam fungsi atau kegunaan yang pasti berguna dan bermanfaat bagi kehidupan 

seseorang, baik secara individu bahkan pada kehidupan berorganisasi, dengan apa yang 

telah dijelaskan di atas fungsi tersebut yaitu fungsi informasi, fungsi instruksi, fungsi 

persuasi, dan fungsi hiburan. 

 

   2.1.6 Jenis Komunikasi (Menurut Perilakunya) Dalam Organisasi 

 

Muhammad ( 2009 : 107-127 ) menyatakan dalam Yosal Iriantara dan Usep 

Syaripudin, 2013 mengartikan organisasi mempunyai struktur yang formal sehingga ada 

tugas dan juga kewenangan yang jelas. Komunikasi yang berlangsung pada organisasi 

mengikuti struktur formal. Tapi, orang - orang yang ada pada organisasi tidak hanya 

berkomunikasi dan berinteraksi secara formal, ada saatnya mereka sekedar bertemu di 

kantin atau terlihat pada obrolan santai, yang kadang juga membahas perihal kegiatan 

yang dilakukan didalam organisasi. Maka dari itu, pada komunikasi organisasi terdapat 

jaringan komunikasi formal juga informal. 

 

1) Resmi atau Formal 

Komunikasi formal dilakukan melalui saluran atau jaringan komunikasi yang 

mengikuti struktur organisasi yang sejalan dengan garis kewenangan yang dibentuk 

manajemen. Dalam hal ini, surat termasuk suatu bentuk komunikasi formal pada sebuah 

jaringan komunikasi organisasi. Surat, laporan, buku panduan, rapat, notulen rapat, 

dokumen kebijakan serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan adalah bagian dari 

bentuk komunikasi formal. Dengan lain kata, pada komunikasi formal berlangsung 

bertukarnya  informasi yang sifatnya resmi juga umumnya ikut pada pola hubungan 

diantara bermacam bagian pada organisasi pada Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin, 

2013. 

Penulis buku Agus M. Hardjana dibukunya, 2003 juga berpendapat sesungguhnya 

komunikasi formal itu ialah komunikasi yang dilaksanakan dalam ruang  lingkup lembaga 

yang resmi, melewati garis perintah, atas dasar srtuktur lembaga, dari perilaku yang 

berkomunikasi alias petugas lembaga dengan kedudukan masing - masing, yang bertujuan 
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menyampaikan pesan nan berkaitan pada suatu kepentingan dinas juga dengan bentuk 

resmi yang berlaku dalam lembaga resmi pada umumnya. 

 

2) Bebas atau Informal 

Komunikasi tidak resmi atau informal pada organisasi tumbuh melewati hubungan 

sosial antara anggota organisasi, contoh seperti persamaan hobi, persahabatan, atau juga 

bisa saja dengan alasan sering ketemu di angkutan umum akan bisa membuat relasi sosial 

terbangun dan saluran komunikasi informal akan terbentuk. Karena sebagai landasan 

hubungan sosial, maka pada komunikasi informal ini informasi ditukar tidak mengikuti 

struktur resmi, informasi yang ditukar melewati saluran informasi ini bisa beraneka mulai 

dari informasi yang ada kaitannya dengan pekerjaan bahkan sampai masalah  dalam suatu 

organisasi. Pada kerangka komunikasi organisasi, aktivitas komunikasi lebih banyak 

melewati saluran komunikasi informal dibanding dengan komunikasi melewati saluran 

resmi pada Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin, 2013. 

Penulis Agus M. Hardjana 2003  berpendapat komunikasi informal itu komunikasi 

dari atas ke bawah ataupun sebaliknya, bisa diantara rekan sejawat, yang berpaham di luar 

rantai perintah suatu formal lembaga. Komunikasi itu tidak dilaksanakan oleh orang 

secara resmi sebagai petugas atas dasar jabatan yang diemban, pangkat yang dipunya, juga 

status pada  lembaga, namun sebagai seseorang  yang bekerja dalam lembaga. 

Pada aktivitas komunikasi dalam organisasi, kedua jenis komunikasi diatas sangat 

penting untuk kelangsungan kinerja suatu organisasi, entah komunikasi formal ataupun 

komunikasi informal. Dua jenis komunikasi itu sebenarnya saling melengkapi satu sama 

lain pada suatu pelaksanaannya, karena pada komunikasi formal juga dibutuhkan dengan 

komunikasi informal supaya dalam penyampaian pesan ataupun penerimaan pesan bisa 

lebih jelas juga pas  sasaran sesuai dengan yang  diinginkan komunikator. 

Contoh pada pelaksanaan rapat organisasi yang sifatnya formal ada pemberian 

bagian tugas dari atasan pada para bawahannya, akan tetapi dengan adanya rapat itu 

sifatnya formal, diikuti oleh seluruh anggota organsiasi, dengan itu bawahan yang diberi 

mandate  oleh atasan itu tidak begitu banyak bertanya sedangkan apa yang diutarkan oleh 

atasan belum dapat dimengerti dengan baik oleh karyawan bawahan, maka dari itu pada 

periode lain diluar rapat formal itu, bawahan dating menemui atasan untuk menanyakan 
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tentang pekerjaan yang atasan berikan dengan tujuan supaya bawahan bisa lebih paham 

dengan yang dimaksudkan atasan pada saat rapat formal itu. 

Pada contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi formal ataupun 

komunikasi informal membantu pada suatu kelangsungan kinerja dan keloyalan karyawan 

dalam menjalankan tugas dalam sebuah organisasi. 

 

2.1.7 Metode Komunikasi 

 

Yang dimaksud dengan metode itu adalah penjelasan dari strategi dengan upaya 

mencapai tujuan strategis dapat dilalui dengan memakai metode. Metode dapat terjadi 

cukup luas, apalagi jika kita lihat dari segi operasionalisasinya misalnya adanya metode 

atau Teknik ceramah, diskusi, juga metode komunikasi yang lainnya ( Pawit M.Yusup, 

2010 : 274 ). 

Sangat dikhususkan dalam hal metode teknik komunikasi, menurut Alo Liliweri, 

2011 metode atau teknik komunikasi ini membawa juga memandu kerja asal komunikasi 

maupun komunikator untuk menetapkan pemakaian cara dan teknik komunikasi tertentu 

untuk dapat mencapai tujuan komunikasi yang efektif juga efisien. Arti kata lain, tujuan 

dari diterapkan metode atau Teknik komunikasi ini utamanya agar mempermudah pesan 

tersampaikan dari komunikator pada komunikan supaya dirasa lebih efektif juga efisien. 

Penulis Alo Liliweri, 2011 berpendapat ada 3 ( tiga ) metode atau  Teknik utama 

pada komunikasi, antara lain : 

1) Komunikasi Informatif 

Komunikasi Informatif juga biasa disebut  pidato ini contohnya seorang 

guru yang medidik dan mengajari murid dan  juga seorang pakar memberi 

ceramah di depan public tertentu. 

2) Komunikasi Persuasif 

Kebanyakan pada pendidikan dan juga pelatihan, komunikasi persuasif 

sangat sering digunakan, yang bartujuan agar lebih cepat serta tepat dalam 

mempengaruhi maupun mengubah sikap juga persepsi publik. 

Terdapat faktor - faktor yang mengubah atau mempengaruhi persuasif, yaitu : 
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a) Karakteristik Target atau Sasaran 

Awal memulai komunikasi persuasif, disarankan merumuskan 

terlebih dulu target atau sasaran komunikasi. Tepian sasaran atas dasar 

karakteristik bisa mempermudah pembicara untuk merancang profil 

dirinya ketika berkomunikasi, penggunaan media dan rancangan pesan 

bahkan efek yang seperti apa yang diketepikan oleh komunikator. 

 

b) Karakteristik Asal atau Sumber 

Kepiawaian pada persuasi sangat bergantung dari karakteristik asal 

atau sumber komunikasi misal tingkat profesionalisme, fungsional 

pendidikan, keahlian, atau ketrampilan dan kemampuan dalam 

berkomunikasi, ataupun mungkin tampilan personal seseorang yang 

akan jadi sumber komunikasi. 

c) Karakteristik Pesan 

Pesan berifat memainkan peran dalam persuasi, kadang kala pesan 

bisa menampilkan kedua sisi dari suatu cerita yang bermanfaat untuk 

membantu merubah sikap. 

 

3) Komunikasi Instruktif 

Teknik atau metode ini, bisa bermakna sebagai metode atau teknik 

menekan ataupun memaksa dan juga instruksi, metode ini megartikan 

bahwa mempersuasikan seseorang bahkan sekelompok orang agar mereka 

merubah sikap, jadi pesan akan dikirim komunikator dengan ditekan, 

memaksa dan memberi  instruksi dengan bermacam taktik. 

 

Atas dasar teori di atas, bisa disimpulkan bahwa metode atau teknik pada komunikasi 

adalah suatu cara yang digunakan agar menetapkan penggunaan cara dan metode  

komunikasi tertentu untuk melakukan komununikasi secara efektif juga efisien, serta bisa 

mencapai harapan tujuan berdasarkan dengan yang diharapkan dari pelaksanaan peran 

komunikasi tersebut. 
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2.1.8 Media Komunikasi 

 

Media bersumber dari kata medium, secara harfiah ialah penyalur, perantara, 

ataupun penyampai. Pada komunikasi, media atau saluran komunikasi bisa berarti sarana 

komunikasi bisa dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, ada juga teknologi 

perangkat kerasnya, yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau juga 

informasi ( Pawit M. Yusup, 2010 : 225 – 226 ). 

Agus M. Hardjana berpendapat ( 2003 : 15  -16 ) saluran atau media komunikasi 

mempunyai 3 jenis, antara lain : 

1. Saluran atau media Lisan 

Penyampaian pesan melalui media lisan bisa dilakukan dengan cara 

menyampaikan sendiri, penerima pesan bisa individu, kelompok kecil dan 

kelompok besar, bahkan massa. 

2. Saluran atau media tertulis 

Penyampaian pesan secara tertulis bisa dilakukan melewati surat, laporan, 

selebaran, memo, catatan, poster, gambar, dan lainnya. 

3. Saluran atau media elektronik 

Penyampaian pesan secara elektronik biasanya dilakukan melalui e- mail,  

faksimile, radio, dan juga televisi. 

Pendapat Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin ( 2013 : 53 )  tentang saluran media 

komunikasi pada organisasi, pada suatu organisasi ada saluran  media komunikasi yang 

digunakan untuk menyampaikan dan juga penerimaan pesan. Perihal kepentingan 

manajemen, komunikasi organisasi dilaksanakan pada pelaksanaan tugas dan dalam 

aktivitas organisasi. Maka dari itu, penyampaian informasi menjadi sangat penting dengan 

maksud efektivitas komunikasi pada organisasi. Saluran media komunikasi yang 

digunakan dalam komunikasi organisasi tentunya beragam, dari saluran tatap muka 

hingga  menggunakan jaringan komunikasi berbasis komputer misalnya menggunakan e-

mail. 

Atas dasar teori di atas, bisa disimpulkan sesungguhnya media komunikasi adalah 

sebuah saluran yang mempunyai fungsi menjadi perantara dalam proses penyampaian 

pesan ataupun informasi yang komunikator sampaikan pada komunikan, saluran atau 
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media komunikasi itu bisa berupa media lisan, media tertulis, maupun media elektronik. 

Pada suatu organisasi, media yang biasa digunakan pada kegiatan komunikasi beraneka 

macam, mulai dari saluran media tatap muka hingga menggunakan jaringan komunikasi 

berbasis komputer. 

 

2.1.9 Hambatan Komunikasi 

 

Sri Haryani ( 2001 : 51 ) berpendapat bahwa komunikasi yang terjadi pada 

organisasi tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, pasti suka ada hambatannya. 

Komunikasi tidak efektif yang disebabkan hambatan bisa dibedakan menjadi 2 macam, 

diantaranya hambatan dalam komunikasi antarpersonal atau pribadi dan juga hambatan 

dalam komunikasi organisasi. 

1) Hambatan komunikasi antarpersonal 

Sri Haryani ( 2001 : 51 ) berpendapat bahwa komunikasi antarpersonal adalah 

komunikasi seorang individu dengan individu lainnya, yang mana masing - masing bisa 

bertindak selaku sumber ataupun penerima pesan. Hal yang menjadi sebab komunikasi 

antarpersonal jadi tidak efektif, antaa lain : 

a) Bedanya persepsi 

b) Penyerapan pesan dan informasi yang salah 

c) Bahasa yang beda 

d) Perhatian yang kurang 

e) Kondisi emosional yang beda 

f) Latar belakang pendidikan yang beda 

 

2) Hambatan komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi berarti komunikasi yang terjadi pada  lingkungan organisasi, 

komunikasi ini bisa terjadi secara formal ataupun informal, tetapi prinsipnya ialah, 

membahas masalah yang berhubungan dengan kedinasan ( Sri Haryani, 2001 : 51 ). Hal 

yang menjadi sebab komunikasi pada organisasi kurang efektif, yaitu : 

a) Banyaknya informasi yang disampaikan 

b) Pesan yang rumit 
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c) Menerima pesan ganda 

d) Bedaan status 

e) Kepercayaan yang kurang 

 

Komunikasi yang tidak tersusun atau terstruktur, yaitu : 

1.   Pemilihan media yang salah 

2. Komunikasi yang  tertutup 

3. Komunkasi yang tidak etis 

4. Komunikasi tidak efektif 

5. Benteng halangan bersifat fisik 

 

Atas dasar teori diatas, bisa dikatakan sesungguhnya pada komunikasi sering  adanya 

sebuah hambatan yang menjadikan sebab komunikasi tersebut tidak berlangsung efektif, 

hambatan komunikasi itu adalah sebuah hal yang bisa  menyebabkan peranan komunikasi 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang membuat pesan tidak bisa disampaikan bahkan 

diterima dengan baik oleh yang melakukan komunikasi. Hambatan pada  komunikasi 

tersebut bisa berupa hambatan interpersonal atau pribadi ataupun hambatan dalam 

komunikasi organisasi. Yaitu komunikator, peranan ini ada pada bagaimana komunikator 

dengan kedudukan tertentu menjalani fungsi mengelola elemen komunikasi yang lain supaya 

dimunculkan peran itu sendiri dengan kedudukannya  ( Alo Liliweri, 2011 : 132 – 133 ). 

 

 

2.2 Komunikasi Organisasi 

 

Menurut Goldhaber (1986 : 4) dalam bukunya Organizational Communication 

memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai berikut : “Organizational 

communication is the process of creating and exchanging messages within a network 

ofinterdependent relationship to cope with environmental uncertainty”. Atau dengan kata 

lain “komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam 

satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan 

yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah”. 
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Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi, baik dalam kelompok formal maupun 

kelompok informal organisasi. (Devito, 1997 : 340).  

Sedangkan menurut Wiyartono (2004 : 54), komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi. 

R. Wayne Pace dan Don F. Faules menyebutkan bahwa komunikasi organisasi 

merupakan sebuah perilaku pengorganisasian yang terjadi (di dalam suatu organisasi) dan 

bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu melakukan transaksi dan memberi makna 

atas apa yang telah terjadi. ( 2006 : 31 ). 

Dari empat definisi tentang komunikasi organisasi di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses komunikasi yang 

terjadi pada sebuah organisasi formal maupun organisasi informal dalam bentuk komunikasi 

yang kompleks komunikasi tersebut dapat menimbulkan pengertian yang sama bagi anggota 

organisasi sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi tersebut. 

 

    2.2.1 LandasanTeori Organisasi Klasik Struktural 

 

Konsep tentang organisasi sebenarnya telah berkembang mulai tahu1800-an dan 

konsep-konsep ini sekarang dikenal sebagai teori klasik (classical theory) atau kadang-

kadang disebut juga teori tradisional atau teori struktural klasik. Teori ini dikemukakan oleh 

Maxx Webber, 1905 organisasi itu seperangkat prosedur, struktur dan peranan yang jelas 

yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

   2.2.2  Karakteritik Organisasi Weberian 

 

Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional 

dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Menurut Weber bentuk organisasi birokratik adalah bentuk yang paling efisien. Oleh karena 

itu Weber berpendapat bahwa dalam menjadalani kehidupan khususnya dunia kerja 

masyarakat perlu membentuk organisasi, “baru” selain masyarakat tradisional di dadalam 

kehidupan sehari - hari.  Ciri organisasi atas karya Weber : 

1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan antara 

jabatan-jabatan, seperti General Manager, Human Resource Manager, Room 

Division Manager. 

2. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas, tugas-tugas org. 

disalurkan diantara berbagai jabatan sebagai kewajiban resmi. 

3. Kewenangan: melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. 

4. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hirarkis atau 

struktur organisasi. 

5. Sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas yang ditetapkan secara 

formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam 

organisasi. 

6. Prosedur bersifat formal dan impersonal. Perlu adanya catatan tertulis demi 

kontinuitas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud 

transaksi. Prosedur impersonal ini dirancang untuk menjaga perasaan 

karyawan agar penilaian rasionalnya tidak menyimpang.dalam menjalankan 

kewajibannya. 

7. Disiplin 

8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan 

organisasi. 

9. Pegawai yang dipilih untuk bekerja berdasarkan kualifikasi teknis. 

10. Kenaikan jabatan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. 

 

2.2.3 Implikasi Teori Weber Pada Komunikasi Organisasi 

Suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan (positional communication). 

Hubungan dibentuk antara jabatan-jabatan, bukan antara orang-orang. 
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Manajemen Ilmiah Taylor  

Pendekatan Taylor terhadap manajemen dilakukan di sekitar 4 unsur fungsi: pembagian 

kerja, proses skalar dan fungsional, struktur dan rentang kekuasaan. 

1. Pembagian kerja: menyangkut bagaimana tugas, kewajiban dan pekerjaan organisasi 

didistribusikan. Pekerjaan setiap orang dlm org. hrs terbatas pada pelaksanaan suatu 

fungsi. 

2. Proses Skalar dan fungsional. Berkaitan dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal 

organisasi. Proses saklar menunjukkan rantai perintah atau dimensi vertikan 

organisasi. 

3. Struktur. Berkaitan dengan hubungan-hubungan logis antara berbagai fungsi yang 

ada dalam organisasi.  

 Lini: kewenangan terakhir terletak pada jabatan-jabatan dalam struktur itu. 

 Staf: memberi nasihat dan jasa untuk membantu lini. 

 Struktur tinggi dan struktur datar: Struktur tinggi mempunyai banyak tingkat 

kewenangan dengan manajernya yang mempnuayai rentang pengawasan 

yang sempit. Organisasi berstrutur datar ditandai dengan aktivitas 

individualistik dan usaha pemberdayaan. 

4. Rentang pengawasan. Jumlah bawahan yang berada di bawah pengawasan seorang 

atasan 

Ada 3 unsur organisasi formal: 

1. Sistem kegiatan yang terkoordinasi. Organisasi dalam kenyatanya selalu terdiri dari 

bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Bagian-bagian organisasi merupakan 

kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan dan saling berhubungan. 

2. Kelompok orang 

3. Kerjasama utk mencapai tujuan 

   2.2.4   Perspektif Subjektivis 
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Teori struktural klasik sederhana dan menarik. Teori itu menunjukkan bahwa bila 

struktur ditemukan, perilaku akan dapat diramalkan, rasional dan efisien. Bila setiap orang 

mengetahui peranan, tanggung jawab dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, 

oraganisasi dapat berjalan baik. Struktur menentukan perilaku dan menghasilkan tujuan. 

 

   2.2.5 Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi 

 

Komunikasi memiliki pernanan besar dalam organisasi. Menurut Sendjaja (dalam 

Bungin 2009 : 278), organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) 

maupun nirlaba (non- profit), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu: fungsi normatif, 

regulatif, persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a) Fungsi Informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu system proses informasi (information-

processing system). Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat 

memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. 

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh 

semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang- orang 

dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 

organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan 

karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping 

itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan. 

b) Fungsi Regulatif 

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu 

organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap 

fungsi regulatif ini. 

Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu 

mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang 
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disampaikan. Disamping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi 

atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada 

lapis atas (position of outhority) supaya perintah- perintahnya dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung 

pada : 1. Keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah. 

2. Pimpinan dalam memberi sanksi. 

3. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pimpinan sekaligus 

sebagai     pribadi. 

4. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. 

Kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya 

berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang 

pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan. 

c) Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu 

membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini maka banyak 

pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. 

Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan 

kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan 

dan kewenangannya. 

d) Fungsi Integratif 

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan 

karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi 

formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (newsletter, bulletin) dan laporan 

kemajuan organisasi; juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi 

selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. 

Pelaksanaan aktivitas ini menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar 

dalam diri karyawan terhadap organisasi. 
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   2.2.6 Bentuk-Bentuk Komunikasi Organisasi 

 

Komunikasi merupakan unsur pengikat berbagai bagian yang saling bergantung 

dalam sistem itu. Tanpa komunikasi tidak akan ada kegiatan yang terorganisir. Menurut 

Bangun (2012 : 364), bentuk- bentuk komunikasi organisasi adalah sebagai berikut : 

a) Komunikasi Tertulis 

Komunikasi tertulis merupakan suatu proses dimana pesan yang disampaikan oleh 

komunikator disandikan simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau tempat lain yang 

dapat dibaca dan dikirimkan kepada komunikan. 

b) Komunikasi Lisan 

Komunikasi lisan adalah proses dimana seorang komunikator berinteraksi secara 

lisan dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. 

c) Komunikasi Non-verbal 

Komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam 

komunikasi bisnis. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, 

mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh (body language) sebagai 

alat berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi nonverbal seringkali tidak terencana atau 

kurang terstruktur. Namun, komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang lebih besar 

daripada komunikasi verbal. Isyarat- isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama 

dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Dengan 

memperhatikan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan 

kejujuran orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada seseorang yang lebih 

percaya pada pesan-pesan yang disampaiakan melalui isyarat nonverbal daripada pesan-

pesan yang di sampaiaknmelalui isyarat. (Purwanto, 2006 : 9). 

d) Komunikasi Antarpribadi 

Yang dimaksud dengan komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang 

berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi berlangsung secara 

diadik (secara dua arah/timbal balik) yang dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yakni 
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percakapan, dialog dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana yang bersahabat 

dan informal. Dalam suatu organisasi, komunikasi antarpribadi sering di gunakan antar 

sesama anggota organisasi secara informal baik antara atasan dengan bawahan, maupun 

dengan sesama angggota setingkat. Menurut Porter dan Samovar (dalam Alo Liliweri, 1997 

: 28) terdapat tujuh ciri yang menunjukkan kelangsungan suatu proses komunikasi 

antarpribadi yaitu : 

 Melibatkan perilaku melalui pesan baik verbal maupun nonverbal; 

 Melibatkan pernyataan /  ungkapan; 

 Bersifat dinamis bukan statis; 

 Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi (pernyataan 

pesan yang harus berkaitan); 

 Dipandu oleh tata aturan yang ebrsifat intrinsic dan ekstrinsik; 

 Meliputi kegiatan dan tindakan, serta komunikasi- komunikasi antarpribadi yang 

melibatkan persuasi. 

 

   2.2.7 Komunikasi Organisasional 

 

Komunikasi sangat penting dilakukan dalam organisasi, karena menyangkut 

penyampaian pesan antar individu dan kelompok tentang pekerjaan dalam organisasi. 

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang mengalir antar/antara unit-unit dan 

grup-grup organisasional. Bentuk komunikasi organisational adalah sebagai berikut : 

 

1. Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah (downward communication) adalah penyampaian aliran 

informasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan sesuai garis komando dalam suatu 

organisasi. Komunikasi ini bertujuan agar para pemimpin lebih mudah dalam pengambilan 

keputusan. Informasi yang di sampaikan oleh atasan dapat berupa pengarahan pelaksanaan 
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tugas, instruksi pekerjaan, informasi kebijakan dan prosedur pekerjaan, serta 

mengemukakan umpan balik terhadap kinerja bawahan. 

Penulis Katz & Kahn ( 1966 ) didalam ( Pace and Faules, 2006 : 185 ) berpendapat 

sesungguhnya ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari karyawan atasan 

pada karyawan bawahan, diantaranya : 

 Informasi tentang melaksanakan pekerjaan 

 Informasi tentang dasar pemikiran untuk melaksanakan pekerjaan 

 Informasi tentang kebijakan juga praktik perusahaan atau organisasi 

 Informasi tentang kinerja karyawan 

 Informasi untuk mengembangkan tanggung jawab memiliki tugas 

Dalam komunikasi ke bawah para manajer melakukan komunikasi dengan para 

bawahannya masing-masing sesuai dengan garis komando. Para manajer pada masing-

masing departemen dalam suatu perusahaan memberikan perintah kepada para bawahannya 

tentang tugas yang akan mereka lakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Gambar 

1.1 menunjukkan bahwa manajer departemen A, melakukan komunikasi dengan bagian A1 

dan A2, manajer departemen B melakukan komunikasi dengan bagian B1 dan B2, serta 

manajer departemen C berkomunikasi dengan bagian C1 dan C2. 

 

 

Gambar  2.2.1, Komunikasi Ke Bawah (Sumber : Bangun, 2012 : 368) 

2. Komunikasi ke Atas 

Komunikasi ke atas (upward communication) adalah informasi yang berasal dari 

bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan ingin menyampaian usulan, ide, 

Dept. A  
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keluhan, pengaduan, ataupun laporan. Apa yang disampaikan oleh bawahan ini bisa jadi 

sebuah informasi yang penting dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Namun 

informasi tersebut tetap perlu di cermati dan di validasinya kembali. Arah komunikasi 

demikian harus tetap hidup guna perputaran informasi khususnya bagi para atasan yang tidak 

terjun langsung ke ranah operasional. 

Pada Pace & Faules ( 2006 : 190 ) berpendapat sesungguhnya banyak analisis juga 

penelitian perihal komunikasi ke atas mengungkapkan bahwa atasan patut menerima 

informasi dari karyawan bawahan mereka, yaitu karyawan bawahan yang : 

 Menginformasikan kegiatan bawahan, mengenai  pekerjaan mereka, kemajuan, 

prestasi, serta rencana di waktu yang akan datang 

 Memberitahukan permasalahan kerja yang belum diselesaikan bawahan yang 

mana membutuhkan bantuan oleh bawahan 

 Menyampaikan saran juga gagasan untuk perbaikan dalam bagian organisasi 

sebagai kesatuan 

  

 Mengutarakan bagaimana pikiran mereka dan perasaan bawahan tentang 

pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasinya. 

 

 

Gambar 2.2.2, Komunikasi Ke Atas (Sumber : Bangun, 2012 : 369) 

Dalam suatu organisasi yang melakukan sistem kepemimpinan demokrasi, para 

bawahan memberikan masukan dan saran kepada atasannya dalam mengambil keputusan. 

Para bawahan pada masing-masing departemen memberikan masukkan dan saran kepada 

Dept. A  
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atasannya melalui garis komando. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa bagian A1 dan A2 

memberikan saran kepada manajer departemen A, bagian B1 dan B2 kepada manajer 

departemen B, dan bagian C1 dan C2 kepada manajer departemen C. 

 

3. Komunikasi ke Samping 

Komunikasi ke samping (horizontal communication) terjadi anatara dua pejabat atau 

pihak yang berada dalam tingkatan hirarki wewenang yang sama. Komunikasi ke samping 

(horizontal communication) terjadi anatara dua  pihak yang berada dalam tingkatan hirarki 

wewenang yang sama. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staff akuntan, 

diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Konteks dari komunikasi ini bersifat 

koordinasi sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. 

Komunikasi ke samping tentunya memiliki tujuan dalam komunikasi. Pace and 

Faules ( 2006 : 195 – 196 ) berpendapat atas daar penelitian serta pengalaman 

menyimpulkan sesungguhnya  komunikasi ke samping terjadi paling sedikit sebab 6 

alasan, diantaranya : 

 Guna pembagian tugas pekerjaan 

 Guna berbagi informasi meliputii kegiatan serta rencana 

 Guna memecahkan permasalahan 

 Guna mendapatkan pemahaman 

 Guna berunding, menggali perbedaan dan juga mendamaikan 

 Guna menumbuhkan dukungan antarpribadi 
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          Gambar 2.2.3,Komunikasi Ke Samping (Sumber : Bangun, 2012 : 370 ) 

Dalam pelaksanaannya, para manajer dalam suatu perusahaan sering melakukan 

tukar informasi sesama rekan sekerjanya pada bagian yang berbeda dalam memecahkan 

masalah. Gambar 1.3 menunujukkan bahwa adanya komunikasi antara manajemen A dengan 

manajemen B, dan B dengan C. 

Komunikasi horisontal sangat penting dilakukan di dalam organisasi pada 

departemen yang berkaitan. Tetapi, pada departemen yang tidak berkaitan secara langsung, 

komunikasi horisontal sangat jarang dilakukan. 

 

4. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal (diagonal communication) adalah komunikasi yang dilakukan 

antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. 

Komunikasi diagonal banyak terjadi pada organisasi berskala besar dimana ketergantungan 

antar departemen yang berbeda sangat besar. 

Kelebihan dari komunikasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi. Namun 

ada kelemahan dari komunikasi ini karena penyebaran informasi tidak sesuai dengan jalur 

rutin dan struktur organisasi yang sudah ada. 

 

 

Gambar 2.2.4, Komunikasi Diagonal (Sumber : Bangun, 2012 : 371) 

 

Dept. A  
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Komunikasi diagonal memilki beberapa keuntungan, antara lain penyebaran 

informasi yang lebih cepat sehingga individu atau kelompok pada departeman satu dapat 

membantu menyelesaikan masalah pada bagian dan departemen lain. Gambar diatas 

menunjukkan manajer departemen A melakukan komunikasi dengan bagian B1 dan B2, 

serta bagian C1 dan C2, dan seterusnya. 

 

2.2.3  Komunikasi Elektronik 

 

Komunikasi elektronik akhir-akhir ini menjadi semakin penting di dalam organisasi. 

Baik sistem informasi formal maupun teknologi elektronik pribadi telah mengubah cara 

berkomunikasi. Komunikasi elektronik tidak terbatas hanya pada komunikasi antara person-

to-person, tetapi juga person-to-system atau system-to- person. 

1. Sistem Informasi Formal 

Sistem informasi formal ini bisa digunakan melalui pendekatan manajerial dan 

pendekatan operasional. Pendekatan manajerial melibatkan penciptaan sebuah posisi yang 

biasanya di sebut chief information officer (CIO). Pendekatan operasional pada umumnya 

bagian dari upaya CIO, melibatkan pembentukan satu atau beberapa system informasi 

formal yang menghubungkan semua manajer, departemen, dan fasilitas yang relevan dalam 

organisasi. 

2. Teknologi Elektronik Pribadi 

Kemajuan dalam teknologi komunikasi elektronik pribadi mengubah bentuk 

komunikasi organisasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Telepon seluler, komputer, dan 

jaringan internet telah mempermudah para manajer berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya. 

Penggunaan teknologi elektronik pribadi berupa telepon selular ini antara lain untuk 

telepon dan mengirim short message service (sms). Adapun teknologi elektronik pribadi 

berupa komputer dan jaringan internet digunakan untuk mengirim electronic mail (e-mail), 

ataupun chatting antar sesama pengguna komputer yang terhubung dalam suatu jaringan., 
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2.4 Gambaran Umum Perusahaan 

      2.4.1  Struktur Organisasi Hotel Malaka Bandung 

Gambar 2.4.1 Struktur Organisasi Hotel Malaka Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Director/Direksi 

Asst. Director 

General Manager 

Exc. Secretary 

Oper. Manager 

Human 
Resourc

es 
Manager 

Personel 
Officer 

Security 

Driver 

Room Divisi 
Manager 

Asst. FO 
Manager 

Supervisor 
FO 

Housekeeping 
Supervisor 

RA & PA 

Laundry 
Attendant 

F&B 
Manager 

Kitchen 

Operasional 
F&B 

Banquet 

Cafe & 
Restaurant 

Steward 

Engineering 

Repair & 
Maintenanc

e 

Marketing 
Manager 

Sales 
Manager 

Chief Accounting 

Asst. Chief 
Accounting 

Income Audit 

Cost Control 

Purchasing 



33 
 

      2.4.2  Visi dan Misi Hotel Malaka Bandung 

   Visi 

  Hotel Malaka Bandung berusaha untuk menjadi perusahaan managemen 

perhotelan Indonesia yang membuat kesan yang berbeda dan memberikan 

kesan yang positif dengan semua kalangan. 

 Sumber Daya Manusia 

Hotel Malaka Bandung mengembangkan dengan tim yang berbakat dengan 

sikap positif ,kreatif, dan inovatif serta dengan pengalaman yang sangat baik 

yang membuat tamu senang tersenyum dengan kepuasan 

 Mitra kerja 

Hotel Malaka Bandung  bersama-sama menciptakan tekad yang kuat 

hubungan jangka panjang dan hubungan saling menghargai 

 Portofolio 

Hotel Malaka Bandung berusaha untuk mengembangkan merk hotel yang 

inovatif untuk menjadi merk terkemuka di setiap pasar yang di layani 

  Misi 

 Misi dari hotel Malaka Bandung adalah bertujuan untuk memberikan 

pelayanan hotel yang berkualitas dengan pelayanan perhotelan indonesia 

dengan desain yang unik dan akan membuat oranf senangdan tersenyum 

puas pada seluruh kalangan 

      2.4.3  Lambang Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.4.2  Logo Hotel Malaka Bandung 

(https://www.google.com/search?q=logo+hotel+malaka&safe=strict&rlz=1C1CHBF_enI

D739ID739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY576DmZHjAhUJ3Y8KHfl
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QAOkQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657). Diakses pada hari Minggu 15 Maret 2020 jam 

21 ; 17 WIB. 

 

      2.4.4   Gedung  Perkantoran 

 

 Hotel Malaka Bandung  berada di Jalan Halimun No 36 Palasari. Dengan saluran 

telepon (022)-7203344, Fax (022)-7203345. Info pemesanan reservation@malakahotel.com 

 

2.5   Penelitian Terdahulu 

 

1. Adesya (2010) melakukan penelitian mengenai Hubungan Iklim Komunikasi 

Organisasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan bagian Spinning di PT Unitex Tbk 

Bogor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis iklim 

komunikasi organisasi, tingkat kepuasan kerja dan hubungan antara iklim komunikasi 

organisasi dengan kepuasan kerja karyawan bagian Spinning PT Unitex Tbk Bogor. 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pemilihan sampel 

dilakukan menggunakan metode non probability sampling dan responden diperoleh 

dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis data menggunakan ananlisis deskriptif 

dan analisis hubungan. Untuk analisis hubungan menggunakan korelasi Rank 

Spearman dengan bantuan software SPSS 12.0 for Windows. 

2. Bella Ayu Permatasari (2014), dalam peneletiannya yang berjudul “ Kegiatan 

komunikasi organisasi di Koperasi Indosurya simpan pinjam Buah Batu Bandung. 

Penelitian ini menggunakan Teknik kualitatif dengan hasil kesimpulann menunjukan 

bahwa, semakin kuat budaya organisasi yang diaplikasikan atau diterapkan dalam 

sebeuah perusahaan akan semakin cepat pembentukan iklim di dalam lingkungan 

kerja sebagai penopang untuk mendapatkan hasil dari budaya tersebut. 

3. Paridah (2009) yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Penyampaian Dari Atasan 

Kepada  Bawahan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di AMIK Pikarti Luhur”. 

Validitas instrument reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan korelasi 

berganda, uji F  dan uji T. Efektifitas penyampaian informasi dan atasan kepada 
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bawahan ( X), motivasi kerja ( Y). Terdapat hubungan atau korelasi antara efektifitas 

penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan dengan motivasi kerja, karna 

antar kedua variable saling berhubungan. 

4. Sri ( 2010 ) judul “ Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kulon Progo ”. Pada penelitian tersebut, Sri ( 2010 : 101 ) melaksanakan 

penelitian pada bagian pelaksanaan komunikasi horisontal komunikasi vertikal ke 

atas, komunikasi vertikal ke bawah, , hambatan dalam berkomunikasi, dan upaya 

mengatasi hambatan tersebut. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sri memakai 

pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan situasi sosial dalam 

pelaksanaan komunikasi organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, Sri melakukan penelitian pada materi yang dikomunikasikan, , bentuk 

komunikasi, proses komunikasinya serta metode yang digunakan 

5. Vivi Haviani (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi komunikasi 

organisasi  dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Klinik Mitra Medika 

Tambkan Jalan Cagak Kabupaten Subang”. Penelitian ini menggunakan Teknik 

Deskriptif kualitatif. Dengan tujuan untuk meniliti, mengetahui, dan menganalisis 

bagaimana strategi komunikasi organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

Klinik Mitra medika Tambakan Jalan Cagak Kabupaten Subang. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 
 

Suatu Organisasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan komunikasi, komunikasi 

penting dalam suatu organisasi.Dalam kerangka pikir konseptual penulis mengaplikasikan 

dari Grand teori Struktural Clasiccal Organisation tahun 1905 yang dicetus oleh Maxx 

Webber dengan sebutan teori Webberian. ]yang menyatakan terdapat beberapa jenis 

komunikasi teraarah dalam komunikasi organisasi sebagai sarana pencapai tujuan, yaitu 

komunikasi vertical ke atas, vertical ke bawah dan horizontal. 

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. 
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Organisasi terbentuk karena terdapat kesamaan visi dan juga misi dari para anggotanya. 

Di dalam sebuah organisasi tentunya terbentuk suatu aturan yang telah disepakati oleh 

anggota organisasi, seperti pembentukan struktur organisasi, aturan tata tertib yang harus 

ditaati, budaya organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi dalam organisasi, dan lain 

sebagainya. Dalam upaya pencapaian tujuan dari sebuah organisasi, para anggota harus 

mampu memegang teguh apa yang telah disepakati bersama, dan harus melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan bertanggungjawab. Apabila hal tersebut dapat 

dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi, maka dapat dimungkinkan visi dan misi 

dari organisasi tersebut akan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Dalam keberlangsungan kerja suatu organisasi terlaksana sebuah komunikasi. 

Komunikasi dalam organisasi memegang peran yang sangat penting dalam rangka 

pencapaian tujuan dari organisasi, sebuah organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik 

atau bahkan tidak akan dapat berjalan apabila didalamnya tidak ada sebuah kegiatan 

komunikasi antar anggotannya. Dalam lingkup terkecil  pun seorang individu tidak akan 

bisa hidup tanpa menggunakan suatu kegiatan komunikasi, apalagi dalam sebuah 

organisasi yang isinya beberapa orang, pasti dalam kelangsungan organisasinya 

membutuhkan suatu komunikasi. Komunikasi di dalam organisasi yang biasa dilaksanakan 

yaitu ada tiga macam arah komunikasi, yaitu komunikasi vertikal turun (antara atasan 

dengan bawahan), komunikasi vertikal naik (antara bawahan dengan atasan), dan 

komunikasi horisontal (antar sesama). 

Hotel Malaka Bandung merupakan suatu organisasi bidang jasa pelayanan yang 

bertugas sebagai suatu unsur pelaksana organisasi yang dipimpin oleh General Manager 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Owner/Direksi. Hotel Malaka 

Bandung ini perlu dilakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan komunikasi organisasi 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi organisasi yang 
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dilaksanakan. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada pelaksanaan 

komunikasi vertikal turun dalam organisasi, vertikal naik dalam organisasi, dan horisontal 

dalam organisasi, tidak terlepas dengan proses komunikasi, peneliti juga akan meneliti 

mengenai hambatan dalam proses komunikasi tersebut serta peran pemimpin maupun 

karyawan yang lain dalam upaya mengatasi hambatan dalam komunikasi agar dapat 

tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.6 Komunikasi Sebagai Sarana Pencapaian Tujuan Organisasi 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya, jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya, melalui pengumpulan 

data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi yang akan diteliti, 

namun yang lebih ditekankan adalah kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data 

(Kriyantono, 2006 : 58). 

Bogdan & Taylor dalam karya Pawito, (2008 : 84) menerangkan bahwa penelitian kualitatif 

pada dasarnya merupakan prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-

data deskriptif berupa tulisan, ucapan, maupun perilaku-perilaku yang dapat diamati. Oleh karena 

itu penelitian kualitatif langsung diarahkan pada individu- individu atau masyarakat secara holistik 

tanpa meredukasi ataupun mengisolasi variabel-variabel tertentu. 

Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin menjelaskan 

bagaimana pelaksanaan komunikasi organisasi di Hotel Malaka Bandung. Penulis ingin 

mendapatkan gambaran secara mendalam tentang hal ini dimana lebih mengutamakan kedalaman 

datanya, bukan banyaknya data. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif memakai pendekatan kualitatif. Sumber dari 

kosa kata Indonesia, deskriptif berarti menjelaskan maupun menggambarkan. Penelitian 

deskriptif merupakan upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas 

dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya ( 

Sonny Leksono, 2013 : 181 ). 

Penelitian kualitatif itu penelitian yang mengedapankan pada hal yang paling penting dari 

sifat jasa maupun barang. Yang utama dari  jasa maupun barang berjenis gejala, fenomana 
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maupun kejadian sosial merupakan makna dibalik kejadian itu yang bisa dijadikan pengetahuan 

berharga oleh suatu perkembangan konsep teori. Pemeriksaan kualitatif dapat dibuat dengan 

maksud  mengasihi sumbangannya pada kebijakan, teori, praktis, tindakan dan masalah-masalah 

social. Riset kualitatif dilaksnakan karena penulis ingin mengeksplor kejadian ataupun 

fenomena yang tidak bisa dikuantitaskan yang sifatnya deskriptif misalnya proses suatu 

karakteristik jasa ataupun barang, langkah kerja, formula resep, pengertian mengenai suatu 

konsep yang bermacam jenis, gaya – gaya, gambar -  gambar, model fisik sebuahartifak, tata 

cara suatu budaya dan lain – lain ( Djam’an Satori & Aan Komariah, 2011 : 22 – 23 ). 

Pada  perihal ini, yang dinamakan dengan penelitian atau riset deskriptif kualitatif ialah 

penelitian yang mendekatkan pada suatu keadaan bahkan permasalahan, peristiwa, perilaku dan 

fenomena yang akan jadi objek penelitian, dimana hasil penemuannya berjenis  uraian -  uraian 

kalimat yang mempunyai makna juga menjelaskan pemahaman tertentu. Penelitian deskriptif 

kualitatif  pada saat analisisnya pastinya tidak menggunakan kalkulasi angka bahkan tidak 

membuat perhitungan ( Sonny Leksono, 2013 : 181 ). 

 

3.3  Tempat Penelitian 

 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, yang beralamat di Jl Halimun 

No 36 Kota Bandung. Di Hotel Malaka Bandung masih suka ada masalah dalam 

terlaksananya komunikasi organisasi. Perbahasan itu ditemui atas dasar kesudahan 

observasi yang dilakukan penulis  di Hotel Malaka Bandung terkait dengan 

pelaksanaan komunikasi organisasi. 

2. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai selesai. 

 

 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

 

a) Subjek Penelitian 

 

Amirin (dalam Idrus, 2009 : 91) menjelaskan bahwa subyek penelitian adalah orang atau 

sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Penentuan subjek dalam penelitian ini 
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digunakan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan mendalam. Subjek penelitian ini 

didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Adapun subjek penelitian yang penulis maksudkan disini adalah orang yang dapat memberikan 

informasi terkait permasalahan yang diteliti, yaitu pimpinan, staff dan Karyawan Hotel Malaka 

Bandung. enam narasumber utama dalam penelitian ini adalah : 

a) Juju Julia, Human Resource Manager Hotel Malaka Bandung. 

b) Dedi Karyadi, Karyawan Hotel Malaka Bandung yang menjabat sebagai 

Room Divisi Manager 

c) Youveri Wijaya selaku Chief  Accounting 

d) Indra, Personel Officer 

e) Agung, RA&PA Hotel Malaka Bandung 

f) Fikri, Operational F&B Hotel Malaka Bandung 

 

b) Objek Penelitian 

 

Objek Penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui atau diteliti dari subjek penelitian. 

Objek penelitian ini adalah bentuk- bentuk komunikasi organisasi yang dilakukan di Hotel Malaka 

Bandung. 

 

3.5       Metode Pengumpulan Data 

 

a) Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dibagi menjadi dua tipe, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lapangan. Data ini 

didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber  kedua, yaitu didaptkan dengan cara studi 

dokumentasi, baik cetak maupun melakukan penelusuran data secara online. 

b) Teknik Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
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pengumpulan data, yaitu : 

 

    3.5.1 Wawancara 

 

Djam’an Satori & Aan Komariah ( 2011 : 130 ) berpendapat wawancara itu sebuah 

teknik mengumpulan data bertujuan mengetahui juga dapat  informasi yang dicari dari asal data 

langsung melewati percakapan dan tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif bersifat  

menyelam karena ingin mengeksplor  informasi secara jelas dari sumber informan. Lexy J. 

Moleong ( 2009 : 186 ) berpendapat mengenai arti dari wawancara, kata dia wawancara itu 

percakapan yang dilakukan dua pihak dengan tujuan serta maksud tertentu. Pewawancara ( yang 

mengajukan pertanyaan ) sedangkan terwawancara ( yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu ). 

Berdasar teori diatas yang telah dipahami peneliti, jadi peneliti bertujuan memakai 

metode wawancara terstruktur pada rancangan pengumpulan data  penelitian. Wawancara yang 

dillaksanakan diantaranya dengan hampir semua subjek penelitian, yaitu Human Resource 

Manager, Chief Accounting, Room Divisi Manager dan karyawan lainnya di Hotel Malaka 

Bandung. 

 

3.5.2 Observasi 

 

Djam’an Satori & Aan Komariah ( 2011 : 104) Observasi itu adalah metode 

mengumpulkan data yang penting pada penelitian kualitatif. Observasi beda dengan aktivtas 

interviu, observasi lebih luas dibanding dengan intreviu. Observasi bukan hanya sebatas pada 

manusia saja bahkan benda yang kecilpun bisa diobservasi langsung . 

Dari teori itu, bisa nyatakan sesungguhnya observasi itu  suatu teknik mengumpulksn  

data dengan cara pencatatan, pengingatan, pengamatan, pengindraan pada suatu kejadian yang 

ada terhadap objek yang diteliti, dengan maksud supaya dapat sebuah data yang benar dan valid. 

Sugiyono ( 2014 : 145 ) berpendapat dari segi proses melakukan pengumpulan data, observasi 

terbagi menjadi dua, diantaranya : 

 Pengamatan berperan serta 

Pengamatan ini, peneliti ikut dengan aktivitas sehari - hari orang yang sedang diamati alias 
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berfungsi sebagai sumber yang diteliti. Sembari melaksanakan pengamatan, peneliti terjun 

melaksanakan apa yang dilakukan oleh sumber data juga merasakan pengalamannya. ( Sugiono, 

2014 : 145 ). 

 

 Pengamatan nonpartisipan 

Peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas sehari- hari yang dijalani sumber data, tapi 

peneliti hanya sebatas pengamat independen  ( Sugiono, 2014 : 145 ). 

 

Perihal ini, peneliti memakai teknik pengamatan nonpartisipan untuk melaksanakan 

proses mengumpulkan data, karena keterbatasan waktu yang tidak mungkin peneliti untuk 

malakukan aktifitas pengamatan berperan serta. Teknik pengamatan nonpartisipan ini dipakai 

pada objek penelitian, diantaranya pada saat dilaksanakan komunikasi, utamanya  pada 

komunikasi vertikal ke atas, bawah serta horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung.. 

 

3.5.3 Studi Dokumentasi 

 

Kajian atau studi dokumentasi itu sebuah sarana yang membantu peneliti perihal 

menyatukan informasi juga data yang caranya dengan membaca pengumuman, iktisar, rapat, 

surat, dokumen ataupun pernyataan tertulis kebijakan khusus dan bahan tulisan yang lain. 

Menggunakan metode ini terkait dengan yang dikatakant analisis isi. Cara analisis isi itu adalah 

dengan mengsortir dokumen dengan cara sistematik berbentuk komunikasi tertulis dalam 

rangka dokumen secara objektif. 

Atas dasar pemahaman di atas, bisa disimpulkan sesungguhnya metode mengumpulkan 

data melewati kajian dokumentasi adalah suatu aktifitas pengumpulan data yang caranya melihat 

atau mencermati dari surat, dokumen dan rangka tulisan lainnya yang bertujuan supaya 

membuahkan suatu makna dan nilai dari obyek yang diamati. Peneliti memakai metode ini pada 

aktifitas mengumpulkan data, kajian dokumentasi yang dilaksanakan yaitu pada hasil rapat, 

surat, pengumuman, dokumen dari institusi dan sumber lain yang ada di Hotel Malaka Bandung. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 
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Perolehan informasi dari berbagai sumber, dengan memakai  teknik pengumpulan data 

yang beraneka ragam, juga dilaksanakan dengan cara sering, selanjutnya dilaksanakan analisis 

yang di rencanakan bisa mendaratkan hasil yang  benar juga valid. Memecahkan data pada 

penelitian kualitatif ada sejak sebelum masuk lapangan, waktu di lapangan juga setelah 

melaksanakan penelitian di lapangan ( Sugiyono, 2014 : 243-245 ). 

Perihal proses analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu memakai analisis data jenisl 

interaktif dari Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman ( 1984 ) di Sugiyono (2014 

: 246  ) berpendapat kegiatan analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif serta 

berlangsung secara sering sampai selesai. Aktifitas pada  Teknik tersssebut terdiri beberapa 

tahap, diantarany : 

 

1. Penyusutan atau reduksi data 

 

Sugiyono ( 2014 : 247 ) berpendapat data yang didapat dari lapangan berisikan banyak, oleh 

karena itu perlu ditulis dengan rinci dan teliti. Melaksanakan reduksi data artinya merangkum, 

memilih hal yang wajib, mengutamakan pada hal yang utama, serta mencari latar wajibnya. 

Pada jenjang ini, buah hasil wawancara selanjutnya dipisahkan sebanding soal wawancara yang 

sama, selanjutnya dinyatakan garis besar dari soal pertanyaan itu. Sesudah hasil wawancara 

dinyatakan dengan cara menyeluruh, lalu hasil itu dipisahkan dengan hasil dokumentasi juga 

pengamatan yang terkait. Dan lalu data hasil observasi, studi dokumentasi dan 

wawancaradisimpulkan serta di rangkum. 

2. Penyajian atau penguraian data 

 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, pada penelitian kualitatif akan 

tetapi yang sangat sering dipakai untuk meguraikan data pada penelitian kualitatif ialah dengan 

teks yang sifatnya naratif ( Sugiyono, 2014 : 249 ). Pada urutan ini, data yang sudah diurai atas 

dasar pertanyaan penelitian kemudian dibuat dalam bentuk narasi sebanding  rumusan masalah 

yang diteliti. 

 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
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Miles dan Huberman dalam Sugiyono ( 2014 : 252 - 253) mengutarakan hal terakhir pada 

urutan analisis data itu ialah membuat ksimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah 

temuan baru yang sebelum itu belum pernah ada, temuannya bisa berupa gambaran atau deskripsi 

sebuah objek yang pada saat itu masih samar dan lalu setelah diteliti akan menjadi jelas, bisa 

berbentuk hubungan interaktif atau kausal, bahkan teori atau hipotesis. Pada urutan ini, data 

yang sudah dibuat narasi dalam display data selanjutnya dimuat dalam hasil penelitian. 

Keteerangan hasil penelitian ditambah bukti - bukti dari hasil dokumentasi, observasi juga 

wawancara.. Selanjutnya peneliti menimbang teori dengan data hasil penelitian. Hasilnya 

berupa kesimpulan dan saran mengenai komunikasi organisasi di Hotel Malaka Bandung. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Ketika menyatakan validitas data dalam penelitian kualitatif, ada bermacam cara  yang bisa 

dipakai untuk menytakan validitas data tersebut. Diantara jenis yang dipakai peneliti dalam 

menyatakan validitas data hasil penelitian ialah memakai kriterium derajat kepercayaan atau 

juga data kredibel. Kriterium ini gunanya untuk inkuiri, yang membuat tingkat keyakinan yang 

ditemui  dapat digapai, juga memperlihatkan kepercayaan hasil penemuan yang caranya dengan 

pembuktian peneliti pada fakta yang lagi diteliti. Pada jenis ini, metode memeriksanya bisa 

dengan cara :  

 Pengamatan yang tekun 

 Triangulasi 

 

Penelitian yang penulis lakukan, peneliti memakai teknik pengamatan yang tekun serta 

metode triangulasi sebagai sumber untuk menyatakan validitas data. Melakulkan hal ini karena 

adanya waktu yang terbatas pada saat penelitian serta  memahami kondisi lapangan, maka dari 

itu peneliti takut  mengganggu kinerja bahkan kenyamanan dari para karyawan. 

Lexy J. Moleong ( 2009 : 330 ) berpendapat metode triangulasi sumber artinya mengecek 

serta membandingkan kembali tingkat kepercayaan sebuah informasi yang didapat  melalui alat 

dan waktu pada penelitian kualitatif. Dia juga menyatakan sesungguhnya teknik triangulasi 

sumber ini bisa dilaksanakan dengan cara, antara lain : 
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 Data wawancara dibandingkan dengan hasil pengamatan 

 Yang dikatakan secara pribadi dibandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan 

umum 

  Apa yang dikatakannya sepanjang waktu dibandingkan dengan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian 

 Berbagai pendapat dibandingkan dengan keadaan dan perspektif seseorang 

 Isi sebuah dokumen yang terkait dibandingkan dengan hasil wawancara 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

 

Sugiyono ( 2014 : 223 ) berpendapat peneliti adalah instrument paling utama dalam 

penelitian. Tapi kemudian susudah inti penelitian menjadi jelas, bisa memungkinkan akan 

ditumbuhkan perantara penelitian sederhana, dengan tujuan bisa memnuhi data dan 

memperhitungkan dengan data yang sudah diketahui pada penelitian dengan cara, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Pada peristiwa ini, dikarenakan pada urutan penyatuan data peneliti memakai cara 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu instrumen yang dipakai oleh peneliti 

dalam mengumpulkan informasi memakai pedoman studi dokumentasi, pedoman observasi dan 

wawancara terstruktur. Pada saat melaksanakan wawancara dengan terstruktur, peneliti sudah 

siap akann instrumen penelitian, seperti pertayaan tertulis yang jalan pintas jawabannya pun 

sudah ada. Dan sama juga pada saat melaksanakan observasi nonpartisipasi dengan cara 

terstruktur, instrumen observasi sudah dirangka dengan sistematis, mengenai yang akan 

diamati, dimana tempatnya dan kapan waktunya. 

Acuan dan patokan pada saat melaksanakan wawancara adalah kegunaan pedoman 

wawancara terstruktur, peneliti bisa mendapatkan informasi dengan terstruktur, akurat serta 

sebanding dengan yang diinginkan peneliti dari pedoman wawancara tersebut. Sama halnya 

dengan pedoman dokumentasi juga pedoman observasi terstruktur. Kesigapan dan siapnya 

peneliti adalah kunci yang utama, pada saat melaksanakan studi dokumentasi juga observasi 

yang pertama peneliti siap akan panduan yang dipakai untuk memperoleh informasi, dan lalu 

dengan modal ingatan, catatan, kamera bahkan video, peneliti akan berjuang mendapatkan 

informasi yang banyak tentang permasalaham yang sedang peneliti teliti. 
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loBAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Hotel Malaka Bandung adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa 

perhotelan. Hotel Malaka Bandung adalah hotel budget yang setara bintang 3 yang 

terletak di Jalan Halimun no 36 Palasari Kota Bandung. Dalam menjalankan 

perusahaannya, Hotel Malaka sangat gentar menjalankan komunikasi organisasi dalam 

mewujudkan tujuan. Karna komunikasi organisasi, akan sangat berperan dan berpengaruh 

terhadap tujuan perusahaan, serta juga sangat mempengaruhi terhadap kemajuan suatu 

perusahaan khususnya Hotel Malaka Bandung. Keberhasilan suatu perusahaan tak lain 

karna adanya karyawan yang berkomukasi efektif 

Hotel Malaka Bandung  tentunya juga mempunyai Visi dan Misi yang ingin dicapai, 

adapun Visi dan Misi dari Hotel Malaka Bandung yaitu : 

 

 Visi 

 Hotel Malaka Bandung berusaha untuk menjadi perusahaan managemen 

perhotelan Indonesia yang membuat kesan yang berbeda dan memberikan kesan yang positif 

dengan semua kalangan. 

 Sumber Daya Manusia 

 Hotel Malaka Bandung mengembangkan dengan tim yang berbakat 

dengan sikap positif ,kreatif, dan inovatif serta dengan pengalaman yang 

sangat baik yang membuat tamu senang tersenyum dengan kepuasan 

 Mitra kerja 

 Hotel Malaka Bandung  bersama-sama menciptakan tekad yang kuat 

hubungan jangka panjang dan hubungan saling menghargai 

 Portofolio 

 Hotel Malaka Bandung berusaha untuk mengembangkan merk hotel yang 

inovatif untuk menjadi merk terkemuka di setiap pasar yang di layani 
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 Misi 

    Misi dari hotel Malaka Bandung adalah bertujuan untuk memberikan 

pelayanan hotel yang berkualitas dengan pelayanan perhotelan indonesia 

dengan desain yang unik dan akan membuat orang senangdan tersenyum 

puas pada seluruh kalangan 

 

 Komunikasi organisasi yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung tentunya sangat 

berperan penting bagi ketercapaian Visi dan Misi di Hotel Malaka Bandung, bagaimana 

pelaksanaan dari seluruh sistem atau komponen yang ada dalam suatu organisasi sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan proses komunikasi khususnya karyawan, bagaimana 

pelaksanaan komunikasi tersebut, caranya yang dilakukan seperti apa, metode yang 

digunakan seperti apa, media yang digunakan seperti apa, dan lain sebagainya. Hal-hal 

tersebut tentunya perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi, tujuannya agar 

dapat terlaksananya proses komunikasi yang baik, dan tentunya agar dapat tercapainya Visi 

dan Misi dari Hotel Malaka Bandung  secara efektif dan efisien. 

 Hotel Malaka Bandung  sampai saat ini tercatat mempunyai jumlah karyawan 

sebanyak 51 orang yang tersebar di beberapa Bagian maupun Bidang, yang terdiri dimulai 

dari : 

 General Manager sebanyak 1 orang 

 Exc. Secretary sebanyak 1 orang 

 Operational Manager sebanyak 1 orang 

 Chief Accounting sebanyak 1 orang 

 HRM sebanyak 1 orang 

 Personel Officer sebanyak 2 orang 

 Asst. Chief Accounting sebanyak 1 orang 

 Income Audit sebanyak 1 orang 

 Cost Control sebanyak 1 orang 

 Purchasing sebanyak 1 orang 

 Marketing Manager sebanyak 1 orang 

 Sales Marketing sebanyak 2 orang 
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 Engginering sebanyak 1 orang 

 Repair & Maintenance sebanyak 1 orang 

 Room Division Manager sebanyak 1 orang 

 Asst. FO Manager sebanyak 1 orang 

 Supervisor FO sebanyak 1 orang 

 Supervisor HK sebanyak 1 orang 

 Room Attendant & Public Area sebanyak 6 orang 

 Laundry Attendant sebanyak 4 orang 

 F&B  Manager sebanyak 1 orang 

 Exc. Cheff sebanyak 1 oang 

 Operational F&B sebanyak 4 orang 

 Banquet sebanyak 2 orang 

 Café & Restaurant sebanyak 6 orang 

 Steward sebanyak 2 orang 

 Seccurity sebanyak 4 orang 

 Driver sebanyak 1 orang 

 

Dalam pelaksanaan pekerjaan di Hotel Malaka Bandung, setiap Bagian 

Departement maupun Bidang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang 

saling membantu dan terhubung untuk menciptakan suatu pelayanan yang ramah, cepat 

dan tanggap kepada tamu Hotel Malaka Bandung. 

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, di Hotel Malaka Bandung  tentunya  

tidak pernah terlepas dengan suatu pelaksanaan komunikasi organisasi, komunikasi 

organisasi yang berlangsung baik komunikasi di dalam sebuah Bagian atau Bidang, 

maupun komunikasi sesama Bagian ataupun Bidang sudah berlangsung sesuai dengan 

garis komando yang tertuang dalam struktur organisasi yang ada. Komunikasi yang 

dilaksanakan sehari-hari sudah berlangsung dengan baik, terjalin hubungan yang baik 

diantara para pegawai, tercipta sebuah suasana kerja yang harmonis diantara para 

karyawan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih menggali informasi-informasi 
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yang ada terkait dengan hal pelaksanaan komunikasi organisasi yang dilaksanakan di 

Hotel Malaka Bandung  , baik komunikasi secara vertikal ke atas, komunikasi secara 

vertikal ke bawah, maupun komunikasi secara horisontal. Adapun cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut yaitu dengan melakukan 

wawancara terhadap beberapa karyawan yang ada di Hotel Malaka Bandung, serta untuk 

lebih memperkuat dan meyakinkan informasi yang diperoleh maka peneliti juga 

melakukan kegiatan observasi dan dokumentasi di Hotel  Malaka Bandung. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian pelaksanaan komunikasi organisasi yang dilaksanakan oleh peneliti 

di Hotel Malaka Bandung  ini mencakup hal komunikasi vertikal ke bawah, komunikasi 

vertikal ke atas, dan komunikasi horisontal. Dari ketiga hal tersebut, peneliti melakukan 

fokus penelitian pada bagian hal apa yang dikomunikasikan, jenis komunikasi yang 

dilaksanakan, metode komunikasi yang digunakan, media komunikasi yang digunakan, 

hambatan dalam komunikasi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut. Penelitian tersebut dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2020 sampai Mei 2020. 

Data yang diperoleh peneliti didapat melalui tiga metode, yaitu dengan mengunakan 

wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun uraian hasil penelitian dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.2.1 Komunikasi Vertikal ke Bawah di Hotel Malaka Bandung 

 

Komunikasi vertikal ke bawah, merupakan suatu pelaksanaan komunikasi yang 

dilaksanakan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, 

dilaksanakan melalui rantai perintah, dari mata rantai paling atas ke mata rantai paling 

bawah dalam sebuah organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti, di Hotel Malaka Bandung pelakssanaan komunikasi vertikal ke bawah terjalin 

antara HRM dengan Personel Officer, antara Room Divisi Manager dengan RA & PA, 

maupun antara Chief Accounting dengan Income Audit. Secara lebih rinci tentang 

pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah di Hotel Malaka Bandung dapat dijelaskan 
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sebagai berikut: 

a. Hal yang dikomunikasikan 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa komunikasi vertikal ke bawah 

yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum membahas tentang pekerjaan. 

Dari informan yang diperoleh sejumlah lima karyawan, yang diantaranya merupakan 

HRM, Room Divisi Manager, Chief Accounting, Personel Officer, RA & PA semuanya 

mengungkapkan bahwa pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah yaitu 

mengkomunikasikan masalah pekerjaan, baik berupa pengkoordinasian pekerjaan 

maupun pemberian informasi pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Juju Julia selaku 

HRM  Hotel Malaka Bandung dalam wawancara pada tanggal 3 Maret 2020, mengatakan 

bahwa: “Yang biasanya dikomunikasikan tentunya untuk peningkatan kinerja, dan 

pelayanan kepada tamu dan pengunjung, yang kinerja itu bertujuan untuk menargetkan 

pekerjaan agar cepat selesai. Dan menggharapkan seluruh karyawan di bawahnya 

mengikuti arahan dan perintahnya”. 

Selaras dengan pendapat Youverri Wijaya dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 

2020, selaku Chief Accounting, beliau mengungkapkan hal yang dikomunikasikan dengan 

bawahan yaitu: “Program kerja, pengumuman dan pekerjaan”. 

Di hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara terhadap Dedi Karyadi 

selaku Room Divisi Manager mengatakan bahwa hal yang dikomunikasikan dengan 

bawahan yaitu masalah “Semua pekerjaan”. Dia juga menambahkan bahwa: “Terkait 

dengan pekerjaan, pekerjaan itu harus selalu kita komunikasikan dengan teman-teman 

yang ada, nanti siapa yang mau mengerjakan, kan ada tanggung jawabnya masing-masing, 

ada pembagian tugas” 

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat meyakinkan bahwa hal komunikasi vertikal ke 

bawah yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan terkait dengan hal pekerjaan. Namun 

kembali lagi kepada karyawan yang menerima pesan untuk menyikapi respon yg 

diberikan atasan, biasanya karyawan bawahan sulit menerima pesan yang disampaikan, 

yang berakibat banyak karyawan bawahan yang merasa kurang nyaman dan tidak betah 

yang mebuat mayoritas karyawan bawahan kurang loyal pada pekerjaannya dan juga pada 

perusahaan. Tidak hanya dengan wawancara, untuk semakin memperkuat hasil yang 

diperoleh, peneliti juga melaksanakan observasi terhadap hal tersebut, dan hasilnya pun 
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sama. Seperti observasi yang dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 4 Maret 2020 di 

Hotel Malaka Bandung, terlihat bahwa Dedi Karyadi, selaku Room Divisi Manager 

menghampiri Karyawan RA & PA untuk mengkomunikasikan pekerjaan. Begitu juga 

dengan kegiatan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020  

Berdasarkan beberapa hasil temuan yang peneliti peroleh melalui wawancara dan 

observasi tersebut, semakin meyakinkan dalam mengambil sebuah kesimpulan bahwa 

kegiatan komunikasi ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

terkait dengan hal informasi pekerjaan sehari-hari, baik berupa pengkoordinasian 

pekerjaan, pembagian pekerjaan, informasi program kerja, maupun pemberian informasi 

pekerjaan sehari- hari dari atasan kepada bawahan. 

 

b. Jenis Komunikasi 

 

Berasarkan hasil analisis, dapat diketahui jenis komunikasi vertikal ke bawah pada 

yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum dilaksanakan secara formal 

dan informal. Dari informan yang diperoleh sejumlah lima pegawai diatas, hampir 

semuanya mengungkapkan bahwa intinya komunikasi vertikal ke bawah dilaksanakan 

secara formal dan informal, hanya saja yang sering kali dilaksanakan yaitu menggunakan 

informal, komunikasi formal tidak selalu digunakan dalam kegiatan kerja sehari-hari. 

Seperti yang dikatakan Dedi Karyadi dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 Maret 2020 

di Lobby Hotel Malaka Bandung, beliau selaku Room Divisi Manager, mengatakan: “Kita 

seringnya bentuknya informal ya, kalo formal hanya untuk yang penting saja suapaya 

lebih bersahabat dengan karyawan dan karyawan akan betah juga loyal”. Pendapat yang 

sama juga dikatakan oleh Juju Julia , selaku HRM, yang didapat melalui hasil wawancara 

pada tanggal 5 Maret 2020, beliau mengatakan bahwa komunikasi yang dilaksanakan 

“Bisa formal, bisa informal, tergantung permasalahannya”. 

Berdasarkan analisis yang dilaksanakan peneliti, diketahui bahwa komunikasi 

formal yang dilaksanakan yaitu berupa komunikasi tertulis dan berupa rapat antar 

Departement atau biasa disebut dengan meeting, untuk kegiatan komunikasi terkait hal 

pekerjaan sehari-hari komunikasi yang dilaksanakan lebih sering menggunakan informal. 

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Dedi Karyadi, pada tanggal 4 Maret 
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2020, beliau mengatakan: “Rapat meeting itu kalau ada suatu hal yg penting yang perlu di 

bagikan terhadap karyawan lain agar semua tau, paling tidak sebulan sekali, kalau dengan 

teman-teman ya bersifat mendadak”. 

Jadi, dari beberapa hasil temuan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam hal komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel 

Malaka Bandung secara umum menggunakan jenis formal dan informal, sesuai dengan 

kepentingan hal yang dikomunikasikan dan kondisi pada saat melaksanakan komunikasi, 

hanya saja lebih sering menggunakan komunikasi informal untuk kegiatan komunikasi 

pekerjaan sehari- hari. Komunikasi informal dalam kegiatan sehari-hari dirasa lebih 

mudah digunakan untuk berkomunikasi, tanpa ada aturan yang mengikat secara formal, 

dan penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal dirasa lebih efektif dan efisien dalam 

menyampaikan suatu pesan atau informasi tersebut. Komunikasi dengan jenis formal 

yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan media tertulis misalnya surat dan rapat 

organisasi, sedangkan informal dengan tatap muka secara langsung mengkomunikasikan 

apa yang akan dikomunikasikan tanpa memperhatikan alur struktur organisasi maupun 

dengan media elektronik seperti SMS, WA, maupun telepon. 

Dari komunikasi yang terjadi tersebut akan berperan penting pada respon dari 

penerima pesan,  dan respon tersebut akan berdampak pada perasaan seorang karyawan, 

tergantung bagaimana cara karyawan penerima pesan tersebut menyikapinya. Semakin 

baik dan efektif komunikasi tersebut , maka karyawan akan semakin menerima isi pesan 

tersebut dengan harapan karyawan bawah menjadi nyaman dan betah yang akan 

berdampak pada suatu keloyalan karyawan pada perusahaan dan pekerjaannya. 

 

c. Metode komunikasi 

 

Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi vertikal ke 

bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum lebih dominan dan 

dirasa lebih efektif menggunakan metode Persuasive, metode ini merupakan suatu metode 

komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham, keyakinan, 

maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun yang lainnya. Dengan maksud agar 

karyawan penerima pesan semakin loyal terhadap  pekerjaannya dan juga loyal terhadap 
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perusahan. 

Dari informan yang diperoleh sejumlah delapan pegawai diatas, lima diantaranya 

menjawab bahwa metode yang digunakan yaitu Persuasive, dua tidak memberikan 

jawaban yang jelas, dan hanya satu orang yang memberikan jawaban menggunakan 

metode Instructive atau metode komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi orang 

lain namun dilaksanakan dengan cara memaksa/memberikan tekanan kepada komunikan. 

Tentu cara ini akan sangat berdampak negative pada karyawan penerima pesan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Dedi Karyadi dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 2020, 

beliau selaku Room Divisi Manager, mengatakan bahwa metode yang digunakan: “Yaaa 

kita membina, mengarahkan, memberikan contoh, dan berdasarkan Job Description dan 

standar yang ada”. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Youveri Wijaya dalam wawancara yang 

dilaksanakan di ruang Office Accounting  pada tanggal 4 Maret 2016, beliau selaku Chief 

Accounting, beliau mengatakan bahwa dalam hal metode komunikasi: “Kita lebih 

demokratis ya, kita tidak ada yang modelnya instruksi, harus gini-gini, enggak, kita 

komunikasi ada tugas seperti ini, kan bisa koordinasi, saling komunikatif, tidak ada ya 

istilahnya harus gini, gini, tidak, karena kita di bagian accounting yang sangat 

bertanggung jawab masalah keuangan perusahaan, yang ditakutkan kalo ada paksaan akan 

sangat mempengaruhi pada hasil pekerjaan.”. 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat meyakinkan bahwa metode komunikasi vertikal 

ke bawah yang digunakan oleh atasan kepada bawahan yaitu menggunakan metode 

Peruasive. Tidak hanya dari hasil wawancara saja, untuk lebih meyakinkan hasil 

penelitian, peneliti juga melaksanakan observasi terkait hal tersebut, dan menunjukkan 

hasil yang sama, observasi tersebut dilaksanakan di Lobby Hotel Malaka Bandung pada 

tanggal 5 Maret 2020, terlihat bahwa  Dedi Karyadi selaku Room Divisi Manager 

berkomunikasi dengan RA & PA menggunakan Persuasive, karena beberapa kali terlihat 

Dedi Karyadi menjelaskan berbagai pekerjaannya, dengan juga berlangsung kegiatan 

komunikasi secara tanya jawab diantara komunikator dan komunikan. 

Dengan menggunakan metode Persuasive komunikasi dilakukan dengan maksud 

untuk memberikan penjelasan dan mempengaruhi orang lain agar orang lain bersedia 

menerima suatu paham, keyakinan, maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun 
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yang lainnya, dan metode ini dirasa lebih efektif dalam menyampaikan pesan dari atasan 

kepada bawahan, karena dengan metode tersebut bawahan merasa diberikan penjelasan 

dan arahan terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan, jadi tidak hanya sebatas 

memberikan informasi maupun instruksi secara paksaan. Dengan metode Persuasive pun 

iklim dari organisasi tersebut menjadi lebih harmonis. 

 

d. Media komunikasi 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa media 

komunikasi yang digunakan dalam komunikasi vertikal ke bawah di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik. Dari informan 

yang diperoleh sejumlah lima pegawai diatas, hampir semuanya mengungkapkan bahwa 

media yang digunakan dalam komunikasi vertikal ke bawah yaitu menggunakan media 

lisan, tertulis, dan elektronik. Seperti yang diungkapkan oleh Dedi Karyadi, selaku Room 

Divisi Manager, dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020,  

mengatakan bahwa media yang digunakan yaitu: “Lisan, tertulis, dan elektronik”. 

Dari pendapat tersebut, dapat meyakinkan bahwa media komunikasi vertikal ke 

bawah yang digunakan oleh atasan kepada bawahan yaitu dengan menggunakan media 

lisan, tertulis, dan elektronik. Adapun penggunaan media tersebut sebagian besar 

informan mengatakan bahwa media tersebut ditentukan berdasarkan kepentingan hal yang 

dikomunikasikan, dan sesuai situasi dan kondisi pada saat itu, dan juga tergantung kondisi 

dan situasi karyawan. Seperti saat peneliti melaksanakan observasi di  Lobby Hotel Malaka 

Bandung  yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020, terlihat bahwa Dedi Karyadi, 

selaku Room Divisi Manager berkomunikasi dengan RA & PA  menggunakan media lisan, 

karena dalam kondisi tersebut media lisan dirasa lebih efektif dan efisien untuk 

melaksanakan proses komunikasi. Media lisan yang dimaksud yaitu media komunikasi 

secara tatap muka langsung disertai dengan kegiatan komunikasi tanya jawab antara 

komunikan dan komunikator, komunikasi ini biasa digunakan untuk kegiatan komunikasi 

sehari-hari diruang kerja masing- masing. 

Dalam situasi dan kondisi yang lain, dalam rangka memperlancar komunikasi 

organisasi yang dilaksanakan antara atasan dengan bawahan, sesuai dengan hasil 
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dokumentasi yang diambil oleh peneliti di HK Office Hotel Malaka Bandung, dalam 

dokumentasi tersebut terlihat papan yang berisikan jadwal kegiatan/agenda kegiatan dari 

RA & PA , papan agenda kegiatan RA & PA tersebut dimaksud untuk memberikan 

informasi kepada bawahan tentang apa saja kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh RA 

& PA, karena beliau sangat sibuk,  maka dari papan agenda kegiatan tersebut sangat 

membantu dalam komunikasi dengan bawahan. 

Komunikasi dengan media tertulis biasanya berbentuk laporan, disposisi surat, surat 

tugas, dan memo dari atasan kepada bawahan, dalam komunikasi tertulis apabila 

memungkinkan biasanya masih disertai dengan komunikasi lisan, agar maksud dari hal 

yang dikomunikasikan tersebut dapat lebih jelas dan dapat diterima dengan baik oleh 

komunikan. 

Media komunikasi lain yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bawahan 

yaitu dengan media elektronik, misalnya handphone. Media ini dilakukan biasanya 

menggunakan SMS, WA, Telepon, dan e-mail. Memang sudah seharusnya di era yang serba 

modern ini kita dapat memanfaatkan media-media elektronik terutama internet dengan 

sebaik mungkin, harapannya agar hal tersebut memberikan peran positif bagi 

keberlangsungan proses komunikasi dengan orang lain. Dalam hal ini, media elektronik 

digunakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan komunikasi pada saat tidak 

memungkinkan menggunakan media lisan dan tertulis. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel 

Malaka Bandung  secara umum menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, 

berdasarkan kepentingan hal yang dikomunikasikan, dan berdasarkan situasi dan kondisi 

pada saat itu. Komunikasi lisan dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan 

komunikasi langsung antara atasan dengan bawahan. Komunikasi dengan media lisan 

dirasa lebih efektif dalam melaksanakan komunikasi dengan bawahan, karena dapat 

dilakukan secara langsung, tanpa melalui beberapa perantara yang dapat menimbulkan 

adanya miss komunikasi. Komunikasi tertulis berwujud disposisi surat, surat tugas, papan 

pengumuman, dan memo. Komunikasi dengan media tertulis lebih efektif digunakan pada 

saat pesan tersebut bersifat formal dan memuat pesan yang banyak, sehingga dengan 

menggunakan media tertulis pesan akan tetap terjaga dan mudah untuk diketahui kembali. 
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Komunikasi dengan media elektronik dilakukan menggunakan SMS, WA, Telepon, dan e-

mail. Komuniksi dengan media elektronik lebih efektif digunakan apabila dalam keadaan 

tidak dapat bertatap muka secara langsung. 

Jadi, dalam hal ini, media komunikasi yang dirasa paling efektif untuk melakukan 

komunikasi vertikal ke bawah di Hotel Malaka Bandung  yaitu dengan menggunakan 

media lisan, karena dalam hal ini komunikasi yang terjalin lebih sering dilaksanakan, 

sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan komunikasi secara tatap muka 

langsung. Karna media lisan juga terlihat sangat disukai oleh karyawan bawah, dianggap 

lebih mudah diingat dan perasaan mereka dapat lebih menerima isi pesannya. Media 

komunikasi tertulis dan lisan juga sering digunakan secara kombinasi dalam sebuah 

komunikasi, dimaksudkan agar maksud dan tujuan dari pesan tersebut dapat diterima 

dengan baik oleh bawahan. 

 

e. Hambatan komunikasi 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa 

sebagian besar komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum tidak menemui hambatan yang berarti bagi proses 

keberlangsungan pelaksanaan komunikasi tersebut. Namun dari hasil wawancara yang 

dilaksanakan oleh peneliti, mendapati beberapa informan yang mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan komunikasi dengan bawahan masih menemui hambatan. Dari informan yang 

diperoleh sejumlah delapan pegawai diatas, lima diantaranya menjawab dalam 

pelaksanaan komunikasi tidak ada hambatan, dan tiga narasumber menjawab bahwa 

sering terdapat hambatan kecil dalam pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah Hotel 

Malaka Bandung. Seperti yang diungkapkan oleh Dedi Karyadi selaku Room Divisi 

Manager, dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 2020, mengatakan bahwa: “Kalau 

kendala ya itu kadang  Karyawan bawahan tidak menuruti dan menjalankan standar 

prosedur sesuai dengan semestinya”. 

Dari pendapat tersebut, dapat menunjukkan bahwa dalam komunikasi ke vertikal 

bawah yang dilaksanakan belum sepenuhnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan 

apapun. Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah yang 
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berlangsung di Hotel Malaka Bandung  masih menemui hambatan walaupun hal tersebut 

hanya dari pendapat beberapa karyawan saja, hambatan tersebut antara lain pegawai 

terkadang ada yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan, bawahan tidak 

langsung mengerti apa yang dimaksud dari atasan, dan bawahan yang sibuk karena 

banyaknya pekerjaan, yang mengakibatkan karyawan jenuh dan bosan. 

 

f. Upaya yang dilakukan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, komunikasi vertikal ke 

bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung tidak selalu berlangsung dengan baik 

tanpa menemui hambatan apapun. Hambatan komunikasi vertical ke bawah yang ada di 

Hotel Malaka Bandung antara lain pegawai terkadang ada yang tidak tepat waktu dalam 

melaksanakan pekerjaan, bawahan tidak langsung mengerti apa yang dimaksud dari 

atasan, dan bawahan yang sibuk karena banyaknya pekerjaan. Untuk memperlancar 

sebuah pelaksanaan komunikasi, tentunya hambatan tersebut harus diatasi dengan baik 

agar komunikasi dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam 

komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, setiap 

pegawai mempunyai cara sendiri untuk mengatasi hambatan sesuai dengan situasi dan 

kondisi pada saat itu, seperti yang dikatakan oleh Dedi Karyadi, selaku Room Divisi 

Manager, dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 2020, menurut beliau komunikasi yang 

dilaksanakan dengan bawahan terkadang masih menemui hambatan, yaitu pegawai 

terkadang ada yang tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Dedi 

Karyadi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan komunikasi vertikal ke bawah 

tersebut beliau mengatakan: “Upaya kami ya selalu memberikan motivasi, controlling 

kepada bawahan”. Dengan memberikan motivasi dan controlling terhadap bawahan 

tentunya diharapkan hambatan komunikasi yang ada dapat diatasi, terutama pada saat 

pemberian pekerjaan-pekerjaan kepada karyawan tentunya hal tersebut perlu dilakukan 

dalam rangka memperlancar pelaksanaan komunikasi dan dapat memperlancar suatu 

pekerjaa juga diharapkan agar karyawan penerima pesan menjadi loyal terdap 

pekerjaannya juga kepada perusahaan. 
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Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam 

mengatasi hambatan komunikasi dengan bawahan yaitu dengan selalu memberikan 

motivasi, controlling kepada bawahan, menciptakan iklim komunikasi dua arah, dan 

dengan mengupayakan membagi waktu untuk berkomunikasi dengan bawahan. 

 

4.2.2 Komunikasi Vertikal ke Atas di Hotel Malaka Bandung 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung terjalin 

antara RA & PA dengan Room Divisi Manager, antara Personel Officer dengan HRM. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pace and Faules (2006: 189), yang 

mengatakan komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi 

mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (penyelia). 

a. Hal yang dikomunikasikan 

Komunikasi ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

terkait dengan hal pekerjaan dari tupoksi masing-masing pegawai. Beberapa hal yang 

membedakan materi komunikasi vertikal keatas ini, yaitu komunikasi yang dilaksanakan 

oleh RA & PA dengan Room Divisi Manager yaitu tentang laporan pekerjaan dan project 

yang dilakukan, sedangkan komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan oleh Personel 

Officer kepada HRM yaitu meliputi laporan pekerjaan, pekerjaan rutin harian, koordinasi 

pekerjaan, dan hal- hal baru. Selain mengkomunikasikan perihal pekerjaan, jika ada waktu 

senggang, pegawai tersebut juga terkadang mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan. 

Menurut Agung selaku RA & PA “ Paling sering paling untuk nanya kegiatan yang harus 

kita lakukan, da kitamah apa atuh cuma suruhan”.  

Menurut Pace and Faules (2006: 190) kebanyakan analisis dan penelitian dalam hal 

komunikasi ke atas menyatakan bahwa atasan (penyelia) dan manajer harus menerima 

informasi dari bawahan mereka, antara lain bawahan mereka yang : 

a) Memberitahukan apa yang dilakukan oleh bawahan, tentang pekerjaan 

mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. 

b) Menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan 

yang mungkin memerlukan beberapa bantuan oleh bawahan. 
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c) Memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit mereka atau 

dalam organisasi sebagai suatu keseluruhan. 

d) Mengungkapkan bagaimana pikiran mereka dan perasaan bawahan tentang 

pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, kenyamanan bekerja dan 

organisasinya. 

 

Hal yang dikomunikasikan pada komunikasi vertikal ke atas di Hotel Malaka 

Bandung secara umum sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pace and Faules 

tersebut, karena dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bawahan melakukan 

komunikasi dengan atasan terkait dengan hal pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-

masing pegawai, seperti komunikasi yang dilaksanakan oleh RA & PA kepada Room 

Divisi Manager yaitu tentang laporan pekerjaan, kebijakan, dan program kerja, sedangkan 

komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan oleh Personel Officer kepada HRM yaitu 

meliputi laporan pekerjaan, pekerjaan rutin harian, koordinasi pekerjaan, dan hal-hal baru. 

Indra selaku Personel Officer mengatakan “ Ketika saya berkomunikasi dengan atasan, 

seringnya masalah pekerjaan doang”. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa komunikasi 

vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung sudah sesuai dengan teori 

yang ada dan sangat mempengauhi keakraban dan perasaan antar karyawan 

Dalam hal ini, selain mengkomunikasikan masalah pekerjaan kepada atasan, 

apabila ada waktu senggang, bawahan juga terkadang mengkomunikasikan hal diluar 

pekerjaan, seperti cerita tentang keluarga, sharing pengalaman, maupun cerita-cerita yang 

lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa tegang dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan, selain itu dengan melaksanakan komunikasi yang bersifat kekeluargaan dapat 

lebih mengakrabkan hubungan antara bawahan dengan atasan. 

 

b. Jenis komunikasi 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara 

umum menggunakan jenis formal dan informal, sesuai dengan kepentingan hal yang 

dikomunikasikan dan sesuai dengan kondisi pada saat melaksanakan komunikasi, hanya 

saja lebih sering menggunakan komunikasi informal untuk kegiatan komunikasi sehari-



60 
 

hari. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yosal Iriantara & Usep Syaripudin 

(2013: 56-57), komunikasi formal dilakukan melalui saluran atau jaringan komunikasi 

yang mengikuti struktur organisasi yang sejalan dengan garis kewenangan yang dibentuk 

manajemen. Dalam hal ini, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi formal dalam 

sebuah jaringan komunikasi organisasi. Selain surat, laporan, rapat, notulen rapat, 

dokumen kebijakan, atau buku panduan serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

juga merupakan salah satu bentuk komunikasi formal. Dengan kata lain, dalam 

komunikasi formal berlangsung pertukaran informasi yang bersifat resmi yang pada 

umumnya mengikuti pola hubungan diantara berbagai bagian di dalam organisasi. 

Selain komunikasi secara formal, jenis komunikasi yang sering dilaksanakan sehari-

hari di Hotel Malaka Bandung menggunakan komunikasi dengan jenis informal. Sesuai 

dengan teori dari Yosal Iriantara & Usep Syaripudin (2013: 56), komunikasi informal 

dalam organisasi berkembang melalui hubungan sosial diantara anggota organisasi, 

seperti persahabatan, persamaan hobi, atau bisa saja karena sering bertemu di angkutan 

umum akan membuat relasi sosial terbangun dan saluran komunikasi informal terbentuk. 

Karena landasannya adalah hubungan sosial, maka dalam komunikasi informal ini 

informasi yang dipertukarkan tidak mengikuti struktur formal, informasi yang 

dipertukarkan melalui saluran informasi ini bisa beragam mulai dari informasi yang 

berkaitan dengan pekerjaan sampai dengan desas-desus dalam sebuah organisasi. Dalam 

konteks komunikasi organisasi, kegiatan komunikasi memang lebih banyak melalui 

saluran komunikasi informal dibandingkan dengan komunikasi melalui saluran formal. 

Dalam hal ini, komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka 

Bandung sudah sesuai dengan teori. Komunikasi yang dilaksanakan menggunakan jenis 

formal dan informal, hanya saja lebih sering menggunakan komunikasi informal untuk 

kegiatan komunikasi sehari-hari. Pemilihan jenis komunikasi informal dalam kegiatan 

komunikasi sehari-hari dirasa lebih mudah digunakan untuk berkomunikasi, tanpa ada 

aturan yang mengikat secara formal, dan penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal 

dirasa lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi tersebut. 

Komunikasi dengan jenis formal yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan 

media tertulis misalnya surat dan rapat organisasi, sedangkan informal dengan tatap muka 

secara langsung mengkomunikasikan apa yang akan dikomunikasikan tanpa 
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memperhatikan alur struktur organisasi maupun dengan media elektronik seperti SMS, 

WA, maupun telepon. 

 

c. Metode komunikasi 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara 

umum menggunakan metode Informative, metode ini merupakan suatu metode 

komunikasi yang dilakukan dengan tujuan agar komunikan mengerti dan tahu apa yang 

dimaksud oleh komunikator, misalnya hanya bersifat menyampaikan sesuatu dan 

ceramah, metode ini lebih tepat dan dirasa lebih efektif dilaksanakan oleh bawahan 

pada saat berkomunikasi dengan atasan, misalnya pada saat melaporkan tugas-tugas 

yang dikerjakan oleh bawahan. 

Menurut Alo Liliweri (2011: 273-300), informative communication atau sering 

disebut dengan informative speaking atau pidato ini sama dengan seorang guru mengajari 

murid atau seorang pakar memberikan ceramah. Berdasarkan teori tersebut, komunikasi 

vertikal ke atas yang dilaksanakan oleh bawahan dengan atasan sesuai dengan teori, 

misalnya pada saat melaporkan tugas-tugas yang dikerjakan oleh bawahan, bawahan 

dalam hal ini hanya sekedar menyampaikan pekerjaan yang bawahan kerjakan kepada 

atasan. Dengan metode ini, komunikasi yang dilaksanakan oleh bawahan dengan atasan 

dirasa lebih efektif, karena sebagai bawahan berkomunikasi dengan atasan lebih sering 

hanya sebatas menyampaikan sesuatu, misalnya laporan pekerjaan. Karna pada umumnya 

karyawan senggang untuk berkomunikasi dengan atasan. 

Metode lain yang digunakan dalam komunikasi vertikal ke atas yaitu metode 

Persuasive, komunikasi secara Persuasive digunakan dimaksudkan untuk lebih cepat dan 

tepat dalam mempengaruhi atau mengubah sikap dan persepsi (Alo Liliweri, 2011: 273-

300). Namun disini Persuasive yang dimaksud tidak pada mempengaruhi atasan untuk 

melakukan sesuatu atau menuruti apa yang diminta oleh bawahan, hanya sebatas 

memberi penjelasan untuk lebih meyakinkan atasan tentang apa yang telah dilaksanakan 

bawahan, dan juga memberi masukan kepada atasan, metode ini pun jarang digunakan 

untuk kegiatan komunikasi sehari-hari. Dari kedua metode tersebut, apabila digunakan 

untuk kegiatan komunikasi sehari- hari dengan atasan, akan lebih efektif menggunakan 
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metode Informatif, karena sebagai bawahan berkomunikasi dengan atasan lebih sering 

hanya sebatas menyampaikan sesuatu, misalnya laporan pekerjaan, sehingga dengan 

metode ini akan lebih efektif karena tidak memerlukan banyak waktu untuk 

berkomunikasi. 

 

d. Media komunikasi 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka secara umum 

menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, media tersebut digunakan berdasarkan 

kepentingan hal yang dikomunikasikan, prinsip efektifitas dan efisiensi, dan berdasarkan 

situasi dan kondisi pada saat itu. Namun dalam hal ini media komunikasi yang dirasa lebih 

efektif yaitu dengan media lisan, karena komunikasi yang terjalin lebih sering 

dilaksanakan di kantor, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan komunikasi 

secara tatap muka langsung. Komunikasi lisan yang dilaksanakan oleh bawahan dengan 

atasan di Hotel Malaka Bandung  dilakukan dengan percakapan secara langsung, sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Agus M. Hardjana (2003: 15-16), yang mengatakan 

bahwa dalam komunikasi secara lisan, pesan yang disampaikan melalui media lisan dapat 

dilaksanakan dengan menyampaikan sendiri, penerima pesan bisa individu, kelompok 

kecil, kelompok besar, maupun massa. Komunikasi dengan media lisan dirasa lebih 

efektif dalam melaksanakan komunikasi dengan atasan, karena dapat dilakukan secara 

langsung, tanpa melalui beberapa perantara yang dapat menimbulkan adanya miss 

komunikasi antara keduanya 

Dalam hal komunikasi vertikal ke atas secara tertulis yang dilaksanakan di Hotel 

Malaka Bandung, komunikasi dengan media tertulis berwujud laporan pekerjaan dan 

kertas kerja dari bawahan kepada atasan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Agus M. Hardjana (2003: 15-16) yang mengatakan bahwa pesan yang 

disampaikan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, memo, laporan, selebaran, 

catata, poster, gambar, dan lain-lain. Komunikasi dengan media tertulis lebih efektif 

digunakan pada saat pesan tersebut bersifat formal dan memuat pesan yang banyak, 

sehingga dengan menggunakan media tertulis pesan akan tetap terjaga dan mudah untuk 

diketahui kembali. 
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Media komunikasi lain yang digunakan dalam komunikasi vertikal ke atas yang 

dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung  yaitu dengan media elektronik. Menurut Agus 

M. Hardjana (2003: 15-16), pesan yang disampaikan secara elektronik dilakukan melalui 

faksimile, e-mail, radio, dan televisi. Dalam hal ini, komunikasi vertikal ke atas yang 

dilaksanakan dengan media elektronik sudah sesuai dengan teori tersebut, dimana seiring 

dengan berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik yang ada, komunikasi 

elektronik dilaksanakan dengan menggunakan SMS, WA, Telepon, dan e-mail, dengan 

maksud agar pesan lebih cepat disampaikan, selain itu berkomunikasi dengan media ini 

berguna untuk mengatasi hambatan apabila dalam suatu kondisi tidak dapat 

melaksanakan komunikasi secara langsung. Komuniksi dengan media elektronik lebih 

efektif digunakan apabila dalam keadaan tidak dapat bertatap muka secara langsung. 

Namun menggunakan media akan sangat mempengaruhi perasaan dan ekspresi penerima 

pesan yang memungkinkan salah sangka dan kecurigaan yang tinngi.  

Dalam hal ini, media lisan dirasa sebagai media yang paling efektif dalam 

menyampaikan pesan kepada atasan, namun tentunya agar lebih efektif dan efisien 

penggunaan media dalam komunikasi juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang ada pada saat itu. Salah satu upaya agar komunikasi dapat berlangsung dengan efektif 

dan efisien, media komunikasi tertulis dan lisan juga sering digunakan secara kombinasi 

dalam sebuah komunikasi, dimaksudkan agar maksud dan tujuan dari pesan tersebut dapat 

diterima dengan baik oleh atasan. 

 

e. Hambatan komunikasi 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung masih 

menemui hambatan walaupun hambatan tersebut hanya dari pendapat beberapa pegawai 

saja, namun tentunya hambatan yang ada tersebut dapat mengganggu atau dapat 

menghambat kinerja pegawai di Hotel Malaka Bandung. Sesuai dengan pendapat Sri 

Haryani (2001 : 51) yang mengemukakan bahwa komunikasi yang terjadi dalam 

organisasi tidak selalu berjalan seperti yang telah diharapkan, yaitu apabila terjadi 

hambatan- hambatan. Hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu hambatan dalam komunikasi antar pribadi dan hambatan 
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dalam komunikasi organisasi. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sebuah 

komunikasi organisasi kerap terjadi suatu hambatan, seperti yang terjadi di Hotel Malaka 

Bandung bahwa komunikasi vertikal ke atas yang terjalin antara bawahan dengan atasan 

masih menemui hambatan, hambatan tersebut antara lain yaitu atasan sibuk, banyak 

urusan keluar, dan jadwal atasan yang padat, sehingga hal tersebut menyebabkan atasan 

susah untuk ditemui bawahan yang akan melaksanakan komunikasi. Dari beberapa 

hambatan tersebut, apabila dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sri 

Haryani, hambatan tersebut termasuk hambatan dalam komunikasi organisasi, karena 

terlihat hambatan- hambatan tersebut disebabkan oleh tuntutan pekerjaan atasan yang ada 

di Hotel Malaka Bandung, seperti atasan sibuk, banyak urusan keluar, dan jadwal atasan 

yang padat. 

 

f. Upaya yang dilakukan 

 

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa komunikasi 

vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung  tidak selalu berlangsung 

dengan baik tanpa menemui hambatan apapun, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan 

masih terjadi hambatan- hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan 

komunikasi antara bawahan dengan atasan. Hambatan tersebut antara lain yaitu atasan 

sibuk, banyak urusan keluar, dan jadwal atasan yang padat, sehingga hal tersebut 

menyebabkan atasan susah untuk ditemui bawahan yang akan melaksanakan komunikasi. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperlancar sebuah pelaksanaan komunikasi, 

tentunya  hambatan tersebut harus diatasi dengan baik agar komunikasi dapat berlangsung 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh bawahan dalam 

mengatasi hambatan yang ada dalam komunikasi dengan atasan pun harus sesuai dengan 

hambatan yang dihadapi, dengan harapan hambatan dalam komunikasi tersebut dapat 

teratasi dengan baik dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh bawahan dalam mengatasi hambatan komunikasi 

dengan atasan antara lain dengan berkomunikasi menggunakan media elektronik seperti 

SMS, WA, dan telepon. Dalam hal ini menggunakan media elektronik memang sangat 
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bermanfaat untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi, dengan menggunakan media 

elektronik komunikasi dapat dilakukan kapa saja dan dimana saja selama tidak ada 

gangguan teknis dalam alat komunikasi tersebut. 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu dengan mengatur waktu untuk 

berkomunikasi dengan atasan. Mengatur waktu berkomunikasi dengan atasan memang 

sangat penting mengingat atasan yang sibuk dan sering bertugas diluar kantor, maka salah 

satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengatur waktu untuk berkomunikasi, 

yang bertujuan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Namun dalam hal 

ini, bawahan juga melihat perihal apa yang akan dikomunikasikan dengan atasan, apabila 

hal tersebut dirasa tidak terlalu mendesak/penting, maka bawahan memilih menunggu 

untuk melakukan komunikasi dengan atasan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

komunikasi dengan atasan di Hotel Malaka Bandung yaitu dengan menggunakan media 

elektronik untuk melakukan komunikasi, misalnya telepon, mengatur waktu bertemu 

dengan atasan untuk melakukan komunikasi, dan menunggu atasan yang sibuk. Dengan 

penanganan hambatan komunikasi yang tepat, tentunya akan dapat mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi dalam komunikasi vertikal ke atas di Hotel Malaka Bandung, dan 

komunikasi pun akan tetap berlangsung dengan baik, pesan yang disampaikan pun dapat 

tersampaikan dengan baik, dan tentunya tujuan dari komunikasi dapat tercapai dengan 

efektif dan efisien. 

 

4.2.3 Komunikasi Horisontal di Hotel  Malaka Bandung 
 

 
Komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung  terjalin antara 

RA&PA dengan Operational FB, ataupun sebaliknya. Pelaksanaan komunikasi horisontal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pace and Faules (2006: 195), yang 

mengatakan bahwa komunikasi horisontal terdiri dari penyampaian pesan/informasi di 

antara rekan- rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-

individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan 
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mempunyai alasan yang sama.  

a. Hal yang dikomunikasikan 

 

Komunikasi horisontal yang dilaksanakan oleh sesama rekan sejawat di Hotel 

Malaka Bandung secara umum membahas terkait dengan hal pekerjaan, baik berupa 

pengkoordinasian pekerjaan, kerja sama dalam pekerjaan, maupun sharing pekerjaan. 

Selain mengkomunikasikan perihal pekerjaan, jika ada waktu senggang, pegawai tersebut 

juga terkadang mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan. Dalam hal ini, perihal 

komunikasi yang dilakukan oleh sesama rekan sejawat yang dilaksanakan di Hotel 

Malaka Bandung  sudah sesuai dengan teori, seperti teori yang dikemukakan oleh Pace and 

Faules (2006: 195-196), yang mengemukakan berdasarkan pengalaman dan penelitian 

menyatakan bahwa komunikasi horisontal muncul paling sedikit karena enam alasan, 

yaitu: 

a) Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, 

 

b) Untuk berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan, 

 

c) Untuk memecahkan masalah, 

 

d) Untuk memperoleh pemahaman bersama, 

 

e) Untuk mendamaikan, berunding, dan menggali perbedaan, dan 

 

f) Untuk menumbuhkan dukungan antarpersonal. 

 

Berdasarkan terori diatas, dapat diketahui bahwa komunikasi horisontal pada 

loayalitas karyawan yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung sesuai dengan teori di 

atas, karena melihat perihal komunikasi yang dilaksanakan oleh sesama rekan sejawat 

membahas tentang koordinasi pekerjaan, sharing pekerjaan, dan saling kerjasama dalam 

hal pekerjaan. Dalam hal ini, selain mengkomunikasikan masalah pekerjaan dengan 

sesama rekan sejawat, apabila ada waktu senggang, sesama rekan juga terkadang 
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mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan, seperti cerita tentang keluarga, sharing 

pengalaman, maupun cerita-cerita yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa 

tegang dalam mengerjakan suatu pekerjaan, selain itu dengan melaksanakan komunikasi 

yang bersifat kekeluargaan dapat lebih mengakrabkan hubungan diantara rekan sejawat di 

Hotel Malaka Bandung. 

 

b. Jenis komunikasi 

 

Komunikasi horisontal yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan jenis formal dan informal, sesuai dengan kepentingan hal yang 

dikomunikasikan dan kondisi pada saat melaksanakan komunikasi, hanya saja lebih 

sering menggunakan komunikasi informal untuk kegiatan komunikasi pekerjaan sehari-

hari. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yosal Iriantara & Usep Syaripudin 

(2013: 56-57), komunikasi formal dilakukan melalui saluran atau jaringan komunikasi 

yang mengikuti struktur organisasi yang sejalan dengan garis kewenangan yang dibentuk 

manajemen. Dalam hal ini, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi formal dalam 

sebuah jaringan komunikasi organisasi. Selain surat, laporan, rapat, notulen rapat, 

dokumen kebijakan, atau buku panduan serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

juga merupakan salah satu bentuk komunikasi formal. Dengan kata lain, dalam 

komunikasi formal berlangsung pertukaran informasi yang bersifat resmi yang pada 

umumnya mengikuti pola hubungan diantara berbagai bagian di dalam organisasi. 

Selain komunikasi secara formal, jenis komunikasi horisontal yang sering 

dilaksanakan sehari-hari di Hotel Malaka Bandung menggunakan komunikasi dengan 

jenis informal. Sesuai dengan teori dari Yosal Iriantara & Usep Syaripudin (2013: 56), 

komunikasi informal dalam organisasi berkembang melalui hubungan sosial diantara 

anggota organisasi, seperti persahabatan, persamaan hobi, atau bisa saja karena sering 

bertemu di angkutan umum akan membuat relasi sosial terbangun dan saluran komunikasi 

informal terbentuk. Karena landasannya adalah hubungan sosial, maka dalam komunikasi 

informal ini informasi yang dipertukarkan tidak mengikuti struktur formal, informasi 

yang dipertukarkan melalui saluran informasi ini bisa beragam mulai dari informasi yang 

berkaitan dengan pekerjaan sampai dengan desas-desus dalam sebuah organisasi. Dalam 
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konteks komunikasi organisasi, kegiatan komunikasi memang lebih banyak melalui 

saluran komunikasi informal dibandingkan dengan komunikasi melalui saluran formal. 

Dalam hal ini, komunikasi horisontal yang berlangsung di Hotel malaka Bandung  

sudah sesuai dengan teori. Komunikasi yang dilaksanakan menggunakan jenis formal dan 

informal, hanya saja lebih sering menggunakan komunikasi informal untuk kegiatan 

komunikasi sehari-hari. Komunikasi informal lebih sering digunakan dalam komunikasi 

sehari-hari karena dirasa dirasa lebih mudah digunakan untuk berkomunikasi, lebih 

nyaman dan santai, serta penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal dirasa lebih efektif 

dan efisien dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi tersebut. Komunikasi 

dengan jenis formal yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan media tertulis dan 

melalui rapat organisasi, sedangkan informal dengan tatap muka secara langsung 

mengkomunikasikan apa yang akan dikomunikasikan tanpa terlalu memperhatikan waktu 

dan tanpa memperhatikan alur komunikasi dalam struktur organisasi. 

 

c. Metode komunikasi 

 

Komunikasi horisontal yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung  secara umum 

menggunakan metode Persuasive dan Informative, namun yang lebih sering digunakan 

dalam komunikasi sehari-hari dan dirasa lebih efektif dengan menggunakan metode 

Persuasive, karena sesama rekan sejawat lebih sering berkomunikasi seperti 

menyampaikan sesuatu, sharing pekerjaan, menjelaskan pekerjaan, dan mengarahkan 

sesuatu. Menurut Alo Liliweri (2011: 273-300) komunikasi secara Persuasive digunakan 

dimaksudkan untuk lebih cepat dan tepat dalam mempengaruhi atau mengubah sikap dan 

persepsi. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa metode Persuasive merupakan 

suatu metode komunikasi yang dilakukan dengan tujuan agar orang lain bersedia 

menerima suatu paham, keyakinan, maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun 

yang lainnya. Dalam penerapannya, komunikasi horisontal yang berlangsung sesuai 

dengan teori tersebut, terutama untuk kegiatan komunikasi sehari-hari, karena sesama 

rekan sejawat lebih sering berkomunikasi seperti menyampaikan sesuatu kepada rekan 

sejawat, sharing pekerjaan, menjelaskan pekerjaan, dan mengarahkan sesuatu kepada 



69 
 

sesama rekan sejawat. Metode ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan 

pesan kepada sesama rekan sejawat. 

Metode lain yang digunakan dalam komunikasi horisontal yaitu metode 

Informative. Menurut Alo Liliweri (2011: 273-300) informative communication atau 

sering disebut dengan informative speaking atau pidato ini sama dengan seorang guru 

mengajari murid atau seorang pakar memberikan ceramah. Dalam penerapannya, metode 

ini tidak selalu digunakan dalam komunikasi sehari-hari diantara rekan sejawat, karena 

komunikasi dengan metode ini hanya efektif digunakan misalnya pada saat 

menyampaikan informasi/pengumuman kepada rekan sejawat. Dari kedua metode 

tersebut, apabila digunakan untuk kegiatan komunikasi sehari-hari dengan sesama rekan 

sejawat, akan lebih efektif menggunakan metode Persuasive, karena sesama rekan 

sejawat lebih sering berkomunikasi seperti menyampaikan sesuatu, sharing pekerjaan, 

menjelaskan pekerjaan, dan mengarahkan sesuatu diantara sesama rekan sejawat. 

 

d. Media komunikasi 

 

Komunikasi horisontal yang berlangsung Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, namun media yang paling sering 

digunakan untuk berkomunikasi yaitu dengan media lisan dan elektronik, media tertulis 

sangat jarang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama rekan sejawat. Media 

tersebut digunakan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi, berdasarkan kepentingan 

hal yang dikomunikasikan, dan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Komunikasi 

lisan yang terjalin dalam komunikasi horisontal di  Hotel Malaka Bandung  dilakukan 

dengan cara percakapan secara langsung, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agus 

M. Hardjana (2003: 15-16), yang mengatakan bahwa dalam komunikasi secara lisan, 

pesan yang disampaikan melalui media lisan dapat dilaksanakan dengan menyampaikan 

sendiri, penerima pesan bisa individu, kelompok kecil, kelompok besar, maupun massa. 

Komunikasi dengan media lisan dirasa lebih efektif dalam melaksanakan komunikasi 

dengan sesama rekan sejawat, karena dapat dilakukan secara langsung, tanpa melalui 

beberapa perantara yang dapat menimbulkan adanya miss komunikasi antara keduanya. 

Dalam hal komunikasi horisontal secara tertulis yang dilaksanakan di  Hotel Malaka 
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Bandung, komunikasi dengan media tertulis berwujud surat maupun laporan pekerjaan. 

Hal tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agus M. Hardjana (2003: 

15-16) yang mengatakan bahwa pesan yang disampaikan secara tertulis dapat 

disampaikan melalui surat, memo, laporan, selebaran, catatan, poster, gambar, dan lain-

lain. Komunikasi horisontal dengan media tertulis ini jarang digunakan oleh sesama rekan 

sejawat dalam berkomunikasi, karena media ini dirasa terlalu lama dan susah untuk 

melakukan komunikasi horisontal dengan sesama rekan sejawat. 

Media komunikasi lain yang digunakan dalam komunikasi horisontal yang 

dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung yaitu dengan media elektronik. Menurut Agus M. 

Hardjana (2003: 15-16), pesan yang disampaikan secara elektronik dilakukan melalui e-

mail, radio, dan televisi. Dalam hal ini, komunikasi horisontal yang dilaksanakan dengan 

media elektronik sudah sesuai dengan teori tersebut, dimana seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik yang ada, komunikasi 

elektronik dilaksanakan dengan menggunakan SMS, WA, Telepon, dan e-mail, dengan 

maksud agar pesan lebih cepat disampaikan, selain itu berkomunikasi dengan media ini 

berguna untuk mengatasi hambatan apabila dalam suatu kondisi tidak dapat melaksanakan 

komunikasi secara langsung. Jadi komuniksi dengan media elektronik lebih efektif 

digunakan apabila dalam keadaan tidak dapat bertatap muka secara langsung. 

Dalam hal ini, media lisan dirasa sebagai media yang paling efektif dalam 

menyampaikan pesan kepada sesama rekan sejawat, namun tentunya agar lebih efektif 

dan efisien penggunaan media dalam komunikasi juga harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada pada saat melaksanakan komunikasi. 

 

e. Hambatan komunikasi 

 

Komunikasi horisontal yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung masih 

menemui hambatan walaupun hambatan tersebut hanya dari pendapat beberapa pegawai 

saja, namun tentunya hambatan yang ada tersebut dapat mengganggu atau dapat 

menghambat kinerja pegawai di Hotel Malaka Bandung. Sesuai dengan pendapat Sri 

Haryani (2001: 51) yang mengemukakan bahwa komunikasi yang terjadi dalam 

organisasi tidak selalu berjalan seperti yang telah diharapkan, yaitu apabila terjadi 
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hambatan-hambatan. Hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif dibedakan 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu hambatan dalam komunikasi antar pribadi dan hambatan 

dalam komunikasi organisasi. 

Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sebuah 

komunikasi organisasi kerap terjadi suatu hambatan, seperti yang terjadi di Hotel Malaka 

Bandung bahwa pelaksanaan komunikasi horisontal yang terjalin antara sesama rekan 

sejawat masih menemui hambatan, hambatan tersebut antara lain susah dalam bertemu 

dikarenakan kesibukan masing-masing, rekan tidak ada diruangan, rekan tidak langsung 

mengerti apa yang dimaksud dalam komunikasi dan tidak langsung menanggapi apa yang 

dikomunikasikan. Dari beberapa hambatan tersebut, apabila dianalisis berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Sri Haryani, hambatan tersebut termasuk hambatan dalam 

komunikasi antar pribadi dan hambatan dalam komunikasi organisasi, dimana susah 

dalam bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing dan rekan tidak ada diruangan 

merupakan hambatan dalam organisasi, dan rekan tidak langsung mengerti apa yang 

dimaksud dalam komunikasi dan tidak langsung menanggapi apa yang dikomunikasikan 

merupakan hambatan komunikasi antar pribadi. 

 

f. Upaya yang dilakukan 

 

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, diketahui pelaksanaan 

komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung tidak selalu 

berlangsung dengan baik tanpa menemui hambatan apapun, dalam hal ini komunikasi 

yang dilakukan masih terjadi hambatan- hambatan yang dapat mengganggu kelancaran 

pelaksanaan komunikasi antara bawahan dengan atasan. Hambatan tersebut antara lain 

susah dalam bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing, rekan tidak ada diruangan, 

rekan tidak langsung mengerti apa yang dimaksud dalam komunikasi dan tidak langsung 

menanggapi apa yang dikomunikasikan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperlancar sebuah pelaksanaan komunikasi, 

tentunya hambatan tersebut harus diatasi dengan baik agar komunikasi dapat berlangsung 

sesuai dengan apa yang diharapkan, yang akan membuat karyawan nyaman dan betah. 

Upaya yang dilakukan oleh rekan sejawat dalam mengatasi hambatan yang ada dalam 
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komunikasi horisontal pun harus sesuai dengan hambatan yang dihadapi, dengan harapan 

hambatan dalam komunikasi tersebut dapat teratasi dengan baik dan komunikasi dapat 

berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Beberapa upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut antara lain yaitu dengan meluangkan waktu untuk 

melakukan komunikasi. Dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan yang ada, 

sesama rekan sejawat mengupayakan meluangkan waktu tertentu untuk melakukan 

komunikasi. Hal tersebut merupakan hal yang penting untuk mengatasi hambatan dalam 

komunikasi, mengingat rekan sejawat tentunya memiliki kesibukan masing- masing, 

bahkan kesibukan tersebut terkadang menghambat untuk melakukan komunikasi dengan 

sesama rekan sejawat. 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu 

dengan menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, 

menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi memang sangat bermanfaat untuk 

mengatasi hambatan dalam komunikasi, dengan menggunakan media elektronik 

komunikasi dapat dilakukan kapa saja dan dimana saja selama tidak ada gangguan teknis 

dalam alat komunikasi tersebut. 

Satu upaya lagi yang dapat dilakukan oleh sesama rekan sejawat dalam mengatasi 

hambatan yang ada yaitu dengan mengerjakan pekerjaan sendiri secara lembur. Dalam 

hal ini, hambatan dalam komunikasi dengan rekan sejawat akan mengganggu pekerjaan 

yang sedang dikerjakan kerjakan, untuk mengatasi hal tersebut, maka rekan sejawat lebih 

memilih untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri daripada menunggu rekan yang tidak 

mengerti maupun rekan yang tidak menanggapi apa yang dikomunikasikan oleh beliau, 

walaupun harus dikerjakan secara lembur. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan yang ada yaitu dengan mengupayakan waktu untuk melaksanakan komunikasi, 

menggunakan media elektronik untuk melakukan komunikasi, dan mengerjakan 

pekerjaan sendiri secara lembur karena rekan tidak langsung menangkap dan menanggapi 

apa yang dimaksud oleh komunikator. Dengan penanganan hambatan komunikasi yang 

tepat, tentunya akan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi 

vertikal horisontal di Hotel Malaka Bandung, dan komunikasi pun akan tetap berlangsung 

dengan baik, pesan yang disampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik, dan tentunya 
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tujuan dari komunikasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung ini memiliki keterbatasan penelitian, antara lain : 

1. Kegiatan wawancara tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal, 

dikarenakan beberapa pegawai sedang sibuk dan sedang dalam masa pandemi Corona 

(Covid-19), sehingga sulit dimintai wawancara, pegawai sedang sibuk sehingga informasi 

yang diperoleh kurang maksimal, pegawai sedang dirumahkan sehingga tidak bisa 

melaksanakan wawancara. 

2. Kegiatan dokumentasi tidak dapat dilaksanakan untuk semua hal yang diteliti, 

kegiatan dokumentasi hanya dapat dilaksankan untuk bagian  media dan upaya 

komunikasi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.   Komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan membahas tentang  informasi 

pekerjaan sehari-hari, baik berupa pengkoordinasian pekerjaan, pembagian 

pekerjaan, informasi program kerja, maupun pemberian informasi pekerjaan. Jenis 

komunikasi yang digunakan formal dan informal, namun lebih sering 

menggunakan komunikasi informal untuk komunikasi sehari-hari, karena lebih 

efektif, efisien dan bawahan akan lebih menerima isi dari pesan tersebut yang 

dapat menjadikan perasaan karyawan bawahan akan nyaman dan betah dengan 

harapan bawahan akan menjadi loyal terhadap baik pada perusahaan maupun pada 

pekerjaannya. Metode komunikasi yang digunakan dan lebih efektif yaitu dengan 

metode Persuasive. Karena bawahan akan lebih menerima instruksi, isi pesan dan 

juga arahan dari atasan. Media komunikasi yang digunakan yaitu media lisan, 

tertulis, dan elektronik, namun lebih efektif mengguakan media lisan. Hambatan 

komunikasi yang ditemui yaitu pegawai tidak tepat waktu dalam melaksanakan 

pekerjaan, bawahan tidak langsung mengerti apa maksud atasan, dan bawahan 

sibuk karena banyak pekerjaan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan 

motivasi, controlling kepada bawahan, menciptakan iklim komunikasi dua arah, 

dan dengan mengupayakan membagi waktu untuk berkomunikasi dengan 

bawahan. Karena karyawan atasan sangat mengharapkan tinggi akan loyalitas 
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karyawannya. Dan juga peran komunikasi vertikal ke bawah akan sangat 

berpengaruh terhadap pelayanan dan kenyamanan tamu, karena mayoritas 

karyawan bawahan lebih sering menghadapi tamu. Maka dari itu karyawan atasan 

harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga komunikasi dengan 

karyawan bawahan, supaya karyawan bawahan bisa menerima isi pesan dan juga 

arahan atasan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. 

2.    Komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan membahas hal pekerjaan, baik 

berupa pengkoordinasian pekerjaan, kerja sama dalam pekerjaan, maupun sharing 

pekerjaan. Jika ada waktu senggang, pegawai juga mengkomunikasikan hal diluar 

pekerjaan. Jenis komunikasi yang digunakan formal dan informal, namun lebih 

sering menggunakan komunikasi informal untuk komunikasi sehari-hari, karena 

lebih efektif dan efisien. Metode komunikasi yang digunakan yaitu Informative 

dan Persuasive, namun lebih efektif dengan metode Informatif. Media komunikasi 

yang digunakan yaitu dengan media lisan, tertulis, dan elektronik, namun lebih 

efektif menggunakan media lisan. Hambatan komunikasi yang ditemui yaitu 

atasan sibuk, dan jadwal atasan yang padat, sehingga hal tersebut menyebabkan 

atasan susah untuk ditemui bawahan yang akan melaksanakan komunikasi. Upaya 

yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik untuk melakukan 

komunikasi, mengatur waktu bertemu dengan atasan, dan menunggu atasan yang 

sibuk. Komunikasi vertikal ke atas sangat penting untuk menjaga keharmonisan 

suatu hubungan di lingkungan pekerjaan. Karna berdasarkan penelitian yang 

dilakukan penulis,  karyawan bawahan akan nyaman dalam bekerja ketika dekat 

dengan atasan, dengan menggungkapkan perasaan lebih dihargai oleh atasan. Dan 

dalam hal ini juga karyawan bawahan akan menunjukan loyalitas nya dalam 
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bekerja.  

3.    Komunikasi horisontal yang dilaksanakan membahas hal pekerjaan, baik berupa 

pengkoordinasian, kerja sama, maupun sharing. Jika ada waktu luang, pegawai 

mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan. Jenis komunikasi yang digunakan 

formal dan informal, namun lebih sering menggunakan komunikasi informal, 

karena lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan yaitu dengan Persuasive 

dan Informative, namun lebih efektif menggunakan metode Persuasive. Media 

yang digunakan yaitu lisan, tertulis, dan elektronik, namun lebih efektif yaitu 

media lisan dan elektronik. Hambatan komunikasi yang ditemui yaitu susah dalam 

bertemu, rekan tidak ada diruangan, rekan tidak langsung mengerti apa yang 

dimaksud dalam komunikasi dan tidak langsung menanggapi apa yang 

dikomunikasikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan waktu 

untuk berkomunikasi, menggunakan media elektronik, dan mengerjakan 

pekerjaan sendiri secara lembur. Dalam  peran komunikasi horisontal juga sangat 

berpengaruh dalam kenyamanan karyawan bekerja, karena mempunyai hubungan 

yang baik antar karyawan akan berdampak baik juga terhadap pekerjaannya, yang 

tentu juga akan sangat mempengaruhi loyalitas karyawan tersebut. 

 

5.2 Saran 

 
 

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian mengenai pelaksanaan komunikasi 

organisasi di Hotel Malaka Bandung,  maka peneliti mengemukakan saran antara lain : 

1.    Setiap Departement di Hotel Malaka Bandung sebaiknya melakukan 

rapat/meeting yang diadakan rutin, misalnya seminggu dua kali, hal tersebut dapat 



77 
 

digunakan sebagai media komunikasi dalam organisasi, baik untuk melakukan 

meeting pekerjaan yang akan dikerjakan, memberi semangat dan motivasi, 

maupun sebagai sarana controlling pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan juga 

untuk menjaga suatu keharmonisan hubungan dalam bekerja, dengan maksud dan 

tujuan karyawan khusunya karyawan bawahan akan semakin nyaman dan betah. 

   Karena semakin sering kita berkomunikasi dengan karyawan lain, maka 

hubungan manusia nya akan semakin baik dan meminimalisir kesenjangan sosial 

yang akan sangat mempengaruhi suatu loyalitas karyawan, baik pada pekerjaanya 

maupun kepada perusahaan. 

2.    Setiap Departement di Hotel  Malaka Bandung sebaiknya mempunyai papan 

jadwal kegiatan untuk atasan, jadi dengan adanya papan tersebut dapat 

memberikan informasi kepada para karyawan tentang kegiatan atasan, sehingga 

apabila pegawai akan melakukan komunikasi dapat menentukan waktu yang tepat 

untuk bertemu dengan atasan. Dan tidak akan menjadikan prasangka buruk bagi 

karyawan bawahan terhadap atasan. Dengan hal ini , karyawan bawahan tentu 

akan lebih menghargai karyawan atasan dalam melakukan pekerjaannya dan 

loyalitas karyawan akan terjaga.  



78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku : 

 

Aw, Suranto. (2010). Komunikasi Sosial Budaya. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

Devito, Joseph A. (1997). Komunikasi Antarmanusia. Professional. Jakarta: Books. 

 

Goldhaber, Gerald M. (1986). Organizational Communication. Erlangga: Jakarta. 

 

Hardjana, Agus M.  2003. Komunikasi intrapersonal & Komunikasi 

Interpersonal. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

 

Haryani, Sri. (2001). Komunikasi Bisnis. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP  

YKPN. 

 

Iriantara, Yosal & Syaripudin, Usep. (2013). Komunikasi Pendidikan. Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media. 

 

Kriyantono, Rachmat. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis 

Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, 

Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana. 

 

Leksono,Sonny. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode. 



79 
 

Jakarta: Rajawali Pers. 

Liliweri, Alo. (2011). Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana 

Prenana Media Group. 

 

Moleong , Lexy J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

 

Musanef, 1984, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta. 

 

Ngalim, Purwanto, (2006). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Nitisemito, Alex S. (1991). Manajemen Personalia (Management Sumber Daya 

Manusia). Jakarta : Ghalia Indonesia. 

 

Pace,R Wayne and Faules, Don F. (2006). Komunikasi Organisasi. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

 

Pawito. 2008.Penelitian Komunikasi Kualitatif.Yogyakarta : LKIS. 

  

Rahmat, Kriyantono,. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana 

 

Romli , Khomsahrial (2011).  Komunikasi Organisasi Lengkap. PT. Grasindo. Jakarta 

 

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 



80 
 

 

Satori, Djam’an & Komariah, Aan. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan Kombinasi (Mixed  

Meathods). Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Weber, Maxx. (1905). The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. New York: Charles 

Scribner’s. 

 

Wilson, Bangun. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga 

 

Wiyartono. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo. 

 

Yusup, Pawit M.. (2010). Komunikasi Instruksional: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

Zulkarnain, Wildan. (2013). Dinamika Kelompok: Latihan Kepemimpinan Pendidikan. 

Jakarta: Bumi Aksara. 



81 
 

Skripsi : 

 

Adesya 2010. “Hubungan Iklim Komunikasi Organisasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan bagian 

Spinning di PT Unitex Tbk Bogor. Skripsi Fakultas Eknomi dan Manajemen, Institut Pertanian 

Bogor. 

 

Bella Ayu Permatasari 2014. “ Kegiatan Komunikasi Organisasi Di Koperasi Indosurya Simpan 

Pinjam Buah Batu Bandung. Skripsi Ilmu Komunikasi. Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. 

 

Paridah 2009 yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Penyampaian Dari Atasan Kepada  Bawahan 

Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di AMIK Pikarti Luhur”. Skripsi Manajemen Informatika,  

Akademi Manajemen dan Informatika Pikarti Luhur Tanggerang. 

 

Sri Utari 2010 yang berjudul “ Pelaksanaan Komunikasi Organisasi Dinas Pendidikan Kulon 

Progo ”. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta 

 

Vivi Haviani 2016. “ Strategi Komunikasi Oragnisasi Dalam MEningkatkan Kinerja Karyawan 

Pada Klinik Mitra Medika Tambkan Jalan Cagak Kabupaten Subang” Skripsi Ilmu Komunikasi . 

Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Internet : 

 

- Bimo. 2017. Komunikasi Organisasi Menurut Para Ahli. 

https://pakarkomunikasi.com/definisi-komunikasi-organisasi-menurut-para-ahli 

( Di Akses 15 Maret 2020 ) 

- Bysitedefault. 2017. Hambatan Komunikasi Organisasi. 

https://pakarkomunikasi.com/hambatan-komunikasi-organisasi 

(Di Akses 15 Maret 2020 ) 

- Ferry, Roen. 2011. Teori Weick 

http://perilakuorganisasi.com/karl-e-weick-teori-enactment.html 

( Di Akses 15 Maret 2020 ) 

- Lidviona, Armellyn Lukito 2017. Komunikasi Organisasi. 

https://www.neliti.com/id/publications/82391/analisa-kepuasan-

komunikasi-organisasi-terhadap-kinerja-karyawan-di-hotel-yello 

( Di Akses 15 Maret 2020 ) 

- Natasha, Giovanni. 2018. Komunikasi Elektronik. 

https//www.kompasiana.com/natasha36365/5b55e6c5caf7db14451f0e92/

komunikasi-elektronik-dalam-organisasi ( Di Akses 15 Maret 2020 ) 

- Tamimah, Ashilah. 2019. Loyalitas 

https://jojonomic.com/blog/pengertian-loyalitas/ 

( Di Akses 15 Maret 2020) 

- Rene,Suhardono. 2011. Definis Komu ikasi 

https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00331-

MN%20Bab2001.  ( Di akses 14 Maret 2020 ) 

- Salamandian. 2018. Komponen Komunikasi 

https://salamadian.com/pengertian-teori-model-jenis-komunikasi/ 

( Di akses 14 Maret 2020 ) 

- sp3cialcyber. 2013. Metode Komunikasi 

https://id.scribd.com/doc/184815011/macam-macam-metode-komunikasi 

( Di akses 14 Maret 2020 ) 



83 
 

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dan Pendukung Penelitian 

 

1. Surat Ijin Penelitian dari Universitas Sanggabuana YPKP 
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Surat Ijin Penelitian dari Instansi 
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Standar Plagiarisme 
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Lampiran 2. Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

 

Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka Bandung 

 

 

Nomor Komponen Bagian Narasumber Teknik 

1 Komunikasi 

Vertikal ke 

Bawah 

a.Hal yang dibicarakan 1. HRM 

2. Chief Acc 

3. RDM 

a) Wawancara 

b) Observasi 

b.Jenis komunikasi 

(menurut perilaku) 

1. HRM 

2. RDM 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c.Metode 

komunikasi 

1. RDM 

2. Chief Acc 

 

a) Wawancara 

b) Observasi 

d.Media yang 

digunakan 

1. RDM 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

e.Kendala/ 

hambatan 

1.    RDM a) Wawancara 

b) Observasi 

f.Upaya 1.    RDM a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumnetasi 

2 Komunikasi 

Vertikal ke 

Atas 

a.Soal yang 

dibicarakan 

1. RA&PA 

2. Personel 

Officer 

a) Wawancara 

b) Observasi 

b.Jenis komunikasi 

(menurut perilaku) 

1. RA&PA 

2. Personel 

Officer 

 

a) Wawancara 

b) Observasi 
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c.Metode komunikasi 1. RA & PA 

2. Personel 

Officer 

a) Wawancara 

b) Observasi 

d.Media yang digunakan 1. RA&PA 

2. Personel 

Officer 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

e.Kendala/ hambatan 1. RA&PA 

2. Personel 

Officer 

a) Wawancara 

b) Observasi 

f.Upaya 1. RA&PA 

2. Personel 

Officer 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

3 
Komunikasi 

Horisontal  

a. Soal yang dibicarakan 1. Operational F&B 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

b. Jenis komunikasi 

(menurut perilaku) 

1. Operational F&B 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

c. Metode 

komunikasi 

1. Operational F&B 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

d. Media yang digunakan 1. Operational F&B 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

e. Kendala/ hambatan 1. Operational F&B 

2. RA&PA 

a) Wawancara 

b) Observasi 

f. Upaya 1. FB 2. RA&PA a) Wawancara 

b) Observasi 

c) Dokumentasi 

 

Tabel 1. Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara, Observasi dan Dokumentasi 

Pedoman Wawancara Pelaksanaan Komunikasi Organisai di Hotel Malaka Bandung. 

 

Komunikasi Vertikal ke Bawah 

 

Nama : 

Jabatan : 

 

Pertanyaan 

1. Hal yang biasa dibicarakan dengan karyawan bawahan ? 

2. Apa saja jenis komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan  

karyawan bawahan ? 

3. Berdasarkan hal apa jenis komunikasi (formal dan informal) yang dilaksanakan 

untuk berkomunikasi dengan  karyawan bawahan ? 

4. Bagaimana metode komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan 

karyawan  bawahan ? 

5. Berdasarkan hal apa metode komunikasi yang dilaksanakan untuk 

berkomunikasi dengan  karyawan bawahan ? 

6. Apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan karyawan  bawahan ? 

7. Berdasarkan hal apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan karyawan 

bawahan ? 

8. Apa kendala/hambatan dalam berkomunikasi dengan karyawan bawahan ? 

9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan 

komunikasi dengan  karyawan bawahan ? 
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Komunikasi Vertikal ke Atas 

 

Nama : 

 

Jabatan : 

 

Pertanyaan 

 

1. Hal yang biasa dibicarakan dengan atasan ? 

2. Apa saja jenis komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan atasan ? 

3. Berdasarkan hal apa jenis komunikasi (formal dan informal) yang dilaksanakan 

untuk berkomunikasi dengan atasan ? 

4. Bagaimana metode komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan 

atasan ? 

5. Berdasarkan hal apa metode komunikasi yang dilaksanakan untuk 

berkomunikasi dengan atasan  ? 

6. Apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan atasan ? 

7. Berdasarkan hal apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan atasan ? 

8. Apa kendala/hambatan dalam berkomunikasi dengan atasan ? 

9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan 

komunikasi dengan atasan  ? 
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Komunikasi Horisontal 

 

Nama : 

 

Jabatan : 

 

Pertanyaan. 

 

1. Hal yang biasa dibicarakan dengan rekan sejawat/sejajar ? 

2. Apa saja jenis komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan rekan 

sejawat/sejajar ? 

3. Berdasarkan hal apa jenis komunikasi (formal dan informal) yang dilaksanakan 

untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat/sejajar ? 

4. Bagaimana metode komunikasi yang dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan 

rekan sejawat/sejajar ? 

5. Berdasarkan hal apa metode komunikasi yang dilaksanakan untuk 

berkomunikasi dengan rekan sejawat/sejajar ? 

6. Apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat/sejajar ? 

7. Berdasarkan hal apa media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan 

sejawat/sejajar ? 

8. Apa kendala/hambatan dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat/sejajar ? 

9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan 

komunikasi dengan rekan sejawat/sejajar ? 
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Pedoman Observasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung 

 

Nomor Komponen Hal yang Diamati Deksripsi 

1 Komunikasi 

Vertikal ke 

Bawah 

Hal yang biasa 

dibicarakan dengan 

bawahan. 

 

Jenis komunikasi (menurut 

perilaku) dengan bawahan. 

 

Metode komunikasi dengan 

bawahan. 

 

Media yang digunakan 

dalam komunikasi ke bawah. 

 

Kendala/hambatan 

komunikasi dengan 

bawahan. 

 

Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi 

kendala/hambatan 

komunikasi dengan 

bawahan. 

 

2 Komunikasi 

Vertikal ke Atas 

Apa saja yang 

dikomunikasikan dengan 

atasan. 

 

Jenis komunikasi (menurut 

perilaku) dengan atasan. 

 

Metode komunikasi dengan 

atasan. 

 

Media yang digunakan 

dalam komunikasi ke atasan. 
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Kendala/hambatan 

komunikasi dengan atasan. 

 

Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi 

kendala/hambatan 

komunikasi dengan 

atasan. 

 

3 Komunikasi 

Horisontal 

Apa saja yang 

dikomunikasikan dengan 

rekan sejawat. 

 

Jenis komunikasi (menurut 

perilaku) dengan rekan 

sejawat. 

 

Metode komunikasi 

dengan rekan sejawat. 

 

Media yang digunakan 

dalam komunikasi rekan 

sejawat. 

 

Kendala/hambatan 

komunikasi dengan rekan 

sejawat. 

 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala/hambatan 

komunikasi dengan rekan 

sejawat. 

 

Metode komunikasi 

dengan rekan sejawat. 

 

Media yang digunakan 

dalam komunikasi rekan 

sejawat. 
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Kendala/hambatan 

komunikasi dengan rekan 

sejawat. 

 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala/hambatan 

komunikasi dengan rekan 

sejawat. 

 

 

Tabel 2. Pedoman Observasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi 

 

Pedoman Dokumentasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung  

 

No. Komponen Dokumentasi 

1  Komunikasi Vertikal 

ke Bawah 

Metode komunikasi dengan bawahan. 

Media yang digunakan dalam 

komunikasi ke bawah.   

Upaya yang dilakukan atasan  

2 Komunikasi Vertikal ke Atas  Media yang digunakan dalam 

komunikasi ke atas. 

Upaya yang dilakukan 

3 Komunikasi Horisontal 

 

 

 

Jenis komunikasi (menurut perilaku) 

dengan rekan sejawat. 

Media yang digunakan dalam 

komunikasi rekan sejawat. 

Upaya yang dilakukan  

 

Tabel 3. Pedoman Dokumentasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi 
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Lampiran 4. Catatan Lapangan Penelitian 

 

 

CATATAN LAPANGAN PENELITIAN 

 

 

1. Sabtu, 22 Februari 2020 

 

Meminta izin ke Hotel Malaka Bandung, datang pada jam 09.43 WIB. Setelah meminta 

izin dan menunjukkan proposal penelitian, maka peneliti diminta untuk datang kembali ke Hotel 

Malaka Bandung untuk penelitian yang akan penulis mulai teliti. 

 

2. Selasa, 25 Februari 2020 

 

Peneliti datang ke Hotel Malaka Bandung pada jam 10.14 WIB, kemudian 

mengkonfirmasi dan mendapat rekomendasi untuk menemui Ibu Juju Julia selaku HRM. 

Kemudian mahasiswa menemui Ibu Juju di Back Office Hotel Malaka Bandung. Setelah 

bertemu kemudian peneliti diberi arahan untuk mempersiapkan instrumen penelitian yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. 

 

3. Selasa, 3 Maret 2020 

 

Peneliti datang ke Hotel Malaka Bandung pada jam 09.31 WIB, kemudian langsung 

menuju ke Back Office  untuk menemui Ibu Juju,  namun pada saat itu Ibu Juju tidak ada di 

ruangan. Sembari menunggu Ibu Juju, peneliti melakukan kegiatan pengamatan/observasi 

terkait dengan topik yang diteliti yaitu peran komunikasi organisasi pada loyalitas karyawan. 

Pada saat itu peneliti mengamati karyawan pada Housekeepping Departement yang sedang 

mendiskusikan suatu pekerjaan, tampak seorang karyawan menanyakan pekerjaan yang 

dikerjakan sudah selesai dikerjakan atau belum, dan menanyakan pekerjaan yang sudah 
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dikerjakan pada minggu yang lalu diletakkan dimana, komunikasi yang dilakukan kedua orang 

karyawan tersebut dilaksanakan secara informal, dengan keperluan yang dikomunikasikan yaitu 

tentang pekerjaan, metode yang digunakan yaitu informative, karena lebih memberi penjelasan 

dengan sesama karyawan, dan media yang digunakan yaitu secara lisan tatap muka langsung. 

Tidak lama kemudian Ibu Juju datang dan masuk ke ruang kerjanya, kemudian saya 

diperkenankan untuk melaksanakan wawancara kepada Ibu Juju, wawancara yang dilakukan 

yaitu terkait dengan peran komunikasi vertikal ke bawah, vertikal ke atas, dan horisontal pada 

loyalitas karyawan. Setalah melaksanakan wawancara dan dirasa cukup, kemudian peneliti 

bermaksud ingin melaksanakan wawancara kepada karyawan yang ada di Housekeepping 

Deppartement, namun pada saat itu para karyawan sedang sibuk dengan pekerjaannya sehingga 

peneliti meminta izin untuk keluar dan meninggalkan Hotel Malaka Bandung  pada jam 11.30 

WIB. 

 

4. Rabu, 4 Maret 2016 

 

Peneliti datang ke Hotel Malaka Bandung pada jam 09.24 WIB. Kemudian langsung 

menuju ke Housekeepping Deppartement, dalam ruangan tersebut terlihat ada 2 karyawan yang 

sedang melaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing, setelah itu saya 

menghampiri salah seorang pegawai tersebut untuk meminta wawancara, salah seorang pegawai 

tersebut pun berkenan meluangkan waktunya untuk saya melaksanakan wawancara, salah 

seorang karyawan tersebut merupakan staf pada  Housekeepping Departement, yaitu Dedi 

Karyadi selaku Room Divisi Manager. Wawancara yang dilakukan yaitu terkait dengan peran 

komunikasi vertikal ke bawah pada loyalitas karyawan. Pada hari ini penulis sempat 

wawancara, obeservasi dan bercanda dengan karyawan lain khususnya RA&PA. 

Setelah dari Housekeepping Departement peneliti melanjutkan ke ruang Office 

Accounting, disana penulis bertemu dengan ibu Youvery, dan bermaksud untuk mewawancara 

mengenai instrument penelitian yang peneliti sudah siapkan sebelumnya. Ibu  Youvery tampak 

senang dan bisa diajak bekerja sama karna beliau merupakan mantan atasan langsung yang 

peneliti alami selama bekerja disana. Canda tawa pun menghiasi hari – hari kita pada saat itu. 
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Tak terasa waktu sudah sore, Peneliti meminta ijin untuk pulang karena peneliti merasa cukup 

untuk dengan hasil wawancara itu. Peneliti pulang sekitar jam 17 : 35 WIB. 

 

5. Kamis 5 Maret 2016 

 

Peneliti datang ke Hotel Malaka Bandung  pada jam 08.38 WIB. Kemudian langsung 

menuju ke ruang kerja Dedi Karyadi. Peneliti bermaksud untuk melakukan kegiatan observasi, 

terlihat komunikasi tersebut dilaksanaklan secara informal, melalui tatap muka langsung, lisan, 

dan metode yang digunakan lebih pada persuasive, karena beberapa kali terlihat Dedi Karyadi 

menjelaskan berbagai pekerjaannya kepada para staf, dengan juga berlangsung kegiatan 

komunikasi secara tanya jawab diantara komunikator dan komunikan. Setelah dirasa cukup 

mendapatkan informasi berupa wawancara dan observasi, kemudian peneliti keluar dan meuju 

ke Lobby Hotel Malaka Bandung, dalam ruangan tersebut peneliti bermaksud menemui Agung, 

bermaksud untuk mengambil pertanyaan wawancara yang ditujukan. Tidak lama kemudian 

peneliti dapat bertemu dengan Ibu Juju, dan Ibu Juju pun menyerahkan pertanyaan wawancara 

yang telah di isi, setelah pedoman wawancara diterima oleh peneliti, kemudian peneliti sempat 

melakukan dokumentasi kegiatan di dalam ruang tersebut, dimana terlihat pada staf sedang 

mengerjakan pekerjaannya dengan serius dan teliti, ada pula beberapa staf yang sedang 

berkomunikasi untuk mendiskusikan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan.  

Di hari yang sama, peneliti bertemu dengan salah satu Personal Officer yang bernnama 

Indra, kebetetulan sekali aga penelitian ini selesai dengan cepat, saya langsung 

mewawancaranya. Dia tampak kaget karna baru keluar pintu office, namun tidak keberatan 

ketika disodorkan beberapa pertanyaan.  

Setelah mewawancarai Indra, penulis mengobservasi keadaan yang ada di Office dia, 

tampak beberapa personel officer sedang berkomunikasi dengan Ibu Juju. Tak lama kemudian, 

setelah dirasa mendapat informasi yang cukup, peneliti pun berpamitan untuk keluar ruangan dan 

setelah itu peneliti pulang ke rumah pada jam 10.50 WIB. Karna penulis waswas ada kabar virus 

corona sedang melanda Indonesia. 
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6. Jum’at, 6 Maret 2016 

 

Peneliti datang ke hotel Malaka Bandung pada jam 10.35 WIB. Kemudian peneliti 

langsung keliling sekitar area Hotel Malaka Bandung, terlihat para pegawai sedang 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Peneliti meminta izin kepada 

salah seorang pegawai untuk melaksanakan wawancara, namun oleh pegawai tersebut peneliti 

diarahkan untuk melakukan wawancara kepada karyawan Operational F&B kemudian peneliti 

menghampiri mereka, dalam kesempatan itu peneliti melakukan wawancara terkait dengan hal 

komunikasi ke atas dan horizontal. Setelah melaksanakan komunikasi dengan karyawan 

Operational F&B. Setelah dirasa wawancara cukup, penulis berkesempatan untuk melaukan 

observasi dan dokumentasi terkait penelitian yang sedang penulis kerjakan. Dan terburu – buru 

karna sedang dalam masa pandemic virus corona. 

 

7. Sabtu, 7 Maret 2016 

 

Peneliti datang ke Hotel Malaka Bandung pada jam 10.22 WIB, kemudian menuju pada 

ruang kerja Housekepping Departement, Back Office, Lobby, Café & Restaurant, dalam masing 

– masing ruangan tersebut terlihat para pegawai sedang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tupoksi masing-masing. Peneliti meminta izin kepada salah seorang pegawai untuk 

melaksanakan  dokumentasi dan instrument penelitian yang masih harus dilengkapi. Dan 

karyawan tersebut mengijinkan peneliti dengan senang hati dan turut memberikan semangat 

serta motivasi agar penelitian yang sedang peneliti kerjakan cepat selesai.   

Pada saat itu peneliti berkesempatan untuk mewawancara salah satu karyawannya, yang 

sebelumnya peneliti amati dia sedang tampak berkomunikasi dengan karyawan lain yang 

berbeda department. Dia adalah Fikri seorang Operational F&B yang sedang berkomun ikasi 

dengan departement Housekeepping. Peneliti langsung mewawancaara Fikri, dan beliau pun 

tidak keberatan.Setelah kegiatan dokumentasi dirasa cukup, penulis memutuskan untuk pulang 

pada jam 15 : 15 WIB. 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara 

 

Transkrip Wawancara Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung 

 

1. Selasa, 3 Maret 2020 

 

Narasumber 1 

Nama narasumber : Juju Julia 

Jabatan : HRM 

 Percakapan wawancara: 

P : Maaf bu mengganggu, boleh minta waktunya sebentar, saya Taofik, dari YPKP, 

sedang melaksanakan penelitian untuk tugas akhir skripsi, bermaksud ingin 

melakukan wawancara kepada Ibu Juju. 

JJ : Iya, mau tanya apa? 

P : Begini bu, biasanya kalau melakukan komunikasi dengan bawahan itu terkait hal 

apa saja bu supaya karyawan loyal? 

JJ : Yang biasanya dikomunikasikan tentunya untuk peningkatan kinerja, dan 

pelayanan kepada tamu, kalau yang kinerja itu bertujuan untuk menargetkan 

pekerjaan agar cepat selesai, kalo mengenai keloyalan pada tiap – tiap karyawan balik 

lagi pada pendirian mereka, karena loyal itu datang dari diri masing - masing, tidak 

bisa dipaksakan, terutama bawahan yang biasanya banyak yang tidak loyal. Kita 

sebagai atasan hanya bisa memberikan motivasi dan arahan sesuai standar 

perusahaan. 

P : Apa juga terkait dengan memberi semangat kepada bawahan bu? 

JJ : Ohhh iya, itu untuk disiplin kerja, disiplin karayawan supaya sifat loyal bisa 

terbentuk. 

P : Untuk jenis komunikasi yang biasa dilakukan berbentuk apa bu? 

JJ : Yaaa komunikasi seperti biasa, dan ada rapat meeting. 

P : Untuk meeting dan rapat biasanya dilakukan berapa sering bu? 
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JJ : Untuk meeting itu biasanya satu bulan sekali. 

P : Apakah sudah ada aturannya untuk melaksanakan meeting itu bu? 

JJ : Yaaa itu sudah dalam suatu rangkaian di kepegawaian untuk memberikan 

support kepada bawahan.agar bawahan merasa dianggap dan menjadi betah serta 

kerjanya loyal. 

P : Kalau untuk metode agar karyawan loyal yang digunakan seperti apa bu? 

JJ : Yaaa kita membina, mengarahkan, memberikan contoh, dan berdasarkan standar 

operasional prosedure. 

P : Berarti penggunaan metode tersebut sudah berdasarkan aturan ya bu? 

SN : Iya itu sudah berdasarkan aturan 

P : Kalau media yang digunakan seperti apa bu? 

JJ : Itu biasanya melalui tatap muka, lewat sms juga bisa, telpon itu juga bisa, dengan 

internet juga, kalau kita ingin menginformasikan info yang sifatnya sangat segera ya 

pakai sms. 

P : Brarti itu berdasarkan kepentingannya ya bu? 

JJ : Iya berdasarkan kepentingannya. 

P : Kalau kendala yang dialami pada saaat komunikasi dengan bawahan apa bu? 

JJ : Kalau kendala ya itu kadang permintaan data yang dibutuhkan itu tidak sesuai 

dengan semestinya, dan karyawan bawah sering merasa tidak dianggap 

P :  Oh gitu ya bu? 

JJ : Iyaaa. 

P : Kalau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala hambatan apa bu? 

SN : Upaya kami ya selalu memberikan motivasi, kontroling kepada bawahan.  

P : Iya bu, ini kan tadi untuk yang komunikasi ke bawah, kalau yang komunikasi ke 

atas ya bu. 

JJ : He’e apa? 

P : Ini bu untuk komunikasi ke atas biasanya terkait hal apa? 

JJ : Ya sama kaya yang tadi, terkait pekerjaan, memberi masukan, melalui rapat 

koordinasi antar skop, struktural, nanti baru hasilnya kita sampaikan kepada bawahan. 

P : Jadi untuk metodenya seperti apa bu? 

JJ : Itu ya sama seperti tadi pik semua sama seperti tadi, ya kadang secara formal, 
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kadang informal. 

P : Untuk hambatannya bu? 

JJ : Kalau dengan rapat tidak ada hambatan, tapi kalau sehari hari kan biasa sibuk, ya 

paling lewat sms apa telfon. 

P : Iya bu, sekarang yang horisontal ya bu? 

JJ : Untuk yang horisontal itu ya terkait kordinasi kegiatan sama pekerjaan itu 

biasanya. 

P : Untuk jenisnya bu? 

JJ : Untuk jenis metodenya itu ya sama seperti yang tadi, ada rapat, kadang ya 

informal ketemu, tapi kan kadang kala kan setiap karyawan itu ada kepentingan atau 

pekerjaan yang tidak sama, misalkan ada yg harus keluar, kadang ada undangan 

kemana, surat tugas kemana, rapat aja misal, kalau ada acara yang lain otomatis baru 

beberapa menit mengikuti rapat kalau ada undangan ke luar ya harus keluar. Jadi ya 

harus ada waktu tertentu, meluangkan waktu untuk melakukan koordinasi sehingga 

semua karyawan bisa ngumpul semua untuk melakukan koordinasi. 

P : Berarti dapat dikatakan hambatannya seperti susah ditemui bu? 

JJ : He’e, karena ya banyak hal lain dan punya tugas masing-masing. 

P : Apakah komunikasi sangat berpengaruh terhadap loyalitas karyawan bu? 

JJ : Tentu sangat, apalagi biasanya karyawan bawah mudah tersinggung, maka harus 

diberikan motivasi yang lebih agar tetap loyal. 

P : Iya bu, mungkin informasi yang saya dapat dari ibu untuk vertikal ke bawah, ke 

atas, dan sejajar mungkin cukup segini bu, terimakasih atas waktunya 

JJ : Ohhh iya pik, sama sama. 
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2. Rabu, 4 Maret 2020 

 

Narasumber 2 

Nama narasumber : Dedi Karyadi 

Jabatan : Room Divisi Manager 

 Percakapan wawancara: 

P : Pa, mohon maaf boleh minta waktunya sebentar, untuk melaksanakan wawancara, 

saya dari YPKP, nama saya Taofik, sedang melaksakanan penelitian untuk skripsi. 

DK : Ok silahkan. 

P : Mohon maaf namanya siapa pak kalau boleh tau? 

DK : Ini mas, ini (menunjukkannama di dada).  

P : Jabatan sebagai apa pak? 

DK : Jabatan sebagai RDM. 

P : Ini tentang komunikasi yang biasa dilakukan dengan karyawan atasan dan 

bawahan suapaya karyawan pada loyal, apa saja? 

DK : Yaaa biasa laporan kebersihan, pendataan, pekerjaan rutin itu pik pekerjaan rutin 

harian, kalau bagian sini kan tugasnya pendataan kebersihan tiap kamar dan ruangan. 

P : Terus jenis komunikasinya seperti apa pak? Formal atau informal? 

DK : Biiasa, tidak terlalu formal, ya informal aja 

P : Alasanya kenapa menggunakan informal pak? 

DK : Ya biasa kan mas kalau kerja itu saling sharing, kontrol pekerjaan, sudah selesai 

atau belum, bagaimana caranya mengerjakan, ada  kendala apa, biasanya itu pik, kalau 

karyawan bawah kan hanya sebatas laporan pekerjaan atau pertanyaan tentang 

pekerjaan. 

P : Terus kalau metodenya agar karyawan tetap loyal bagaimana pak? 

DK : Metode apa pik? 

P : Metode apakah hanya menyampaikan, atau dengan bertanya, atau yang lain. 

DK: Ya biasanya sering bertanya, dan juga menyampaikan sesuatu, bertanya misal 

sebaiknya bagaimana, solusinya bagaimana untuk mengatasi pendataan yang kurang 

lancar. 
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P : Berarti itu dapat dikatakan berdasarkan kepentingannya ya pak? 

DK : Iya berdasarkan kepentingannya. 

P : Kalau media yang digunakan apa pak? 

DK : Itu biasanya lisan, jarang tertulis, kadang menggunakan HT atau HP kalua da 

dalam situasi dan kondisi tertentu.. 

P : Hehe, iya bu, kalau kendala kendalanya apa pak? 

DK : Kendalaaa, hampir tidak ada. 

P : Terus ini yang dengan atasan sudah, satu lagi ya bu yang sesama staf ya bu. 

DK : Sesama staf, sesama staf biasa saling membantu pekerjaan, bekerja sama buat 

pendataan, pekerjaan. 

P : Untuk jenisnya apakah juga informal? 

DK : Iyaaa, sama informal. 

P : Untuk metodenya seperti apa pak supaya karyawan tetap loyal? 

DK : Metode sama seperti dengan atasan, kan kalau sesama teman kan saling 

bertanya, membantu, misalnya “sampai dimana pekerjaanmu? Saya bantu”, ya saling 

mendukung pik biar pekerjaan cepat selesai, tidak ada yg tersinggung juga tidak 

terbebani semua dibuat enjoy aja. 

P : Kalau kendalanya kira-kira apa pik? 

DK : Kendala apa pik? 

P : Kendala kalau berkomunikasi dengan sesama karyawan. 

DK : Kendalanya ya kalau kita menjaring data kan ada yang sering lamban, tidak tepat 

waktu, dan biasayanya karyawan bawahan mudah tersinggung dan cepat resign. 

P : Untuk masalah komunikasinya pak, misal pada saat berbagi tugas dengan 

karyawan yang lain. 

DK : Yaaa kita saling membantu aja pik, saling mengarahkan. 

P : Iya pak, ya sudah pak mungkin informasi yang saya dapat dari bapak sudah cukup, 

saya ingin melanjutkan lagi bu ke bagian yang lain, terimakasih atas waktunya ya pak, 

mohon maaf sudah mengganggu. 

DK : Iya pik sama-sama, semoga sukses. 

P : Iya pak, amin, terimakasih, permisi pak 
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3. Rabu, 4 Maret 2020 

Narasumber 3 

Nama narasumber : Youveri Wijaya 

Jabatan : Chief Accounting 

 Percakapan wawancara: 

P : Permisi bu, mohon  maaf, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? 

YW : Iya pik, lah sama yang lain sudah? 

P : Sudah bu, kemarin. Langsung saja ya bu, ini kan saya sedang melaksanakan 

penelitian tentang komunikasi organisasi yang dilakukan di Hotel Malaka Bandung, 

nah ini saya mengambil Ibu untuk dijadikan subjek wawancara bu, komunikasinya 

baik dengan atasan, dengan sesama, maupun dengan bawahan. 

SM : Iya. 

P : Langsung saja ya bu, disini kan Ibu sebagai CA, nah  ini hal apa saja yang biasa 

dikomunikasikan dengan bawahan bu ? 

YW : Ya banyak pik, yang hubungannya dengan job descknya.. 

P : Terus untuk jenis komunikasinya formal apa informal? 

YW : Bisa formal bisa informal, tergantung permasalahannya. 

P : Jadi tergantung situasi dan kondisi ya bu? 

YW : Iya tergantung sikon. 

P : Kalau metodenya seperti apa bu, apa hanya instruksi atau seperti apa? 

YW : Oh tidak, kemarin sudah wawancara yang staf kan, bagaimana coba cara saya, 

saya nggak pernah ngundang kesini, saya lebih ke langsung, nyamperi kesana. 

Karena saya jadi staf lama, jadi saya tau sikap saya harus seperti apa. 

 P : Iya bu, kalau media yang digunakan semama ini apa bu? 

YW : Ya beberapa kadang lisan, tertulis, kadang e-mail, sms, kadang telepon, 

tergantung sikon, waktu, dan tempat, dan saya jarang sms, tanya coba sama yang sana, 

saya telepon. 

P : Kalau kendalanya ada nggak bu kalau komunikasi dengan bawahan? 

YW : Kendala enggak, selama ini nyaman-nyaman aja. 
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P : Oh iya ini, tadi yang tertulis itu bentunya seperti apa bu? 

YW : Itu ya disposisi, misalnya dapat disposisi dari kepala bidang, lalu saya 

mendisposisi kepada staf. 

P : Iya bu, nanti kalau saya lihat contoh suratnya boleh ya bu. 

YW : Oh ya nanti mas, banyak (percakapan diluar konteks). 

P : Ini tadi yang dengan bawahan sudah, sekarang yang dengan atasan ya buk, itu hal 

apa saja yang biasa dikomunikasikan? 

YW : Ya hampir sama seperti yang tadi mas, sama. Bedanya kalau sama atasan itu 

kita lebih cenderung melayani, menjadi pelayan. 

P : Berarti yang berbeda metodenya ya bu? 

YW : Iya, metodenya kalau saya lebih sering melayani. Kaya kemarin pas hari sabtu, 

saya diutus untuk menghadiri acara, ya saya melayani saja. 

P : Berarti untuk jenisnya formal dan informal? 

YW : Iya, kan kadang Bapaknya juga sering sms, macem-macem, tidak hanya saya, 

yang lain juga sama. 

P : Untuk medianya juga sama ya bu? 

YW : Iya. 

P : Terus ini bu kalau kendala ada tidak bu? 

YW : Selama ini saya nyaman saja, sudah 3 tahun lebih disini nyaman saja. 

P : Jadi slah satu upayanya dengan media elektronik itu ya bu? 

YW : Iya, kan gak mungkin to ya kalau nggak telfon. 

P : Iya bu. Kalau yang dengan sesama kasie bu? 

YW : Sama, ya komunikasi, kerjasama. 

P : Kalau rapat gitu rutin tidak bu diruang ini? 

YW : Ya bisa rutin bisa isidental, tergantung, kalau rutin tetap rutin, namun kalau 

mau ada kegiatan gitu ya meeting dulu. 

P : Itu dipimpin langsung oleh kabid? 

YW : Iya sejauh ini seperti itu. 

P : Kalau metodenya juga sama bu? 

YW : Sama, kalau bagi saya sama, ke atas saya juga tidak jadi takut, sesama teman 

juga tidak pekewuh tidak, sama, nyaman. 
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P : Berarti untuk media juga sama? 

YW : Iya sama. 

P : Untuk hambatan juga tidak ada ya bu? 

YW : Insyaallah tidak ada. 

P : Iya bu, terimakasih atas waktunya, mungkin informasi yang saya dapat dari 

Ibu sudah cukup, terimakasih, maaf kalau mengganggu ya bu. 

YW : Iya pik, sama-sama, tidak kok, kalau masih butuh lagi hubungi saya saja pik, 

datang kesini lagi, semoga sukses. 

P : Iya bu, terimakasih, amin, permisi bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

4. Jum’at 5 Maret 2020 

Narasumber 4 

Nama narasumber : Agung 

Jabatan : RA & PA 

 Percakapan wawancara: 

P : Maaf pak, permisi, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? 

A : Wawancara apa? 

P : Ini pak, saya dari YPKP, nama saya Taofik, sedang melaksanakan penelitian 

untuk skripsi. 

A  : Oh yaaa. 

P : Pertama-tama perkenalkan dulu ya pak, nama Bapak? 

A : Nama saya Agung 

P : Jabatan dalam organisasi pak? 

A : saya karyawan biasa, Cuma RA&PA 

P : Yang pertama, hal apa saja yang biasa dikomunikasikan dengan atasan pak? 

A : Ya pekerjaan, ya kan staf itu membantu pimpinan, ya macem-macem, surat 

menyurat, data sarana dan prasarana. 

P : Kalau jenisnya apa pak? Formal apa informal? 

A : Oh langsung, langsung saja. 

P : Berarti lebih ke informal ya pak? 

A : Yaaa, formal langsung. 

P : Kalau metodenya seperti apa pak? Apa hanya menyampaikan, atau meminta 

masukan, atau bertanya gitu, maaf  suapaya karayawan seperti bapak. 

A : Ya terus terang itu seperti itu, melaksanakan apa yang diutus pimpinan sesuai 

tupoksi masing-masing. Nanti kalau ada yang kesusahan ya saling membantu, yang 

penting kerja sama. 

P : Kalau medianya apa pak? 

A : Ya lisan, kadang kalau pas ke luar ya lewat telepon, HP. 

P : Berarti tergantung situasi dan kondisi ya pak? 

A : Iya, kalau mendadak ya telfon, sesama staf aja kalau pas keluar ya harus pakai 
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alat. 

P : Berarti hambatannya kalau komunikasi dengan atasan itu kalau pas itu ya pak  

A : Walaupun lagi diluar tapi ya kan pakai itu, telepon, mengatur juga. 

P : Iya pak, kalau sekarang yang sesama staf. 

A : Ya sama. 

P : Itu pak, biasanya hal apa yang biasa dikomunikasikan? 

A : Ya sama. 

P : Kalau jenisnya pak? 

A : Ya sama seperti tadi, sama kok mas. 

P : Oh iya pak, berarti untuk media, metodenya pun sama?  

A : Ya sama, tergantung yang lebih cepat, ya telpon, HT, ya WA.  

P : Kalau metodenya sesama staf pak? 

A : Lha itu kan tadi kerja sama. 

P : Berarti nggak ada kendala ya pak? 

A :  Kalo kendala ga ada, tapi kita sesame karyawan patut untuntuk saling menjaga 

hubungan, sesekali kita ngaliweut, ngobrol dan bercanda 

P : Oh gitu, yasudah terimakasih ya pak, ini udah cukup data yang diperoleh 

dari Bapak, terimakasih ya pak, mohon maaf mengganggu. 

A : Iya mas. 
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5. Jum’at, 5 Maret 2020 

Narasumber 5 

Nama narasumber : Indra 

Jabatan : Personal Officer 

 Percakapan wawancara: 

P : Permisi pak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? 

I : Wawancara apa mas? 

P : Perkenalkan nama saya Taofik dari YPKP, sedang melaksanakan penelitian untuk 

skripsi, yang temanya tentang pelaksanaan komunikasi organisasi di Hotel MAlaka 

Bandung  jadi mohon maaf perkenalkan terlebih dahulu pak. 

I : Saya, nama saya Indra., saya Personal Officer. 

P : Langsung saja ya pak, ini hal apa saja yang biasa dikomunikasikan dengan atasan? 

I : Yang dikomunikasikan dengan atasan adalah, semua pekerjaan, semua pekerjaan 

yang berkaitan dengan kebijakan, kebijakan atau hal-hal yang baru, ya mestinya 

menjadi kewenangan pejabat diatasnya. 

P : Terus kalau jenis komunikasinya dengan atasan formal atau informal pak?  

I : Jenis yang dapat kami ya sampaikan ya formal, kadang juga informal, melihat 

dengan pekerjaan itu datangnya pada saat dikantor atau disampaikan 

pada saat dilapangan. Pekerjaan itu sangat urgent atau tidak, kalau urgen ya informal 

saat itu juga, tapi kalau ada tenggang waktu ya kita sampaikan formal.  

P : Metode yang digunakan seperti apa pak, apakah hanya melaporkan, atau bertanya 

sambil memberi pengarahan. 

I : Ya kita kan menyampaikan pekerjaan, menyangkut masalah kendala- kendala yang 

ada di Hotel, karena permasalahan kan berbeda, perlu kita sampaikan langkah apa 

yang baik untuk ditempuh. 

P : Berarti tergantung situasi dan kondisi? 

I : Iya, namun kalau pekerjaan itu menyangkut hal yang sifatnya ini kegiatan proyek, 

ya semuanya kita dengan ketentuan, bukan kami merekayasa, tapi berdasarkan 

ketentuan. 

P : Kalau media yang digunakan untuk komunikasi dengan atasan apa pak? 
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I : Media yang digunakan ya kita dialog saja, lisan, karena kalau menggunakan 

tertulis kan kita lama, nah kadang kita itu kalau menyampaikan kepada pimpinan 

melihat konsepnya. 

P : Kalau rapat di bidang sini ada tidak pak? 

I : Nah kita adakan meeting atau rapat bidang itu diadakan, sifatnmya untuk cheking 

koordinasi, untuk melihat sudah atau belum, target dilaksanakan tepat waktu atau 

belum, kadang sudah sesuai dengan agenda. Namun disamping hal itu, ada yang 

bersifat urgent, mendadak, kita harus langsung saja, kita tidak harus menunggu rapat. 

P : Jadi kalau rapat kalau ada keperluan-keperluan tertentu? 

I : Iyaaa, rapat mungkin sebulan sekali. 

P : Kalau kendala ada tidak pak? 

I : Selama ini kita sangat cair, jadi tidak ada kendala. 

P : Ini yang sama atasan sudah, sekarang yang sama staf ya pak, nah itu hal apa saja 

yang biasa dikomunikasikan dengan sesama staf? 

I : Nah hubungan diantara staf ini malah lebih familiar, karena apa, ya karena sudah 

tau karakter satu dengan yang lain, sehingga rasa kita pekewuh, malu, malah tidak 

terjaga, kadang ya ini pekerjaan ini malah semuanya terbuka, dan pekerjaan itu juga 

dibagi sesuai dengan kapasitasnya, ada yang bagian perencanaan, konsep, bendahara, 

lapangan, nah ini sangat terstruktur sehingga memiliki tanggung jawab masing-

masing demi kelancaran tugas. 

P : Berarti hubungan komunikasi malah lebih ke informal ya pak? 

I : Iya, lebih ke informal. 

P : Kalau metodenya seperti apa pak? 

I : Metodenya ya kita tanya jawab, dialog, kita sering pakai sharing juga, menghadapi 

seperti ini bagaimana misalnya. 

P : Medianya yang digunakan apa pak? 

I : Medianya ya itu langsung lisan saja diruangan. 

P : Kalau tentang pekerjaan sering menggunakan elektronik tidak pak? 

I : Iya nah menyangkut dengan WA, sms, adalah dalam rangka mempercepat kinerja, 

tanpa itu kita akan kesulitan. 

P : Kalau kendala ada nggak pak kalau komunikasi dengan sesama staf? 
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I : Selama ini kita tidak ada kendala, karena ya kita saling memberi dan menerima 

segala kondisi, paham apa yang dibutuhkan. 

P : Ya pak mungkin informasi yang saya dapat dari Bapak sudah cukup, 

terimakasih atas waktunya ya pak, maaf mengganggu. 

I : Iya mas sama sama. 
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1. Sabtu, 6 Maret 2020 
 

Narasumber 6 

Nama narasumber : Fikri 

Jabatan : Operational F&B 

Percakapan wawancara: 

P : Mohon maaf pak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? 

F : Iya mas, wawancara apa? 

P : Begini mas, perkenalkan nama saya Taofik, dari YPKP, sedang melaksanakan 

skripsi, sedang melaksanakan wawancara di Hotel Malaka Bandung, saya disini 

mengambil tentang komunikasi organisasi, jadi nanti setiap pegawai saya 

melaksanakan wawancara, tetntang komunikasinya itu seperti apa, dengan atasan, 

maupun sesama pegawai. 

F : Oh ya, perkenalkan nama saya Fikri, sebagai Operasional F&B 

P : Langsung nggih mas, ini pertama tentang komunikasi pada atasan, itu biasanya 

hal apa saja yang dikomunikasikan? 

F : Kalau biasanya hal yang dikomunikasikan itu biasanya kalau biasanya untuk 

melakukan rapat koordinasi dan pekerjaan. 

P : Kalau jenis komunikasinya, formal atau informal? 
F : Informal, kita lebih santai. Biar ga tegang. 

P : Karena lebih enak dengan informal ya mas? 

F : Iya. 

P : Kalau metode komunikasinya biasanya seperti apa ? Apa Cuma 

menyampaikan, apa menjelaskan, bertanya, apa seperti apa? 

F : Iya semuanya benar, terkadang saya menyampaikan, menjelaskan, dan bertanya 

misal tindak lanjut dari kegiatan seperti apa. 

P : Kalau medianya melalui apa? 

F : Medianya langsung, lisan. 

P : Kalau yang tertulis ada? Seperti surat tugas. 

F : Iya surat tugas ada. 

P : Iya mas, Berarti ini lisan, tertulis, kalau elektronik ada nggak mas? 

F : Elektronik, sesekali pake HT dan HP. 

P : Kalau kendala komunikasi dengan atasan? 

YP : Kalau kendala nggak ada, Cuma kita sesekali merasa kurang dianggap dan 

dihargai.. 

P : Sekarang untuk yang sesama staf, biasanya apa saja yang biasa 

dikomunikasikan? 

YP : Yang dikomunikasikan biasanya ya mengenai pekerjaan. 

P : Jenisnya seperti apa? 

YP : Jenisnya sama, formal informal itu tadi. 

P : Kalau metodenya apa saja mas? Yang itu tadi apakah hanya menyampaikan, 

apakah sharing, apa bertanya, mengarahkan. 

F : Itu semua yang diucapkan mas benar, sharing juga benar, tukar pendapat juga. 

P : Tergantung kondisi ya? 
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F : Iya. Diselingi bercanda mas, hahaha 

P : Kalau media yang digunakan apa mas? 

F : Sama. 

P : Kalau tertulis ada nggak mas? 

F : Kalau tertulis nggak ada. 

P : Kenapa sering menggunakan lisan mas? 

F : Karena lebih enak, dari pada menggunakan media lain, lebih cepat, kecuali kalau 

diluar, bisa buat telepon, kalau sering ya lisan aja. 

P : Kalau kendala ada nggak mas? 

F : Kendala nggak ada. Tapi ya kalo teman ga ada di ruangan, dan juga ga langsung 

ngerti yang disampaikan. 

P : berarti upaya nya apa ? 

F : upaya gimana maksudnya. 

P : Upaya supaya ga ada kendala dengan sesame ? 

F : Kalo itu mah ya kita sering berkumpul, ngaliweut salahsatunya 

P : Baik terimakasih atas waktunya, sepertinya sudah cukup. Assalamualaikum. 

F : Sama sama. Waalaikumsalam. 
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Lampiran 6. Hasil Observasi 

 

Catatan Observasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka Bandung 

 

 

No. Komponen Hal yang diamati Deskripsi 

1 Komunikasi 

Organisasi 

Vertikal ke 

Bawah 

Hal yang biasa  

dikomunikasikan 

dengan bawahan 

1. Selasa, 3 Maret 2020 
Peneliti melakukan observasi 

di dalam ruang Office, 

beberapa kali terlihat Ibu JJ 

sebagai HRM enghampiri 

staf untuk 

mengkomunikasikan 

pekerjaan. 

2. Jumat, 6 Maret 2020 
Peneliti melakukan observasi 

di dalam Lobby dan area 

hotel, terlihat salah seorang 

karyawan sedang 

melaksanakan komunikasi 

dengan atasan maupun 

bawahan, beliau 

menghampiri staf tersebut 

dan menanyakan beberapa 
hal terkait pekerjaan. 

Jenis komunikasi 

(menurut perilaku) 

dengan bawahan 

1. Selasa, 3 Maret 2020 

Komunikasi HRM 

dengan Personal Officer 

tersebut dilaksanaklan 

secara informal. 

2. Selasa, 3 Maret 2020 
Komunikasi antara RDM 

dengan RA&PA tersebut 

dilaksanaklan secara 

informal 

Metode komunikasi 

dengan bawahan 
1. Selasa, 3 Maret 2020 

Metode komunikasi HRM 

dengan PO tersebut yaitu 

Persuasive, karena beberapa 

kali terlihat Ibu JJ 

menjelaskan berbagai 
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   pekerjaannya kepada para 

PO, dengan juga 

berlangsung kegiatan 

komunikasi secara tanya 

jawab diantara 

komunikator dan 

komunikan. 

2. Selasa, 3 Maret 2020 

Metode komunikasi yang 

digunakan antara RDM 

dengan RA&PA tersebut 

yaitu Persuasive, karena 

beberapa kali terlihat DK 

menjelaskan berbagai 

pekerjaannya kepada para 

staf, dengan juga 

berlangsung kegiatan 

komunikasi secara tanya 

jawab diantara komunikator 
dan komunikan 

Media yang 

digunakan dalam 

komunikasi ke 

bawah 

1. Selasa, 3 Maret 2020 
Media komunikasi HRM 

dengan PO tersebut yaitu 

secara lisan, dengan 

tatap muka langsung. 

2. Selasa, 22 Maret 2016 

Media komunikasi RDM 

dengan RA&PA tersebut 

yaitu secara lisan, 

dengan tatap muka 

langsung. 

Hambatan 

komunikasi dengan 

bawahan 

1. Selasa, 3 Maret 2020 
Komunikasi antara HRM 

dengan PO tersebut tidak 

menemui hambatan. 

2. Selasa, 3 Maret 2020 
Komunikasi RDM 
dengan RA&PA tidak 

menemui hambatan 

Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi hambatan 

komunikasi dengan 
bawahan. 

1. Selasa, 3 Maret 2020 

Tidak ada upaya. 

2. Selasa, 3 Maret 2020 

Tidak ada upaya. 
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2 Komunikasi 

Organiasasi  

Vertikal Ke 

Atas  

Hal yang biasa 

dikomunikasikan 

dengan atasan 

1. Kamis, 5  Maret 2020 

Peneliti melakukan observasi 

di dalam Lobby, beberapa 

kali terlihat salah seorang 

RA&PA enghampiri DK 

sebagai RDM untuk 

mengkomunikasikan 

pekerjaan. 

2. Kamis, 7 Maret 2020 
Peneliti melakukan observasi 

di Back Office, terlihat 

seorang PO menghampiri 

HRM untuk 

mengkomunikasikan 

pekerjaan yang sedang staf 
kerjakan. 

Jenis komunikasi 

(menurut perilaku) 

dengan atasan 

1. Kamis, 5 Maret 2020 
Komunikasi yang 

dilaksanakan antara 

RA&PA dengan RDM 

tersebut dilaksanaklan 

secara informal. 

2. Kamis, 7 Maret 2020 
Komunikasi yang 

dilaksanakan antara PO 

dengan HRM tersebut 

dilaksanaklan secara 
informal. 

Metode komunikasi 

dengan atasan 
1. Kamis, 5 Maret 2020 

Metode komunikasi yang 

digunakan antara RA&PA 

dengan RDM tersebut yaitu 

Informative, karena terlihat 

seorang staf lebih pada 

melaporkan dan menanyakan 

tentang pekerjaannya. 

2. Kamis, 7 Maret 2020 
Metode komunikasi yang 

digunakan antara PO dengan 
RDM tersebut yaitu 

Informative, karena hanya 
melaporkan pekerjaan yang 
staf kerjakan. 
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Media yang 

digunakan 

dalam 

komunikasi ke 

atasan 

1. Kamis, 5 Maret 2020 
Media komunikasi yang 

digunakan antara RA&PA 

dengan RDM tersebut yaitu 

secara lisan, dengan tatap 

muka langsung. 

2. Kamis, 5 Maret 2020 
Media komunikasi yang 

digunakan antara staf 

dengan kasie tersebut yaitu 

secara lisan, dengan tatap 

muka 
langsung. 

Hambatan 

komunikasi dengan 

atasan 

1. Kamis, 5 Maret 2020 

Komunikasi yang 
dilaksanakan tidak 

menemui hambatan. 

2. Selasa, 5 Maret 2020 

Komunikasi yang 

dilaksanakan tidak 
menemui 
hambatan 

Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi 

hambatan 

komunikasi dengan 

atasan. 

1. Kamis, 5 Maret 2020 

Tidak ada upaya. 

2. Kamis, 5 Maret 2020 

Tidak ada upaya. 

3 Komunikasi 

Organisasi 

Horisontal 

Hal yang  biasa 

dikomunikasika

n dengan rekan 

sejawat 

1. Kamis, 5 Maret 2020 

Peneliti mengamati RA&PA 

dan Operational F&B yang 

sedang mendiskusikan 

suatu pekerjaan. 

2. Sabtu, 7 Maret 2020 
Pada waktu peneliti 

melakukan 
wawancara 

dengan Fikri, di area Hotel, 

terdapat pula karyawan lain 

yang sedang berkomunikasi 

dengannya padalahal beda 

department namun satu 

kedudukan atau status. 
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Jenis komunikasi 
(menurut perilaku) 

1. Kamis, 5 Maret 2020 

dengan 

rekan 

sejawat 

Komunikasi RA&PA 

dengan OP tersebut telihat 

dilaksanakan secara 

informal. 

2. Sabtu, 7 Maret 2016 

Komunikasi yang 

dilaksanakan sesama staf, 

antara Fikri dengan RA&PA 

dilakukan secara informal 

secara lisan tatap muka 
langsung. 

Metode 

komunikasi 

dengan rekan 

sejawat 

1. Kamis, 5 Maret 2020 
Metode yang digunakan 

yaitu Persuasive, karena 

lebih memberi informasi dan 

penjelasan dengan sesama 

karyawan. 

2. Sabtu, 7 Maret 2020 

Komunikasi yang 

dilaksanakan sesama 

karyawan antara OP 

denganRA&PA dilakukan 

dengan metode Persuasive, 

karena lebih memberi 

informasi dan penjelasan 

dengan sesama  karyawan 

Media yang 

digunakan dalam 

komunikasi 

rekan sejawat 

1. Kamis, 7 Maret  2020 
Media yang digunakan 

kedua orang karyawan 

tersebut yaitu secara lisan 

tatap muka langsung. 

2. Sabtu, 7 Maret 2020 
Komunikasi yang 

dilaksanakan karyawan 

RA&PA dengan F&B 

dilakukan secara lisan tatap 
muka langsung. 

Hambatan 

komunikasi 

dengan rekan 

sejawat 

1. Kamis, 5 Maret 2020 

Komunikasi yang 

dilaksanakan kedua 

karyawant tidak ada 

hambatan. 
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  2. Sabtu, 7  Maret 2020 

Komunikasi antara 

RA&PA dengan FB tidak 

ada hambatan. 

Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi 

hambatan 

komunikasi dengan 
rekan sejawat. 

1. Senin, 29 Februari 2016 

Tidak ada upaya 

2. Rabu, 02 Maret 2016 

Tidak ada upaya 

 

Tabel 4. Hasil Observasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi 
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Lampiran 7. Hasil Dokumentasi  

Catatan Dokumentasi Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung 

 

Halaman Depan Hotel Malaka Bandung 

 

Area Garden dan Café Hotel Malaka Bandung 
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Lobby Hotel Malaka Bandung 
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Kondisi ruangan Office Hotel Malaka Bandung 

 

Suasana Kerja Tampak Atasan Kepada Bawahan Berkomunikasi 
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Suasana Kerja Tampak Komunikasi Horisontal Untuk Mempermudah Pekrerjaan 
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Alat Komunikasi 
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Atasan Memberikan Pengarahan, Pelatihan  dan Motivasi Pada Karyawan 
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Meningkatkan Keharmonisan Hubungan Kerja Dengan Cara Ngaliwet dan Sering 

Berkumpul Bersama 
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Lampiran 8. Analisis Data 

 

Reduksi Data Penelitian Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Hotel Malaka 

Bandung 

 

1. Komunikasi Vertikal ke Bawah 

 

Komunikasi vertikal ke bawah, merupakan suatu pelaksanaan komunikasi yang 

dilaksanakan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Hotel 

Malaka Bandung , komunikasi vertikal ke bawah ini terjalin antara HRM dengan Personel 

Officer, antara Room Divisi Manager dengan RA&PA, maupun antara Chief Accounting dengan 

Income Audit. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi diperoleh hasil antara lain sebagai berikut. 

 

A. Hal yang dikomunikasikan 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

membahas tentang pekerjaan. Dari informan yang diperoleh sejumlah 3 karyawan, yang 

diantaranya merupakan HRM, Room Divisi Manager, dan Chief Accounting, semuanya 

mengungkapkan bahwa pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah yaitu mengkomunikasikan 

masalah pekerjaan, baik berupa pengkoordinasian pekerjaan maupun pemberian informasi 

pekerjaan dengan penyampaian pesan yang diharapkan efektif, terkait dengan loyalitas 

karyawan, Peneliti bisa menyatakan bahwa loyalitas terjadi dengan sendirinya pada masing – 

masing karyawan. Karena loyalitas tidak bisa dipaksakan, balik lagi pada saat komunikasi 

berlangsung tergantung cara sudut pandang penerima pesan atau bawahan menyikapi dan 

merima isi dari pesan tersebut. Namun atasan akan berusaha menjaga komunikasi dengan para 

bawahannya dengan baik, agar keharmonisan akan suatu hubungan di dalam pekerjaan akan 
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terjadi yang membuat karyawan bawahan akan menjadi nyaman dan betah, yang juga akan 

berdampak pada suatu keloyalitasan karyawan. Jadi dalam hal ini komunikasi vertikal ke bawah 

yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara umum lebih kepada membahas tentang 

pekerjaan dari tupoksi masing-masing pegawai. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, Komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum membahas tentang pekerjaan. Observasi dilakukan dua kali, di lokasi 

area kerja yang sama namun dengan waktu dan objek observasi yang berbeda. Hasil dari 

observasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan adalah 

lebih kepada membahas hal terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

 

B. Jenis komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Jenis komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara 

umum dilaksanakan secara formal dan informal. Dari informan yang diperoleh sejumlah 3 

karyawan, yang diantaranya merupakan HRM, Room Divisi Manager, dan Chief Accounting, 

hampir semuanya mengungkapkan bahwa komunikasi vertikal ke bawah dilaksanakan secara 

formal dan informal, hanya saja yang sering kali dilaksanakan yaitu menggunakan informal, 

komunikasi formal tidak selalu digunakan dalam kegaitan kerja sehari-hari. Jadi dalam hal ini 

komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan jenis formal dan informal, hanya saja lebih sering menggunakan komunikasi 

informal agar kedekatan karyawan semakin harmonis. 

 

b. Observasi 
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Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan jenis informal. Observasi dilakukan dua kali, di lokasi 

area kerja yang sama namun dengan waktu dan objek observasi yang berbeda. Hasil dari 

observasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan 

menggunakan jenis komunikasi informal, dimana atasan berkomunikasi secara langsung 

dengan bawahan secara lisan dengan tatap muka langsung, dan bersifat santai, bahasan yang 

dignakan pun tidak terlalu formal agar pesan bisa tersampaikan dan diterima baik oleh bawahan. 

 

C. Metode komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Metode komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung 

secara umum menggunakan metode Persuasive, metode ini merupakan suatu metode 

komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham, keyakinan, 

maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun yang lainnya. Meskipun ada informan yang 

mengatakan bahwa metode yang digunakan menggunakan metode Instructive, namun dari hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi vertikal ke bawah yang 

dilaksanakan oleh secara umum menggunakan metode Persuasive untuk komunikasi sehari- 

hari. Jadi dalam hal ini komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan metode Persuasive dengan maksud bawahan akan lebih 

menerima isi pesan yang disampaikan. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan metode Persuasive. Observasi dilakukan dua kali, di 

lokasi ruang kerja yang sama namun dengan waktu dan objek observasi yang berbeda. Hasil 

dari observasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan 
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menggunakan metode Persuasive, karena beberapa kali terlihat atasan menjelaskan berbagai 

pekerjaannya kepada para bawahan, dengan juga berlangsung kegiatan komunikasi secara tanya 

jawab diantara komunikator dan komunikan untuk meyakinkan apa yang harus dilakukan oleh 

bawahan. 

 

c. Dokumentasi 

 

Dari hasil Dokumentasi peneliti, komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel 

Malaka Bandung secara umum atasan menggunakan motivasi, pengarahan, pelatihan, kontroling 

pada para karyawan, khusunsya bawahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga karyawan khusunya 

bawahan merasa dianggap akan kehadirannya, dan juga menjaga kedekatan komunikasi dengan 

para bawahan, agar loyalitas karyawan para karyawan khusunya bawahan tetap terjaga. 

 

D. Media komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Media komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara 

umum menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik. Seluruh informan wawancara yang 

berjumlah 3 pegawai, yang diantaranya merupakan HRM, Room Divisi Manager, dan Chief 

Accounting, hampir semuanya mengungkapkan bahwa media yang digunakan adalah 

menggunakan lisan, tertulis, dan elektronik. Adapun penggunaan media tersebut sebagian besar 

informan mengatakan bahwa media tersebut ditentukan berdasarkan kepentingan hal yang 

dikomunikasikan, situasi dan kondisi pada saat itu, dan ada salah seorang pegawai yang 

mengatakan bahwa penggunaan media tersebut disesuaikan dengan prinsip efektifitas dan 

efisiensi. Jadi dalam hal ini komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, dengan catatan media 

elektronik hanya digunakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan komunikasi pada saat 

tidak memungkinkan menggunakan media lisan dan tertulis. 



131 
 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan media secara lisan, dengan tatap muka langsung. 

Observasi dilakukan dua kali, di lokasi ruang kerja yang sama namun dengan waktu dan objek 

observasi yang berbeda. Hasil dari observasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal 

ke bawah yang dilaksanakan menggunakan media lisan, karena pada situasi tersebut 

memungkinkan berkomunikasi dengan menggunakan media lisan, dan dirasa media lisan lebih 

efektif dan efisien dilaksanakan pada situasi tersebut dengan maksud pesan bisa mudah diterima 

bawahan.dan sekali – kali atasan menginformasikan pesan melalui hand talk apabila pesan 

sangat penting dan sulit menerima jawaban dari bawahan. 

 

c. Dokumentasi 

 

Dari hasil dokumentasi peneliti dalam, komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di 

Hotel Malaka Bandung, media yang digunakan sering kali menggunakan media lisan, namun 

sesekali menggunakan hand talk dan handphone apabila ada dalam situasi dan kondisi tertentu. 

 

E. Hambatan komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

tidak menemui hambatan yang berarti bagi proses keberlangsungan komunikasi tersebut. 

Namun dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, mendapati beberapa informan yang 

mengatakan bahwa dalam komunikasi dengan bawahan masih menemui hambatan. 

Jadi komunikasi vertikal ke bawah yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung masih 

menemui hambatan walaupun hambatan tersebut hanya dari pendapat beberapa pegawai saja, 
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hambatan tersebut antara lain pegawai terkadang ada yang tidak tepat waktu dalam 

melaksanakan pekerjaan, bawahan tidak langsung mengerti apa yang dimaksud dari atasan, 

perasaan bawahan yang kurang untuk menghargai atasan dan bawahan yang sibuk karena 

banyaknya pekerjaan. 

 

F. Upaya yang dilakukan 

a. Wawancara 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam 

komunikasi vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, dari hasil 

wawancara yang diperoleh menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

dalam komunikasi tersebut salah satunya yaitu dengan selalu melakukan kontroling terhadap 

bawahan dan memberi motivasi, menciptakan iklim komunikasi dua arah antara komunikator 

dengan komunikan, dan mengupayakan membagi/mengatur waktu untuk melaksanakan 

komunikasi, dan sangat sering waktu untuk berkumpul dengan karyawan, seperti ngaliweut 

setiap sebulan sekali dengan maksud menjaga keharmonisan hubungan kerja dengan para 

karyawan khususnya bawahan. 

 

b. Dokumentasi 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam komunikasi 

vertikal ke bawah yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, atasan sesekali selalu 

memotivasi, mengontrol, membuat pelatihan kepada karyawan khusunya bawahan. Agar 

loyalitas karyawan baik pada perkerjaan mapun pada perusahaan tetap terjaga, selain itu dalam 

rangka meningkatkan kedekatan hubungan dengan karyawan, khusunya bawahan yang seringkali 

merasa tidak dianggap akan kehadirannya. 

 

2. Komunikasi Vertikal ke Atas 
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Komunikasi vertikal ke atas, merupakan suatu komunikasi yang dilaksanakan antara 

bawahan dengan atasan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Hotel Malaka Bandung, 

komunikasi vertikal ke atas ini terjalin antara antara Personel Officer dengan HRM, dan RA&PA 

dengan Room Divisi Manager. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut. 

 

A. Hal yang dikomunikasikan 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi vertikal ke atas di Hotel Malaka Bandung secara umum dilaksanakan 

berdasarkan hal pekerjaan. Dari informan yang diperoleh sejumlah 2 karyawan, yang 

diantaranya merupakan Personel Officer dan RA&PA, semuanya mengungkapkan bahwa 

komunikasi vertikal ke atas yaitu mengkomunikasikan masalah pekerjaan. Terdapat beberapa 

hal yang membedakan materi komunikasi vertikal keatas ini, yaitu komunikasi yang 

dilaksanakan Personel Officer dengan HRM yaitu tentang laporan pekerjaan, kebijakan, dan 

program kerja, sedangkan komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan oleh RA&PA kepada 

Room Divisi Manager yaitu meliputi laporan pekerjaan, pekerjaan rutin harian, koordinasi 

pekerjaan, dan hal-hal baru. Namun secara umum semua materi yang dikomunikasikan dengan 

atasan mencakup lebih kepada hal pekerjaan dari tupoksi masing- masing pegawai. Mereka 

mengatakan bahwa selain mengkomunikasikan perihal pekerjaan, jika ada waktu senggang, 

pegawai tersebut juga terkadang mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan. Jadi secara umum 

dapat disimpulkan bahwa materi yang dikomunikasikan dengan atasan yaitu terkait dengan hal 

pekerjaan masing-masing pegawai, dan terdapat beberapa pegawai yang mengkomunikasikan 

hal diluar pekerjaan supaya meraka merasa lebih diharagai keberadaannya. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka 
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Bandung secara umum membahas terkait dengan hal pekerjaan. Observasi dilakukan dua kali 

di area kerja Hotel Malaka Bandung. Dari hasil observasi tersebut keduanya memberikan hasil 

yang sama, yaitu hal yang dikomunikasikan dalam komunikasi vertikal ke atas lebih sering 

terlihat membahas tentang hal pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh bawahan namun sekali – 

kali terilhat juga mereka sedang bercanda dengan atasan dengan maksud keharmonisan 

hungungan kerja tetap terjaga, yang akan meningkatkan suatu keloyalan karyawan pada 

perusahaan. 

 

B. Jenis komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Jenis komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka  secara umum 

dilaksanakan secara formal dan informal. Dari informan yang diperoleh sejumlah 2 karyawan, 

yang diantaranya merupakan Personel Officer dan RA&PA, hampir semuanya mengungkapkan 

bahwa komunikasi vertikal ke atas dilaksanakan secara formal dan informal, hanya saja yang 

sering kali dilaksanakan dalam komunikasi sehari-hari yaitu menggunakan informal, 

komunikasi formal tidak selalu digunakan dalam kegaitan kerja sehari-hari. Jadi dalam hal ini 

komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan jenis formal dan informal, hanya saja lebih sering menggunakan komunikasi 

informal. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan jenis informal. Observasi dilakukan dua kali di area kerja 

Hotel Malaka Bandung. Dari hasil observasi tersebut keduanya memberikan hasil yang sama, 

yaitu pada saat melaksanakan komunikasi vertikal ke atas menggunakan jenis informal, dimana 

bawahan berkomunikasi secara langsung dengan atasan secara lisan dengan tatap muka 
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langsung, dan bersifat santai, bahasan yang digunakan pun tidak terlalu formal. 

 

C. Metode komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Metode komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara 

umum menggunakan metode Informative dan Persuasive, namun metode yang paling sering 

digunakan yaitu menggunakan metode Informative, metode ini merupakan suatu metode 

komunikasi yang dilakukan dengan tujuan agar komunikan mengerti dan tahu apa yang 

dimaksud oleh komunikator, misalnya hanya bersifat ceramah. Selain metode Informative, 

ada pula pegawai yang mengatakan pada saat berkomunikasi dengan atasan menggunakan 

metode Persuasive, metode ini dimaksud agar orang lain bersedia menerima suatu paham, 

keyakinan, maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun yang lainnya. Dari hasil yang 

diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pelaksanaan komunikasi vertikal ke 

atas yang dilaksanakan oleh Personel Officer dan RA&PA secara umum menggunakan metode 

Informative dan Persuasive untuk kegiatan kerja sehari-hari, hanya yang lebih dominan dari 

hasil penelitian tersebut menggunakan metode Informative. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan metode Informative. Observasi dilakukan dua kali di area 

kerja Hotel Malaka Bandung. Dari hasil observasi tersebut keduanya memberikan hasil yang 

sama, yaitu pada saat melaksanakan komunikasi vertikal ke atas menggunakan metode 

Informative. Metode ini merupakan suatu metode komunikasi yang dilakukan dengan tujuan 

agar komunikan mengerti dan tahu apa yang dimaksud oleh komunikator, misalnya hanya 

bersifat ceramah, karena pada saat observasi, terlihat bawahan hanya melaporkan pekerjaan dan 

penanyakan pekerjaannya kepada atasan dengan alasan senggang dan menghargai atasan. 
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D. Media komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Media komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara 

umum menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik. Seluruh informan wawancara yang 

berjumlah 2 karyawan, yang diantaranya merupakan Personel Officer dan RA&PA, hampir 

semuanya mengungkapkan bahwa media yang digunakan adalah menggunakan lisan, tertulis, 

dan elektronik, hanya saja yang lebih dominan digunakan yaitu menggunakan media lisan, 

secara tatap muka langsung. Pemilihan penggunaan media lisan dianggap lebih mudah dalam 

melaksanakan komunikasi, lebih efektif dan efisien, namun pemilihan penggunaan media juga 

tergantung dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, apabila tidak memungkinkan 

menggunakan media lisan dan tertulis, maka dapat menggunakan media elektronik. Jadi, dari 

hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa media yang digunakan dalam komunikasi ke atas 

yaitu menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, hanya saja yang lebih dominan 

digunakan menggunakan media lisan untuk kegiatan kerja sehari-hari. Media elektronik hanya 

digunakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan komunikasi pada saat tidak memungkinkan 

menggunakan media lisan dan tertulis dan juga bertunjuan untuk menjaga komunikasi agar tetap 

terhubung supaya keloyalan tetap terjaga. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi,  komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka 

Bandung secara umum menggunakan media lisan secara tatap muka langsung. Observasi 

dilakukan dua kali di area kerja Hotel Malaka Bandung. Dari hasil observasi tersebut keduanya 

memberikan hasil yang sama, yaitu pada saat melaksanakan komunikasi vertikal ke atas 

menggunakan media lisan, karena pada situasi tersebut terlihat memungkinkan berkomunikasi 

dengan menggunakan media lisan, dan dirasa media lisan lebih efektif dan efisien dilaksanakan 
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pada situasi tersebut. 

 

c. Dokumentasi 

Dasi hasil penelitian peneliti dalam hal media yang digunakan pada komunikasi organisasi ke 

atas, seringkali menggunakan media lisan. Namun sesekali menggunakan HT dan juga HP pada 

saat situasi dan kondisi tertentu agar komunikasi bisa tetap berjalan dengan baik. 

 

E. Hambatan komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

tidak menemui hambatan yang berarti bagi proses keberlangsungan komunikasi tersebut. 

Namun dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa informan yang 

mengatakan bahwa dalam pelaksanaan komunikasi dengan atasan masih menemui hambatan. 

Jadi dapat disimpulkan komunikasi vertikal ke atas yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung 

masih menemui hambatan walaupun hambatan tersebut hanya dari pendapat beberapa pegawai 

saja, hambatan tersebut antara lain jadual atasan yang, sibuk, dan sering keluar atau tidak ada 

di ruangan, sehingga susah ditemui untuk melaksanakan komunikasi juga sebagian karyawan 

senggang untuk bertemu untuk menyampaikan pesan,yang akan bisa berdampak pada loyalitas 

karyawan khusunya bawahan. 

 

F. Upaya yang dilakukan 

 

a. Wawancara 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam 

komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, dari hasil penelitian 

yang diperoleh menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
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komunikasi tersebut yaitu dengan menunggu untuk melakukan komunikasi, menggunakan 

media elektronik, menggunakan laporan tertulis, dan mengatur waktu untuk bertemu dengan 

atasan. 

 

b. Dokumentasi 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam 

komunikasi vertikal ke atas yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, dari hasil penelitian 

yang diperoleh peneliti sesekali bawahan sering mengajak atasan untuk berkumpul Bersama, 

agar kedekatan dan komunikasi tetap terjaga dengan baik. Yang biasa dilakukan karyawan 

Hotel Malaka, sering diadakan ngaliwet dengan mengajak atasan. Hal ini dirasa cukup efektif 

dalam meningkatkan loyalitas karyawan. 

 

3. Komunikasi Horisontal 

 

Pelaksanaan komunikasi vertikal ke atas, merupakan suatu pelaksanaan komunikasi yang 

dilaksanakan antara sesama rekan sejawat sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Hotel 

Malaka Bandung,  komunikasi vertikal ke atas ini terjalin antara RA&PA dengan Operational 

F&B juga sebaliknya, walupun beda bagian atau departement, tetapi mereka tetap dalam satu 

bidang dan kedudukan yang sama. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut. 

 

A. Hal yang dikomunikasikan 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi horisontal di Hotel Malaka Bandung secara umum dilaksanakan berdasarkan 

hal pekerjaan. Dari informan yang diperoleh sejumlah 2 karyawan, yang diantaranya merupakan 

RA&PA dan Operational F&B, semuanya mengungkapkan bahwa komunikasi horisontal yaitu 
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mengkomunikasikan masalah pekerjaan, baik berupa pengkoordinasian pekerjaan, kerja sama 

dalam pekerjaan, maupun berbagi pekerjaan. Mereka mengatakan bahwa selain 

mengkomunikasikan perihal pekerjaan, jika ada waktu senggang, pegawai tersebut juga 

terkadang mengkomunikasikan hal diluar pekerjaan. Jadi secara umum dapat disimpulkan 

bahwa materi yang dikomunikasikan dengan sesama rekan sejawat yaitu terkait dengan hal 

pekerjaan masing-masing pegawai, dan terdapat beberapa pegawai yang mengkomunikasikan 

hal diluar pekerjaan atau bercanda di beberapa kesempatan, dengan maksuda dan tujuan 

menjaga keakraban rekan kerja, yang akan berdapamk pada suatu keloyalan karayawan dalam 

bekerja. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung 

secara umum membahas hal terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Observasi dilakukan dua 

kalidi sekitar area Hotel Malaka Bandung. Hasil dari kedua kegiatan observasi tersebut 

memberikan hasil yang sama, yaitu komunikasi yang dilakukan sesama rekan sejawat membahas 

hal terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh sesama rekan sejawat. 

 

c. Dokumentasi 

 

Dari hasi observasi, komunikasi horizontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung. 

Tampak karyawan sedang berkomunikasi dengan rekan sejawat agar pekerjaan cepat selesai. 

Dan menjaga hubungan kerja yang baik dengan nyaman, yang bertujuan meningkatkan loyalitas 

sesama karyawan. 

 

B. Jenis komunikasi 

 

a. Wawancara 
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Jenis komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

dilaksanakan secara formal dan informal. Dari informan yang diperoleh sejumlah 2 karyawan, 

yang diantaranya RA&PA dan Operational F&B, hampir semuanya mengungkapkan bahwa 

komunikasi horisontal dilaksanakan secara formal dan informal, hanya saja yang sering 

dilaksanakan dalam komunikasi sehari- hari yaitu menggunakan informal, komunikasi formal 

tidak selalu digunakan dalam kegaitan kerja sehari-hari, hanya dalam kondisi dan situasi tertentu 

saja. Jadi dalam hal ini komunikasi horisontal yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung 

secara umum menggunakan jenis formal dan informal, hanya saja lebih sering menggunakan 

komunikasi informal. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung 

secara umum menggunakan jenis informal. Hasil dari kegiatan observasi tersebut memberikan 

hasil yang sama, yaitu jenis komunikasi yang digunakan dalam komunikasi tersebut 

menggunakan jenis informal. Dimana komunikasi antar rekan sejawat terlihat lebih santai, 

dilaksanakan kapan saja dan dimana saja, bahasa yang digunakan pun tidak terlalu formal. 

 

c. Dokumentasi 

 

Kegiatan dokumentasi dilaksanakan di area Hotel Malaka Bandung, dengan mengambil 

sebuah foto yang terlihat bahwa terdapat para karyawan yang sedang berkomunikasi dengan 

sesama karyawan lainnya, komunikasi yang dilaksanakan antar sesama rekan sejawat tersebut 

dilaksanakan secara informal, dilaksanakan dengan harmonis, diselingi candaan-candaan 

diantara sesama pegawai tersebut 

 

C. Metode komunikasi 

 

a. Wawancara 
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Metode komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan metode Persuasive dan Informative. Informan yang diperoleh sejumlah 2 

karyawan, yang diantaranya merupakan RA&PA dan Oprational F&B, mengatakan bahwa 

metode yang paling sering digunakan yaitu menggunakan metode Persuasive, metode ini 

merupakan suatu metode komunikasi yang dilakukan dengan tujuan agar orang lain bersedia 

menerima suatu paham, keyakinan, maupun bersedia melakukan suatu kegiatan maupun yang 

lainnya. Selain metode Persuasive, ada pula pegawai yang mengatakan pada saat 

berkomunikasi dengan rekan sejawat menggunakan metode Informative, metode ini dimaksud 

agar komunikan mengerti dan tahu apa yang dimaksud oleh komunikator, misalnya hanya 

bersifat ceramah. Dari hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar 

komunikasi horisontal yang dilaksanakan oleh RA&PA dan Operational F&B secara umum 

menggunakan metode Persuasive dan Informative untuk kegiatan kerja sehari-hari, hanya yang 

lebih dominan dari hasil penelitian tersebut menggunakan metode Persuasive. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung 

secara umum menggunakan metode Persuasive. Observasi dilakukan dua kali, yaitu sekitar area 

Hotel Malaka Bandung. Hasil dari kedua kegiatan observasi tersebut memberikan hasil yang 

sama, yaitu metode yang digunakan pada saat komunikasi horisontal tersebut menggunakan 

metode Persuasive, dimana terlihat komunikasi yang dilakukan sesama rekan sejawat tersebut 

hanya sekedar memberikan informasi dan memberi penjelasan kepada sesama rekan sejawat 

dengan maksud menciptakan keharmonisan hubungan dala pekerjaan. 

 

D. Media komunikasi 

 

a. Wawancara 
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Media komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum 

menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik. Namun dari seluruh informan wawancara 

yang berjumlah 2 karyawan, yang diantaranya merupakan RA&PA dan Operational F&B, dua 

orang tersebut mengungkapkan bahwa media yang sering digunakan adalah menggunakan lisan 

dan elektronik, hanya saja yang lebih dominan digunakan yaitu menggunakan media lisan, 

secara tatap muka langsung. Pemilihan penggunaan media lisan dianggap lebih mudah dalam 

melaksanakan komunikasi, ditambah banyak pegawai yang mengatakan bahwa komunikasi 

dengan rekan sejawat lebih mudah dan lebih santai, namun pemilihan penggunaan media juga 

tergantung dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, apabila tidak memungkinkan 

menggunakan media lisan dan tertulis, maka dapat menggunakan media elektronik. Jadi, dari 

hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa media yang digunakan dalam komunikasi 

horisontal yaitu menggunakan media lisan, tertulis, dan elektronik, hanya saja yang lebih 

dominan digunakan menggunakan media lisan untuk kegiatan kerja sehari-hari. Media 

elektronik hanya digunakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan komunikasi pada saat 

tidak memungkinkan menggunakan media lisan dan tertulis. 

 

b. Observasi 

 

Dari hasil observasi, komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung 

secara umum menggunakan media lisan dan dilakukan secara tatap muka langsung. Observasi 

dilakukan dua kalidi area Hotel Malaka Bandung. Hasil dari kedua kegiatan observasi tersebut 

memberikan hasil yang sama, yaitu media yang digunakan dalam komunikasi tersebut 

menggunakan media lisan, karena pada situasi tersebut terlihat memungkinkan berkomunikasi 

dengan menggunakan media lisan, dan dirasa media lisan lebih efektif dan efisien dilaksanakan 

pada situasi tersebut. 

 

c. Dokumentasi 

 

Kegiatan dokumentasi dilaksanakan di ruang sekitar area hotel Malaka Bandung, dengan 

mengambil sebuah foto yang terlihat bahwa terdapat para karyawan yang sedang berkomunikasi 
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dengan sesama karyawan lainnya, komunikasi yang dilaksanakan antar sesama rekan sejawat 

tersebut dilaksanakan menggunakan media lisan, dan dilaksanakan secara tatap muka langsung. 

Dan sesekali menggunakan hand talk maupun handphone apabila sedang berjauhan dan dalam 

situasi dan kondisi tertentu. 

 

E. Hambatan komunikasi 

 

a. Wawancara 

 

Komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung secara umum tidak 

menemui hambatan yang berarti bagi proses keberlangsungan komunikasi tersebut. Namun dari 

hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, informan mengatakan bahwa dalam komunikasi 

dengan rekan sejawat masih menemui hambatan. Jadi dapat disimpulkan komunikasi horisontal 

yang berlangsung di Hotel Malaka Bandung masih menemui hambatan walaupun hambatan 

tersebut hanya dari pendapat beberapa pegawai saja, hambatan tersebut antara lain susah dalam 

bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing, rekan tidak ada diruangan, rekan tidak 

langsung mengerti apa yang dimaksud dalam komunikasi dan tidak langsung menanggapi apa 

yang dikomunikasikan. 

 

F. Upaya yang dilakukan 

 

a. Wawancara 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam 

komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, dari hasil penelitian yang 

diperoleh menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

komunikasi tersebut yaitu dengan mengupayakan waktu untuk melaksanakan komunikasi, 

menggunakan media elektronik untuk melakukan komunikasi, dan mengerjakan pekerjaan 

sendiri secara lembur karena rekan tidak langusng menangkap dan menanggapi apa yang 

dimaksud oleh komunikator. Dan juga sering berkomunikasi agar keharmonisan suatu 
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huibungan rekan kerja tetap harmonis, yang akan membuat semangat kerja dari pada karyawan 

meningkat, tentu hal ini sangat mempengaruhi akan suatu loyalitas karyawan. 

 

b. Dokumentasi 

 

Dalam rangka upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam 

komunikasi horisontal yang dilaksanakan di Hotel Malaka Bandung, upaya yang dilakukan 

adalah sering berkumpul dengan sesama karyawan. Seperti dengan cara ngaliwet dan berkumpul 

bersama. Hal tersebut tentu sangant berdampak akan pada suatu keloyalan kerja para karyawan  


