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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis teori, hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Hotel Indonesia 

Kempinski Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mayoritas responden menyatakan bahwa komunikasi internal di Departemen Front Office 

Hotel Indonesia Kempinski Jakarta sudah terjalin dengan baik dan efektif. Hal ini dapat 

tercermin dari tanggapan responden terhadap indikator-indikator komunikasi internal. 

Indikator yang memiliki skor tertinggi adalah penyampaian pendapat kepada atasan, 

pertukaran pengetahuan dengan rekan sejawat, pertukaran pengalaman dengan rekan sejawat, 

hubungan personal dengan rekan sejawat, penyampaian informasi kepada bawahan, 

penyampaian laporan mengenai pekerjaan kepada atasan, pemberian umpan balik terhadap 

kinerja bawahan, penyampaian prosedur kerja kepada bawahan, pandangan terhadap atasan, 

penyampaian keluhan berkaitan dengan pekerjaan kepada atasan, pemecahan masalah 

dengan rekan sejawat, pemberian instruksi pekerjaan kepada bawahan dan yang terakhir 

adalah koordinasi informasi dan tugas dengan rekan sejawat. 

2. Tingkat kepuasan kerja karyawan Departemen Front Office Hotel Indonesia Kempinski 

Jakarta berada pada kategori rendah. Hal ini dapat terlihat dari skor indikator-indikator 

kepuasan kerja karyawan. Indikator yang memiliki skor tertinggi adalah Contingent reward 

(bonus atas prestasi atau performa yang baik), tipe pekerjaan (nature of work), tunjangan 

diluar gaji (fringe benefits), kesempatan promosi, rekan sejawat (interaksi dan kerja sama 

dengan rekan sejawat),  atasan, gaji, peraturan pekerjaan (operating condition), komunikasi 

didalam organisasi, dan yang terendah adalah prosedur pekerjaan (operating condition). 

3. Tingkat kepuasan kerja karyawan dipengaruhi secara positif oleh komunikasi internal dengan 

meningkatnya aktivitas komunikasi internal yang dilakukan akan mengakibatkan 

meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Sedangkan tingkat korelasi berada pada klasifikasi 

pengaruh sedang atau cukup kuat. Dugaan peneliti yang tertuang dilatar belakang masalah 
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mengenai adanya kepuasan kerja karyawan yang cenderung menurun terbukti, dikarenakan 

hasil penelitian menunjukan kepuasan kerja karyawan yang tergolong rendah namun untuk 

komunikasi internal yang terjalin di departemen tersebut sudah tergolong baik walaupun 

terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar terjalin hubungan yang baik diantara 

karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan rekan sejawatnya. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan rekomendasi kepada pihak 

Departemen Front Office Hotel Indonesia Kempinski Jakarta: 

1. Komunikasi yang terjalin sudah baik, namun pada indikator pengkoordinasian informasi dan 

tugas dengan rekan sejawat yang dinilai masih rendah, perlu dilakukan tindakan seperti 

penambahan alat komunikasi (deck phone) bagi setiap karyawan Front Office yang bekerja 

secara mobile guna meningkatkan komunikasi verbal dan mengurangi tingkat kesalahan 

penyampaian maupun penerimaan informasi. 

2. Komunikasi internal mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Oleh karena itu karyawan Departemen Front Office diharapkan lebih 

menyesuaikan metode penyampaian pesan dengan bentuk atau isi pesan agar proses 

penyampaian lebih efektif, peneliti mengadaptasi dan melakukan rekontruksi dari beberapa 

sumber mengenai metode penyampaian pesan dalam sebuah organisasi, yaitu : 

Tabel 5.1 

Metode penyampaian pesan dalam sebuah organisasi 

No. Situasi Metode Penyampaian 

1.  Penyampaian informasi yang perlu segera 

ditindaklanjuti.  

Lisan diikuti tulisan 

Lanjut ke halaman berikutnya 

Lanjutan Tabel 5.1 

No. Situasi Metode Penyampaian 

2.  Informasi yang memerlukan tindakan di waktu 

yang akan datang. 

Tulisan saja 
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3.  Penyampaian informasi yang bersifat umum. Tulisan saja 

4.  Penyampaian arahan atau perintah dari 

perusahaan. 

Lisan diikuti tulisan 

5.  Penyampaian informasi mengenai perubahan 

kebijakan perusahaan. 

Lisan diikuti tulisan 

6.  Penyampaian kemajuan kerja kepada atasan. Lisan diikuti tulisan 

7.  Peningkatan aspek keamanan. Lisan diikuti tulisan 

8.  Pemberian pujian kepada karyawan atas prestasi 

kerja. 

Lisan diikuti tulisan 

9.  Pemberian teguran kepada karyawan atas 

kelalaian kerja. 

Lisan diikuti tulisan 

10.  Penyelesaian perselisihan mengenai masalah 

pekerjaan.  

Lisan saja 

 

3. Dalam indikator lain yang dinilai masih rendah seperti penyampaian berbagai hal kepada 

atasan, perlunya Departemen Front Office menciptakan ‘saluran ke atas terbuka’, dimana 

penyampaian keluhan, masalah atau pendapat kepada atasan tanpa menyertakan identitas 

mereka namun informasi yang disampaikan jujur dan benar apa adanya. 

4. Prosedur pekerjaan menjadi indikator yang paling rendah dalam meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan Departemen Front Office Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, perlu adanya 

perbaikan prosedur kerja guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Belum 

ditetapkannya SOP (Standard Operational Procedure) yang baru menjadi kelemahan dalam 

penetapan prosedur kerja, sehingga karyawan kerap kali mengalami kendala dalam bekerja. 

Manajemen Hotel Indonesia Kempinski Jakarta dan Departemen Front Office perlu segera 

menyusun SOP (Standard Operational Procedure) guna memperlancar proses kerja seluruh 

karyawan dan meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. 

 


