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ABSTRAK 

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Komunikasi 

yang baik antar anggota organisasi membantu organisasi mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Meskipun demikian, dalam penyampaiannya terdapat hambatan 

yang mengganggu komunikasi itu sendiri. Salah satu hambatan dalam 

penyampaian komunikasi adalah faktor individual yaitu kelalaian dalam 

penyampaian informasi oleh individu. Hambatan tersebut menyebabkan terjadinya 

konflik di organisasi sehingga dibutuhkannya manajemen konflik untuk 

mengatasi permasalahan komunikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses manajemen konflik antara Departemen Sales Marketing dan 

Front Office di The Hills Hotel Batam yang terdiri dari proses identifikasi 

masalah, klasifikasi masalah, serta analisis masalah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat komunikasi yang kurang efektif 

sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Manajemen konflik yang 

dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yaitu adanya miskomunikasi dalam 

penyampaian pesan. Hal tersebut menunjukkan permasalahan yang ada terjadi 

akibat kurang baiknya koordinasi antara Departemen Sales Marketing dan Front 

Office. Penyelesaian konflik dilakukan dengan kolaborasi, yaitu pihak yang 

berkonflik bersama-sama mencari solusi dan mediasi, yaitu pihak manajemen 

yang mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik. 

 

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Konflik Organisasi, Manajemen Konflik 
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ABSTRACT 

Communication is one of the important elements in the organization. Good 

communication between members of the organization helps the organization 

achieve its stated goals. However, in its delivery there are obstacles that interfere 

with the communication itself. One of the obstacles in the delivery of 

communication is the individual factor, namely negligence in conveying the 

information by individuals. These obstacles cause conflicts in the organization so 

that conflict management is needed to overcome these communication problems. 

This study aims to determine the process of conflict management between the 

Sales Marketing Department and the Front Office Department at The Hills Hotel 

Batam which consists of a problem identification, problem classification, and 

problem analysis. This study using a qualitative approach with observation and 

interview methods. The results showed that the conflict occurred due to ineffective 

communication which resulted in work obstruction. Conflict management is done 

to identify problems, namely the existence of miscommunication in delivering 

messages. This shows that the existing problems occur due to the lack of 

coordination between the Sales Marketing Department and Front Office 

Department. Conflict resolution is carried out by collaboration that is the parties 

in conflict together seek solutions and mediation, namely the management who 

makes decisions in conflict resolution. 

 

Keywords: Conflict Management, Organizational Communication, 

Organizational Conflict 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

The Hills Batam merupakan salah satu hotel dibawah manajemen Terra 

Group. Terra Group adalah salah salah satu manajemen dibidang perhotelan yang 

cukup besar di Indonesia dan memiliki 9 properti hotel dibawah naungan 

manajemen yang sama yaitu: Brastagi, Bukit Tinggi, Jakarta, Cipanas, Bandung, 

Semarang, Bandungan, Bali dan Batam. 

 
 

Gambar 1.1Kartu nama The Hills Batam 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 

The Hills Batam memiliki 7 departemen dalam manajemen bisnis hotel di 

antara nya: Human Resource, Sales & Marketing, Accounting, Front Office, 

Engineering, House Keeping. Menurut Balai Bahasa (2015) yang dimaksudkan 

dengan hotel adalah bangunan kamar yang banyak disewakan sebagai tempat 

untuk menginap dan membuat sebuah acara atau di event. Hotel merupakan 

tempat makan, minum, beristirahat dan juga rekresi bagi orang-orang yang sedang 

istirahat atau selesai dalam sebuah perjalanan. Hotel juga merupakan bentuk dari 
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sebuah akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang 

untuk memperoleh pelayanan (Sulastiyono, 2011:5). 

Menurut Tarmoezi (2000) Kategori sebuah jenis hotel tidak terlepas dari 

kebutuhan pelanggan dan ciri-ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh para 

wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel 

tersebut dibangun, sehingga hotel dikelompokkan dalam beberapa jenis berikut 

ini: 

1.  City Hotel adalah terletak di perkotaan, yang biasanya digunakan 

masyarakat untuk tinggal sementara dalam waktu pendek. City Hotel 

disebut juga sebagai transit hotel atau tempat persinggahan karena 

biasanya city hotel dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan 

pelayanan bisnis dan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. 

2.  Resort adalah yang berlokasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai, di 

tepi danau atau ditepi aliran sungai. Hotel ini diperuntukkan bagi keluarga 

yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin 

berekreasi. 
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Adapun struktur organisasi The Hills Batam di bawah ini: 
 

 
 

 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi The Hills Batam 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 

Menurut The Liang Gie dalam Hasibuan (1996) struktur organisasi adalah 

sebuah kerangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan-hubungan 

diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan posisi dan 

juga peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama. Departemen Sales 

Marketing dan departemen Front Office merupakan salah satu departemen yang 

berhubungan langsung dengan tamu hotel. Departmen Sales Marketing The Hills 

Hotel Batam memiliki ruang lingkup kerja diantaranya mencari tamu, membuat 

program event dan paket. 

1. Mencari tamu 

 

Mencari tamu adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi kepentiangan The 

Hills Hotel Batam untuk mendapatkan pemasukan dari pihak luar sehingga 

operasional hotel dapat berjalan. 
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2. Event 

 

Event adalah suatu agenda atau kegiatan tertentu yang menunjukan, 

menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang 

diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan 

pesan-pesan kepada eksternal dan internal. Menurut Sulaksana (2003), 

event merupakan suatu peristiwa yang diselenggarakan untuk 

mengkomunikasikan pesan tertentu kepada audiens sasaran. 

3. Paket 

 

Paket adalah suatu bentuk penawaran yang diinformasikan kepada para 

kolega untuk menunjang penjualan The Hills Hotel Batam. Paket-paket 

yang ditawarkan di antaranya: Paket Wedding, Paket Ulang Tahun, 

Katering, Makan Sepuasnya, Harga kamar, Paket Longstay, Paket Meeting. 

 
 

Tabel 1.1 Paket-paket The Hills Hotel Batam 

No. Program Gambar Penjelasan 

1. Event 

Gathering 

Eksternal 

 

The Hills Hotel Batam 

mengundang para kolega 

dalam event gathering 

eksternal untuk menjalin 

silahturahmi serta 

menginformasikan pesan- 

pesan tertentu. 
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2. Event 

Gathering 

Internal 

\ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Hills Hotel Batam 

mengadakan  acara 

gathering bersama 

karyawan bertujuan untuk 

menjalin silahturahmi serta 

meningkatkan   rasa 

kekeluargaan dan 

solidaritas antar 

departemen. 

3. Paket 

Wedding 

 

Paket yang ditawarkan bagi 

para tamu yang ingin 

mengadakan acara 

pernikahan. 

4. Paket Ulang 

tahun 

 

Paket yang ditawarakan 

bagi para tamu yang ingin 

mengadakan acara ulang 

tahun. 

5. Katering 

 

Paket yang ditawarkan bagi 

para tamu ataupun kolega 

yang ingin mengadakan 

acara diluar tapi makanan 

dari The Hills Hotel Batam. 
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6. Paket Makan 

Sepuasnya 

 

Paket makan sepuasnya 

yang ditawarkan kepada 

tamu, kolega maupun 

umum setiap hari kamis 

nya. 

7. Paket Harga 

Kamar 

 

Paket harga kamar yang 

ditawarkan kepada para 

tamu ataupun kolega 

dengan harga spesial dan 

ada syarat dan ketentuan. 

8. Paket 

Longstay 

 

Paket yang ditawarkan 

kepada para tamu dan 

kolega, jika menginap 

untuk jangka panjang. 
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9. Paket 

Meeting 

 

Paket yang ditawarkan 

kepada para tamu dan 

kolega, jika ingin 

mengadakan meeting sesuai 

dengan kebutuhan masing- 

masing tamu ataupun 

kolega. 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 
Berdasarkan arti atau definisi, Sales (selling) adalah aktifitas penjualan 

dengan teknik marketing praktis, dan orang yang melakukan hal tersebut adalah 

salesman yaitu orang yang melakukan aktifitas penjualan tersebut. Sedangkan, 

marketing adalah pemasaran atau promosi dan orang yang melakukan aktifitas 

marketing adalah marketer orang yang menentukan target penjualan. Menurut J. 

Stanson, Marketing merupakan keseluruhan sistem mulai dari tujuan atau target 

penjualan dan penentuan harga hingga proses dan mendistribusikan barang atau 

jasa kepada konsumen dan calon konsumen. Departmen Front Office The Hills 

Hotel Batam memiliki ruang lingkup kerja diantaranya grooming, greeting dan 

melayani tamu. 
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Gambar 1.3 Grooming 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 

Grooming adalah kerapian baik yang di dalam maupun di luar, yang di 

dalam menyangkut sifat yang peduli kebersihan, tidak jorok memiliki kebiasaan 

untuk rapi, sedangkan faktor luar merupakan tampilan yang tampak terlihat, 

seperti dalam cara berpakaian dan cara berdandan. Grooming dapat diartikan 

dengan tampak rapi, bersih dan menarik, baik berhubungan dengan tampilan diri 

sendiri maupun pakaian yang dikenakan oleh seorang Front Office Hotel. Adapun 

indikator standar grooming menurut Darsono (2011:2) yaitu “Kebersihan dan 

Kerapian Diri, Sikap Ramah, Mengucapakan Salam, Sopan Berbicara, Melayani 

Tamu.” 

Front office departemen merupakan salah satu departemen yang langsung 

berhubungan dengan tamu. Menurut Darsono (2011:1) Front Office 

departemendikenal “The First and the last impression of the guest”, yang artinya 
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Front Office departemen memberikan kesan pertama sampai akhir dalam 

melayani tamu. Menurut Sujatno (2008) “Grooming adalah kerapian, baik yang di 

dalam maupun yang di luar, yang di dalam menyangkut sifat yang peduli 

kebersihan, tidak jorok memiliki kebiasaan untuk rapi. Sedangkan faktor luar 

merupakan tampilan yang tampak, seperti dalam berpakaian dan berdandan”. 

Grooming dalam pelayanan prima adalah penampilan diri tenaga pelayan pada 

waktu kerja, memberikan pelayan kepada kolega dan pelanggan. 

 
 

Gambar 1.4 Greeting 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 

Greeting adalah salam atau sapaan kepada seseorang dengan standart yang 

sudah di tentukan oleh perusahaan. Greeting bisa dalam bentuk menerima 

telephone ataupun berhadapan langsung dengan seseorang. 
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Gambar 1.5 Pelayanan 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

 

Menurut Sinambela (2014:4) pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang atau menyediakan keperluan orang. Pelayanan juga 

merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang 

dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan yang melayani. Perusahaan yang 

berbentuk organisasi ini didirikan oleh sekumpulan orang-orang dalam kelompok 

untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Di antaranya 

banyak departemen yang ada di The Hills Hotel Batam, departemen Sales 

Marketing dan departemen Front Office yang paling sering terjadi konflik. 

Departemen Sales Marketing adalah depertemen yang menangani pekerjaan 

untuk memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dari The Hills 

Batam itu sendiri. Departemenini menjalin komunikasi baik internal (semua 

departemen) maupun eksternal (Customers). Sedangkan departemen Front office 

adalah departemen yang menangani terkait semua informasi mengenai reservasi 
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kamar, blokingan kamar dan permintaan segala seseuatunya untuk tamu yang 

dibawa oleh departemen Sales Marketing. 

Akan tetapi, kurangnya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak 

departemen menimbulkan sebuah konflik di internal perusahaan itu sendiri 

dikarenakan perilaku departemen Sales Marketing yang terkadang tidak 

memberikan informasi yang jelas namun juga terkadang perilaku departemen 

Front Office yang tidak menanyakan kembali informasi apa yang sebelumnya 

disampaikan oleh departemen Sales Marketing. 

Menurut Hunt (1980:29) bahwa “Communication is involved one person 

trying to create meaning in another: Komunikasi merupakan orang yang ingin 

mencoba menciptakan makna bagi orang lain”. Pada dasarnya komunikasi adalah 

perpindahan informasi dari seseorang kepada orang lain dalam ruang lingkup 

organisasi. Komunikasi internal pada dasarnya harus memiliki informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan (tidak kelebihan/kebanyakan) dan juga kelengkapan 

informasi yang dibutuhkan bagi karyawan berkaitan dengan tugas-tugasnya, 

sehingga menghasilkan arti pentingnya   suatu   komunikasi   timbal   balik 

antara atasan dengan karyawan (Putranto, Suryoko, & Waloejo, 2013). 

Adjani dan Prianti (2010) menyatakan bahwa komunikasi internal di anggap 

sebagai salah satu solusi atau jalan keluar dalam memecahkan permasalahan 

internal yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan, dimana komunikasi 

internal tersebut memulai dengan cara memperbaiki hubungan karyawan dengan 

atasan ataupun sebaliknya, dan hubungan dengan sesama karyawan. Robbins 

(1996) mengatakan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi 
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akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang 

berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun 

pengaruh negative. 

Sebuah konflik dalam organisasi dapat berdampak lambannya mencapai 

visi dan misi. Menjalankan sebuah organisasi harus diatur secara ideal. Menurut 

Lubis dan Huseini (1987) teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan 

yang membicarakan mekanisme kerjasama antara dua orang atau lebih secara 

sistematis guna untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. 

 
 

Table 1.2 Bentuk Konflik The Hills Hotel Batam 

No. Bentuk Konflik The Hills Hotel Batam 

1. Komunikasi yang tidak lancar 

antara seorang informan dan 

penerima informasi. 

Departemen Sales Marketing 

memberikan informasi secara 

verbal yang kurang jelas kepada 

Departemen Front Office. 

2. Tidak adanya konfirmasi ulang dari 

informan kepada penerima 

informasi maupun sebaliknya. 

Departemen Sales Marketing 

memberikan informasi kepada 

Departemen Front Office ataupun 

sebaliknya, akan tetapi antara dua 

departemen ini tidak ada saling 

konfirmasi ulang terhadap 

informasi yang disampaikan dan 

informasi yang diterima. 
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3. Saling menyalahkan Jika terjadi konflik Departemen 

Sales Marketing dan Departemen 

Front Office saling menyalahkan 

satu sama lain. 

 

 

Konflik berarti ekspresi permusuhan, sikap negative, antagonism, agresi, 

persaingan, dan kesalahpahaman, ini juga terkait dengan situasi yang melibatkan 

kepentingan yang kontraduktif antara dua kelompok yang berlawanan (Thakore, 

2013). Orang ketiga dengan mediator, akan mencoba memprovokasi pertemuan 

tatap muka, mendorong komunikasi terbuka. Dengan car aini mengurangi 

emotivisme dan menciptakan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak 

untuk mengungkapkan perasaan. Mediator memberikan peluan rekonsiliasi pihak 

lawan dan kemudian menciptakan fasilitias untuk komunikasi (Munteanu, 2016) 

Konflik yang terjadi pada diri seseorang di akibatkan adanya komunikasi 

Internal yang tidak lancar antara seorang informan dan penerima informasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dan konflik yang terjadi dapat 

menimbulkan adanya perpecahan maupun permusuhan di antara orang tersebut 

dengan orang lain baik secara individu maupun di dalam organisasi. 

Ada beberapa konflik hotel dibatam yang terjadi di antara nya yaitu: 
 

1. Mercure Hotel salah satu hotel bintang 4 yang harus menutup usahanya 

dikarenakan gulung tikar. 

2. Goodway Hotel salah satu hotel bintang 3 yang menutup usahanya 

dikarenakan kalah bersaing dengan hotel-hotel yang baru. 
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3. Amir hotel salah satu hotel bintang 3 yang harus menutup usahanya 

dikarena gulung tikar. 

 

 
1.2 Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, penulis 

memfokuskan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penyampaian informasi yang kurang jelas dari departemen Sales Marketing. 

 

2. Kurangnya penerimaan informasi yang jelas dari departemen Front Office. 
 

 

3. Tidak adanya konfirmasi ulang pada departemen Sales Marketing dalam 

memberikan informasi. 

 

4. Tidak adanya konfrimasi ulang pada departemen Front Office dalam 

menerima informasi. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Konflik apa yang sering terjadi antara departemen Sales Marketing dengan 

departemen Front Office The Hills Hotel Batam? 

2. Apa penyebab konflik antara departemen Sales Marketing dan departemen 

 

Front Office? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi antara 

departemen Sales Marketing dan departemen Front Office. 

2. Untuk mengetahui penyebab konflik dan solusi antara departemen Sales 

Marketing dan departemen Front Office. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan keilmuan 

mengenai komunikasi internal departemen sales marketing dan departemen front 

office dalam mengahadapi konflik organisasi. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut 

 

: (1) memberikan pemahaman kepada sebuah perusahaan atau organisasi 

mengenai menghadapi konflik organisasi yang ada didalam perusahaan atau 

organisasi tersebut; (2) sebagai bahan saran/masukan/pertimbangan bagi 

perusahaan-perusahaan untuk mencapai keberhasilan menghadapi konflik 

organisasi; (3) menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa dan organisasi yang 

akan melakukan penelitian terkait menghadapi konflik organisasi. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teoritis 

 

2.1.1 Komunikasi Organisasi 

 

Lunenburg dan Ornstein (2000) yang dikutip Mesiono (2009:40) 

memberikan pengertian bahwa organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem 

individual yang memiliki susunan struktur organisasi antara karyawan dengan 

atasan ataupun sebaliknya secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas 

untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi Organisasi adalah penerimaan dan 

pengiriman berbagai pesan organisasi di dalam sebuah kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Bila organisasi semakin besar 

dan kompleks maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses 

komunikasinya. Organisasi kecil yang anggotanya hanya tiga orang, proses 

komunikasi yang anggotanya seribu orang menjadi komunikasinya sangat 

kompleks. 

Komunikasi merupakan sebuah alat penghubung antar manusia dengan 

manusia lainnya, yang dikatakan komunikasi bukan hanya yang dilakukan secara 

verbal tapi juga secara nonverbal. Komunikasi dilakukan untuk mencapai sebuah 

tujuan yaitu antara lain, memberi informasi dan mencari informasi, mengajak 

individu lain melakukan apa yang kita inginkan dengan mengajak atau disebut 

dengan mempersuasif. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa komunikasi adalah hal 
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yang sudah ada sejak lahir dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

umat manusia. Seperti pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, di 

dalam dunia organisasi atau perusahaan juga komunikasi adalah hal yang sangat 

penting dan harus diperhatikan. Baik atau tidaknya komunikasi di suatu 

perusahaan dapat menentukan berkembang atau tidaknya perusahaan tersebut. 

(Hutagalung, 2018a) 

Menurut Seiler dalam Muhammad (2005:1-4) prinsip dasar komunikasi, 

 

yaitu: 

 

1. Komunikasi adalah sebuah proses. 

 

Komunikasi adalah sebuah proses karena merupakan suatu seri kegiatan 

yang terus menerus atau berkelanjutan, yang tidak mempunyai permulaan atau 

akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi bukanlah sesuatu hal yang dapat 

ditangkap dengan tangan untuk diteliti. Komunikasi menurut Seiler lebih 

merupakan cuaca yang terjadi dari bermacam-macam variable yang kompleks dan 

terus berubah-ubah. Kadang-kadang cuaca yang hangat, matahari yang bersinar, 

pada waktu yang lain cuaca yang dingin dan juga lembab. Jadi komunikasi 

bersifat berubah-ubah dan menimbulkan perubahan. 

2. Komunikasi adalah sistem. 

 

Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen 

memiliki tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen tersebut 

adalah berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan suatu 

komunikasi. Apabila satu komponen tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka 

hal tersebut akan mempengaruhi proses komunikasi tersebut secara menyeluruh, 
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karena satu komponen akan berpengaruh tehadap komponen yang lainnya yang 

keberadaannya dalam sebuah sistem komunikasi. 

3. Komunikasi bersifat interaksi dan transasksi. 

 

4. Komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak sengaja. 
 

 

Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud 

tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan. Sedangkan jika pesan 

tidak disengaja dikirimkan atau tidak dimaksudkan untuk orang tertentu, maka hal 

tersebut dinamakan komunikasi yang tidak disengaja. Komunikasi yang ideal 

terjadi apabila seseorang mengirim pesan tertentu terhadap orang lain yang 

diinginkan untuk menerimanya. Tetapi hal tersebut bukanlah jaminan bahwa 

pesan itu akan efektif, kadang-kadang ada juga pesan yang sengaja dikirimkan 

kepada orang yang dimakudkan tetapi sengaja tidak diterima oleh orang tersebut 

sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. 

Goldhaber (1986) menyatakan definisi komunikasi organisasi: 

“Organizational communication is the process of creating amd exchanging 

messager within a network of independent relationship to cope with 

environmental uncertainly”. Dengan kata lain komunikasi organisasi adalah 

proses menciptakan dan saling bertukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang 

saling bergantung satu dengan yang lainnya untuk mengatasi lingkungan yang 

tidak pasti. 
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2.1.2 Komunikasi Internal 

 

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain untuk menyampaikan sebuah informasi atau untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik secara verbal ataupun tidak verbal melalui media 

(Effendy, 2009). Proses sebuah komunikasi itu sendiri kaitannya erat dalam 

kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa komunikasi 

seseorang tidak dapat memahami orang lain, atau seseorang tersebut tidak dapat 

bertukar informasi maupun mendapatkan informasi dari orang lain. 

Komunikasi internal menurut Brennan dalam Suprapto (2011) adalah 

pertukaran pemikiran di antara para administrator dan karyawan dalam suatu 

perusahaan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan tersebut lengkap dengan 

strukturnya. Dan pertukaran pemikiran secara horizontal dan vertikal di dalam 

perusahaan yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. 

Adjani dan Prianti (2010) menyatakan bahwa komunikasi internal adalah 

salah satu solusi dalam memecahkan suatu permasalahan internal yang ada dalam 

suatu organisasi atau suatu perusahaan, dimana komunikasi internal dimulai 

dengan memperbaiki hubungan karyawan dengan atasan atau hubungan antara 

atasan dengan karyawan dan hubungan dengan sesama karyawan. 

Komunikasi Internal sebagai proses penting yang melibatkan pertukaran 

informasi dan juga organisasi atau individu itu sendiri perlu mengusai komunikasi 

internal agar menjadi efektif. Maka dari itu penelitian ini mengadaptasi teori 

Markgraf (2003), mengenai efektivitas komunikasi internal sebagai berikut: 
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1. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang dijalankan dua arah dari 

suatu Manajemen ke karyawan dan dari karyawan ke manajemen. 

2. Kemampuan komunikasi Interpersonal adalah kemampuan setiap individu 

seorang karyawan dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang 

didapat kepada pihak lain di internal suatu organisasi. 

3. Kesadaran dan budaya terjadinya risiko terdapat potensi risiko karyawan 

secara otomatis dan dapat mengidentifikasi serta melaporkan sesuai 

dengan kedudukan yang di tetapkan. 

4. Kejelasan suatu pesan atau informasi adalah pengirim dan penerima pesan 

informasi memiliki persepsi atau tujuan yang sama. 

5. Frekuensi pesan atau informasi adalah aspek yang melihat keberadaan 

seseorang dalam memperoleh pesan atau informasi. 

6. Pembelajaran berkelanjutan atau berkala adalah sosialisasi yang dilakukan 

secara bertahap atau perlahan-lahan. 

7. Tatakelola pengelolaan risiko adalah pemantauan melalui jenjang komite 

telah berjalan secara berkelanjutan atau berkala. 

8. Struktur komunikasi internal adalah kelangsungan usaha telah berjalan 

efektif atau lapisan pertahanan pengelolaan risiko operasional. 

9. Pengetahuan sebuah manajemen adalah pemahaman manajemen atas alur 

dari komunikasi untuk pengelolaan risiko operasional dan kelangsungan 

usaha. 

10. Kekuatan kepemimpinan adalah peran dalam pengelolaan suatu risiko 

operasional dan kelangsungan usaha sebuah organisasi tersebut. 
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Efektivitas komunikasi internal yang dijabarkan oleh Markgraf (2003) ialah 

menyangkut pengeloaan risiko dan kelangsungan usaha dalam suatu perusahaan, 

yaitu bagaimana cara komunikasi internal yang efektif akan mengurangi risiko 

yang terjadi, serta merespon seberapa cepat dan sigap suatu perusahaan tersebut 

dalam beritindak untuk mengulang atau mengembalikan kepada keadaan seperti 

semula ketika terjadi dalam aktivitas sebuah perusahaan. 

 
 

2.1.3 Komunikasi Interpersonal 

 

Pada dasarnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara 

komunikator dan komunikan. Komunikasi ini paling efektif dalam mengubah 

pendapat, sikap, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat 

terbuka. Artinya, timbal balik terjadi secara langsung. Komunikator dapat 

mengetahui apa tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui 

secara pasti apakah komunikasinya negatif, positif, berhasil atau tidak berhasil. 

Jika tidak berhasil maka komunikator dapat memberikan kesempatan komunikan 

untuk bertanya sebanyak-banyaknya. 

Menurut Cangara (2010) komunikasi Interpersonal merupakan suatu proses 

komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung atau 

tatap muka. Sedangkan pengertian umum dari komunikasi interpesonal menurut 

Enjang (2009:68) adalah komunikasi antar sekumpulan orang atau individu secara 

tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap dari reaksi yang lain 

secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. 
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Selain dari itu, Kellerman dan Peter (2001) dalam bukunya yang berjudul 

Interpersonal Communication mengartikan komunikasi interpersonal sebagai 

komunikasi yang memiliki karakteristik yaitu komunikasi terjadi dari satu 

individu ke individu lain, komunikasi berlangsung secara tatap muka dan isi dari 

komunikasi itu menenangkan karakter pribadi dari tiap individu itu sebaik 

hubungan dan peran sosial mereka. 

 
 

2.1.4 Konflik Organisasi 

 

Organisasi adalah sebuah kumpulan atau system individual yang melalui 

suatu tingkatan atau jenjang dan pembagian tugas, berupaya untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan (Soyomukti, 2010:178). Sedangkan menurut Zalabak 

(2006:16) komunikasi organisasi adalah “Process through which organization 

create and shape events, the process can be understood as a combination of 

process people, message, meaning and purpose”. Dalam Bahasa Indonesia di 

artikan “Proses yang terus menerus dimana organisasi menciptakan dan 

membentuk kejadian. Prosesnya bisa dipahami sebagai bentuk kombinasi antar 

proses, orang-orang, pesan, makna dan tujuannya”. 

Konflik adalah ketidaksesuaian antara dua orang atau lebih, anggota- 

anggota atau kelompok organisasi yang harus membagikan sumber daya yang 

terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataannya bahwa mereka 

mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Konflik merupakan salah 

satu kekuatan untuk perubahan positif di dalam suatu organisasi. Dalam 

pandangan ini konflik sebenarnya dapat memberikan manfaat yang banyak bagi 
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suatu organisasi. Sebagai contoh organisasi bisa memperoleh pendapat yang 

sudah tersaring sehingga dapat digunakan untuk pengembangan konflik yang 

positif. Dalam bidang pekerjaan atau pun organisasi, setiap orang akan 

menghadapi suatu konflik. Menurut Winardi (2008:166-172) bahwa ada beberapa 

jenis konflik yaitu: 

1. Konflik Intrapersonal 

 
Konflik Intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. 

Konflik ini terjadi apabila pada waktu yang sama seseorang itu memiliki dua 

keinginan yang sama sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi sekaligus dalam 

waktu yang bersamaan. Kalau konflik dibiarkan maka akan menimbulkan keadaan 

yang tidak menyenangkan. Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu: 

1. Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan 

pada dua pilihan yang sama-sama menarik sehingga menimbulkan 

keinginan untuk memilih dua pilihan tersebut. 

2. Konflik pendekatan-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan 

pada dua pilihan yang sama menyulitkan sehingga sulit dalam 

menentukan sebuah pilihan. 

3. Konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang 

dihadapkan pada suatu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif 

sekaligus sehingga sulit untuk mengambil keputusan. 
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2. Konflik Interpersonal 

 

Konflik Interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang 

lain karena kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi karena antara 

dua orang yang berbeda jabatan, status, bidang pekerjaan dan yang lainnya. 

Konflik Interpersonal merupakan suatu pergerakan yang sangat penting 

dalam perilaku organisasi. Karena konflik ini melibatkan beberapa peranan 

dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa mencapai proses 

pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. 

 
 

3. Konflik antar kelompok 

 
Konflik antar kelompok adalah konflik antara dua kelompok atau lebih yang 

disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang sama. Penyebab konflik dapat 

berasal dari faktor internal maupun eksternal. 

 

 
4. Konflik antar keorganisasian 

 
Konflik ini bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Hal 

ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan di market 

yang sama. 
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2.1.5 Teori Manajemen Konflik 

 
Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah- 

langkah yang diambil para pelaku organisasi atau pihak ketiga dalam 

mengarahkan perselisihan atau pertikaian ke arah hasil tertentu yang mungkin 

atau tidak mungkin menghasilkan suatu hasil akhir berupa penyelesaian konflik 

dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan konflik, hal positif, kreatif, 

bermusyawarah, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan masalah tanpa 

bantuan pihak ketiga   atau   pengambilan   keputusan   oleh   pihak   ketiga. 

Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk 

pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik tersebut (Umam, 

2012). Manajemen konflik adalah suatu proses perencanaan dan mengendalikan 

kondisi yang tidak sesuai dengan yang terjadi di antara pihak-pihak yang  bertikai. 

2.1.5.1 Tujuan Manajemen Konflik 

 

Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk membangun dan 

mempertahankan kerja sama yang koorperatif dengan atasan, bawahan, teman 

satu team dan juga pihak dari luar. 

 
 

2.1.5.2 Proses Manajemen Konflik 

 

1. Perencanan 

 

Perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan identifikasi masalah, klarifikasi 

masalah, dan analisis masalah. 
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a) Identifikasi Masalah 

 
Tahap dari awal prosedur ini ialah implementasi berupa 

identifikasi masalah yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala 

konflik yang mengikutinya. Seorang pimpinan harus bisa dan mampu 

memisahkan antara gejala konflik dengan masalah yang menjadi 

konflik. Gejala yang muncul dapat dilihat antara lain motivasi kerja 

yang rendah, sikap apatis, atau perilaku yang menghambat pekerjaan. 

b) Klasifikasi Masalah 

 
Konflik muncul dibersebabkan berbagai macam persoalan, saling 

berkompetisi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi terbatas 

atau dikarenakan perbedaan tujuan, nilai, atau persepsi dalam 

menerjemahkan program organisasi. 

c) Analisa Masalah 

 

Setelah dilakukan pengelompokan masalah atau penyebab 

terjadinya konflik, selanjutnya dilakukan analisa terhadap masalah 

atau sumber konflik yang muncul. Analisa dapat dilakukan untuk 

mengetahui apakah konflik tersebut termasuk kategori penting atau 

mendesak untuk disesuaikan atau dapat ditunda dengan cara 

memperhatikan kemampuan suatu organisasi (peralatan kerja atau 

mesin) karena memerlukan dana yang banyak dan waktu yang lama 

untuk mengembalikan modal. 
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2.1.5.3 Pelaksanaan 

 

Kegiatan pelaksanaan manajemen konflik meliputi antara lain: 

 

1. Penentuan metode atau pendekatan 

 

Penentuan metode atau pendekatan sangat bergantung pada masalah 

yang muncul dan kemampuan pimpinan dalam mengelola konflik agar 

menjadi kekuatan organisasi. Pemilihan pendekatan harus 

dipertimbangkan sungguh-sungguh kemungkinan dampak pada 

peningkatan kinerja secara individual atau kelompok. Sejumlah 

pendekatan yang sering digunakan adalah revolusi konflik, stimulasi 

konflik dan pengurangan konflik. 

2. Penyelasaian masalah melalui manajemen konflik 

 

Pendekatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan analisis 

masalah. Konflik yang terjadi dapat menggantungkan atau fungsional dan 

merugikan atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan 

manejemen konflik yang di pilih dan diterapkan bergantung pada masalah 

yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan. 

 
 

2.1.5.4 Evaluasi 

 

Keberhasilan manajemen konflik dapat dilihat dari sikap dan perilaku 

(kinerja) individu atau kelompok karyawan. Dampak positif dapat dicapai 

apabila anggota organisasi menunjukkan motivasi kerja, berusaha mencari 

pemecahan masalah setiap terjadi perbedaan atau pertentangan, 

mengadakan evaluasi selama proses kegiatan dan membanding dengan 
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standart yang telah ditetapkan. Mengadakan perubahan jika terdapat 

kesalahan dalam prosedur kerja, dan berorientasi pada tujuan atau tugas. 

 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

2.2.1 Uswatun Hasanah. Arintowati H. Handoyo, Poppy Ruliana, Irwansyah. 

Vol.3 No.2 (2018). ISSN: 2548-3729. Jurnal Komunikasi, Program 

Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi, STIKOM Interstudi. 

Efektivitas E-Mail Sebagai Media Komunikasi Internal Terhadap 

Kepuasan Komunikasi Karyawan. 

 

Uswatun Hasanah, Arintowati H. Handoyo, Poppy Ruliana, Irwansyah 

mengangkat judul “Efektivitas E-Mail Sebagai Media Komunikasi Internal 

Terhadap Kepuasan Komunikasi Karyawan”. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan survey yang ditunjukkan pada sejumlah besar individu dengan cara 

menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas email 

sebagai media internal memiliki pengaruh yang kuat. Email penting karena 

menghubungkan konsep, perasaan, dan harapan organisasi angota atau karyawan 

(Hasanah, Handoyo, Ruliana, & Irwansyah, 2018). 

 

 
 

2.2.2 Jefry Herdiansyah. Vol.6. No.1 (2014). ISSN: 2252-7826. Jurnal STIE 

Semarang, Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi. 

 

Jefry Heridiansyah mengangkat judul “Manajemen Konflik Dalam Sebuah 

Organisasi”. Tujuan dari penelitian ini ingin mengidentifikasi manajemen konflik 

yang terjadi didalam sebuah organisasi. Hasil dari penelitian ini ialah konflik 

dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik 
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atas kesalahannya. Kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan 

produktivitas sebuah organisasi (Heridiansyah, 2014). 

 

2.2.3 Mohamad Muspawi. Vol.16 No.2 (2014). ISSN: 0852-8349. Jurnal 

Penelitian Universitas Jambi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian 

Konflik Dalam Organisasi). 

Mohamad Muspawi mengangkat judul “Manajemen Konflik (Upaya 

Penyelesaian Dalam Organisasi)”. Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana 

konflik itu bisa terjadi dan bagaimana upaya dalam penyelesaian konflik tersebut. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dapat dipahami sebagai 

suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang 

terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya 

(Muspawi, 2014). 

 
 

2.2.4 Inge Hutagulung. Vol.1 No.1 (2018). ISSN: 2620-7710. Jurnal Bakti 

Masyarakat Indonesia, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu 

Buana Jakarta. Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada Konflik 

Organisasi. 

 

Inge Hutagulung mengangkat judul “Peran Komunikasi Antar Pribadi Pada 

Konflik Organisasi”. Metode dalam penelitian ini menggunakan Learning 

Methodology. Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana peran komunikasi antar 

pribadi dalam sebuah konflik organisasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan 

bahwa komunikasi antar pribadi yang terjalin secara efektif akan menghasilkan 

kerjasama yang baik antar lingkungan dalam organisasi, kejelasan pesan dapat 

lebih dipertanggungjawabkan, karena saluran untuk bertanya atau mendiskusikan 

sesuatu hal yang terbuka (Hutagalung, 2018b). 
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2.2.5 Risky Anis Safitri, Baby Taszya Risaldi, Malinda Oktaviani. Vol.2 No.2 

(2019). E-ISSN: 2615-0948. Jurnal Riset Komunikasi, Program Studi 

Ilmu Komunikasi STIKOM The London School of Public Relation. 

Pengaruh Komunikasi Internal Organisasi Terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian. 

 

Risky Anis Safitri, Baby Taszya Risaldi, Malinda Oktaviani mengangkat 

judul “Peran Komunikasin Internl Organisasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai 

Biro Humas Kementerian Perindustrian”. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komunikasi 

internal terhadap motivasi kerja pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian 

dan seberapa besar pengaruhnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

komunikasi internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja 

pegawai (Safitri, Risaldi, & Oktaviani, 2019). 

 
 

2.2.6 Raka Febrian, Reni Nuraeni, S.Sos., M.Si, Agus Aprianti, S.I.Kom., 

M.I.Kom. Vol.3 No.2 (2016). ISSN: 2355-9357. Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, 

Bandung. Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kinerja Karyawan 

(Studi Pada Hotel Horison Ultima Bandung bagian Room Division). 

 

Raka Febrian, Reni Nuraeni, S.Sos,. M.Si, Agus Aprianti, S.I.Kom., 

M.I.Kom mengangkat judul “Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kinerja 

Karyawan”. Metode penelitan ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan dari komunikasi 

internal terhadap kinerja karyawan Hotel Horison Ultima Bandung bagian Room 

Division. Hasil dari penelitian ini pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja 
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karyawan hotel horizon ultima bandung berpengaruh positif, semakin seringnya 

terjadi komunikasi internal makan akan terjadi peningkatan kerja (Febrian, 2015). 

 
 

2.2.7 Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina. Vol.6 No.1 (2017). ISSN: 2302- 

6790. Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Tarumanegara, Jakarta. Public Relation: Membangun Komunikasi 

Internal Dalam Perusahaan. 

 

Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina mengangkat judul “Public Relation: 

Membangun Komunikasi Internal Pada Perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini 

ialah bagaimana komunikasi internal dalam perusahaan. Hasil penelitian 

Komunikasi internal dalam perusahaan menjadi elemen penting dalam 

menciptakan iklim kerja yang baik terutama dalam perusahaan yang karyawannya 

memiliki latar belakang budaya dan sosial yang majemuk. Penelitian ini 

membahas public relationsdalam mendukung komunikasi internal di perusahaan 

(Setyanto & Anggarina, 2017). 

 
 

2.2.8 Nur Annisa Agustini, Ninuk Purnaningsih. Vol.16 No.1 (2017). ISSN: 

1693-3699. Jurnal Komunikasi Pembangunan, Fakultas Ekologi 

Manusia, Institut Pertanian Bogor. Pengaruh Komunikasi Internal 

Dalam Membangun Budaya Organisasi. 

 

Nur Annisa Agustini, Ninuk Purnaningsih mengangkat judul “Pengaruh 

Komunikasi Internal Dalam Membangun Budaya Organisasi”. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh komunikasi internal dalam 

membangun budaya organisasi yang khususnya budaya organisasi berorientasi 

pada hasil dan tim dengan menggunakan sampel sebanyak 30 responden. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
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didukung oleh data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

yang diberikan komunikasi internal dalam membangun budaya organisasi, yaitu 

salah satu aspeknya adalah kekuatan leadership yang menjadi contoh baik bagi 

para karyawannya. Peran pimpinan yang kuat untuk memberikan arahan dan 

memulai dengan proses komunikasi yang baik, akan mendapatkan respon positif 

dari para karyawannya dalam bekerja dan menghasilkan hasil kerja yang 

maksimal (Agustini & Purnaningsih, 2018). 

 
 

2.2.9 Dr. Digvijaysinh Thakore. Vol.8 No.6 (2013). ISSN: 2278-487X. IOSR 

Journal of Business and Management, Veer Narmad South Gujarat 

University. Conflict and Conflict Management. 

 

Dr. Digvijaysinh Thakore, make a conclusion under tittle “Conflict and 

Conflict Management”. Origination is social units divided into hierarchies and 

departments and individuals. Comparisons, Competition and conflicts between 

units and subunits always present in organization. Conflict is omnipresent feature 

at each of the organizational levels. Conflict may be functional or dysfunctional 

consequence, it is essential for management intervention can be utilized to deal 

with conflict at various organizational levels. Organizations should develop 

diverse but appropriate strategies to resolves and manage conflicts as they arise 

before escalating to unmanageable level (Thakore, 2013)
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2.3.0 Valentina Munteanu. Vol.XVI No.2 (2017). ISSN: 2393-3127. Journal 

Economi Sciences Series. Ovidius University Annals, Conflict 

Management. 

 

Valentina Munteanu, make a conclusion under tittle “Conflict Manajemen”. 

Conflict management, is one of the most importants activities, and conflict 

management is considered by many specialist as being as important as the order 

functions of human resources management. She’s opinion is that in any type of 

organization, you have supported a culture of discovery, understanding and 

conflict resolution without having to be a State of denial of the presence of 

conflicts, we must discover the conflict phase and propose the most appropriate 

technique for the settlement (Munteanu, 2016). 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian 

Terdahulu 

Perbedaan 

Penelitian Sekarang 

1. 

 

Uswatun Hasanah. 

Arintowati H. 

Handoyo, Poppy 

Ruliana, Irwansyah. 

Vol.3 No.2 (2018). 

ISSN: 2548-3729. 

Jurnal Komunikasi, 

Program 

Pascasarjana 

Magister Ilmu 

Komunikasi, 

STIKOM Interstudi. 

Efektivitas E-Mail 

Sebagai Media 

Komunikasi Internal 

Terhadap Kepuasan 

Komunikasi 

Karyawan. 

Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan survey 

yang ditunjukkan pada 

sejumlah besar individu 

dengan cara 

menyebarkan kuesioner. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektifitas email sebagai 

media internal memiliki 

pengaruh yang kuat. 

Email penting karena 

menghubungkan 

konsep, perasaan, dan 

harapan organisasi 

angota atau karyawan. 

Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

dengan cara 

melakukan wawancara 

dan observasi. hasil 

penelitian 

menunjukkan 

komunikasi internal 

dengan menggunakan 

metode ini dirasa lebih 

efektif karena 

melakukan 

pendekatan secara 

langsung. 
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2. Jefry Herdiansyah. 

Vol.6. No.1 (2014). 

ISSN: 2252-7826. 

Jurnal STIE 

Semarang, 

Manajemen Konflik 

Dalam Sebuah 

Organisasi. 

 

Tujuan dari penelitian 

ini ingin 

mengidentifikasi 

manajemen konflik 

yang terjadi didalam 

sebuah organisasi. Hasil 

dari penelitian ini ialah 

konflik dapat mengubah 

perilaku dan dapat 

menyadarkan pihak-

pihak yang berkonflik. 

 

Tujuan dari penelitian 

ini ingin 

mengidentifikasi, 

mengklasifikasi dan 

menganalisa dalam 

sebuah konflik 

organisasi dengan 

menggunakan 

manajemen konflik 

agar dapat 

menghadapi sebuah 

konflik yang terjadi. 

 

3.  Mohamad Muspawi. 

Vol.16 No.2 (2014). 

ISSN: 0852-8349. 

Jurnal Penelitian 

Universitas Jambi, 

Manajemen Konflik 

(Upaya Penyelesaian 

Konflik Dalam 

Organisasi). 

 

Tujuan dari penelitian 

ini ialah bagaimana 

konflik itu bisa terjadi 

dan bagaimana upaya 

dalam penyelesaian 

konflik tersebut. Hasil 

dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

konflik dapat dipahami 

sebagai suatu 

pertentangan yang 

terjadi antara apa yang 

diharapkan oleh 

seseorang terhadap 

dirinya, orang lain, 

organisasi dengan 

kenyataan apa yang 

diharapkannya. 

 

Tujuan dari penelitian 

ini ialah bagaimana 

komunikasi internal 

sebuah organisasi atau 

perusahaan bisa 

terjadi konflik dan 

bagaimana cara 

menghadapi konflik.  

 

4. Inge Hutagulung. 

Vol.1 No.1 (2018). 

ISSN: 2620-7710. 

Jurnal Bakti 

Masyarakat 

Indonesia, Magister 

Ilmu Komunikasi, 

Universitas Mercu 

Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan Learning 

Methodology. Tujuan 

dari penelitian ini ialah 

bagaimana peran 

komunikasi antar 

pribadi dalam sebuah 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bagaimana 

komunikasai internal 

bisa menjadi efektif 

dalam menghadapi 

konflik organisasi 

dengan menggunakan 
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Buana Jakarta. Peran 

Komunikasi Antar 

Pribadi Pada Konflik 

Organisasi. 

 

konflik organisasi. Hasil 

penelitian ini 

memperlihatkan bahwa 

komunikasi antar 

pribadi yang terjalin 

secara efektif akan 

menghasilkan kerjasama 

yang baik antar 

lingkungan dalam 

organisasi, kejelasan 

pesan dapat lebih 

dipertanggungjawabkan, 

karena saluran untuk 

bertanya atau 

mendiskusikan sesuatu 

hal yang terbuka. 

 

metode kualitatif 

melakukan 

pendekatan secara 

langsung atau 

melibatkan pihak 

ketiga dalam 

menghadapi konflik 

organisasi tersebut. 

 

5. Risky Anis Safitri, Baby 

Taszya Risaldi, 

Malinda Oktaviani. 

Vol.2 No.2 (2019). E-

ISSN: 2615-0948. 

Jurnal Riset 

Komunikasi, Program 

Studi Ilmu Komunikasi 

STIKOM The London 

School of Public 

Relation. Pengaruh 

Komunikasi Internal 

Organisasi Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai 

Biro Humas 

Kementerian 

Perindustrian. 

 

Metode dalam penelitian 

ini menggunakan metode 

eksplanatif dengan 
pendekatan kuantitatif. 

Tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui 

ada atau tidaknya 
pengaruh komunikasi 

internal terhadap motivasi 

kerja pegawai Biro Humas 
Kementerian Perindustrian 

dan seberapa besar 

pengaruhnya. Hasil dari 
penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komunikasi internal 

memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai. 

 

Metode dalam penelitian 

ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 
dengan cara melakukan 

wawancara dan 

observasi. hasil 

penelitian menunjukkan 
komunikasi internal 

dengan menggunakan 

metode ini dirasa lebih 
efektif karena 

melakukan pendekatan 

secara langsung. 

 

6. Raka Febrian, Reni 

Nuraeni, S.Sos., M.Si, 

Agus Aprianti, 

S.I.Kom., M.I.Kom. 

Vol.3 No.2 (2016). 

ISSN: 2355-9357. 

Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas 

Metode penelitan ini 
menggunakan metode 

kuantitatif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

apakah ada pengaruh yang 
signifikan dari komunikasi 

internal terhadap kinerja 

karyawan Hotel Horison 

Metode dalam penelitian 
ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

dengan cara melakukan 

wawancara dan 
observasi. hasil 

penelitian menunjukkan 

komunikasi internal 
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Komunikasi dan Bisnis, 

Universitas Telkom, 

Bandung. Pengaruh 

Komunikasi Internal 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada 

Hotel Horison Ultima 

Bandung bagian Room 

Division). 

 

Ultima Bandung bagian 

Room Division. Hasil dari 

penelitian ini pengaruh 
komunikasi internal 

terhadap kinerja. 

 

dengan menggunakan 

metode ini dirasa lebih 

efektif karena 
melakukan pendekatan 

secara langsung. 

 

7.  Yugih Setyanto, Paula 

T. Anggarina. Vol.6 

No.1 (2017). ISSN: 

2302- 6790. Jurnal Ilmu 

Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Komunikasi 

Universitas 

Tarumanegara, 

Jakarta. Public 

Relation: Membangun 

Komunikasi Internal 

Dalam Perusahaan. 

 

Tujuan dari penelitian ini 
ialah bagaimana 

komunikasi internal dalam 

perusahaan. Hasil 

penelitian Komunikasi 
internal dalam perusahaan 

menjadi elemen penting 

dalam menciptakan iklim 
kerja yang baik terutama 

dalam perusahaan yang 

karyawannya memiliki 
latar belakang budaya dan 

sosial yang majemuk. 

Penelitian ini membahas 

public relations dalam 
mendukung komunikasi 

internal di perusahaan.  

 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 

komunikaisi internal 

dalam menghadapi 

konflik organisasi 
dengan manajemen 

konflik dan melibatkan 

orang ketiga untuk 
menghadapi konflik 

tersebut. 

 

8.  Nur Annisa Agustini, 

Ninuk Purnaningsih. 

Vol.16 No.1 (2017). 

ISSN: 1693-3699. 

Jurnal Komunikasi 

Pembangunan, 

Fakultas Ekologi 

Manusia, Institut 

Pertanian Bogor. 

Pengaruh Komunikasi 

Internal Dalam 

Membangun Budaya 

Organisasi. 

 

Tujuan dari penelitian ini 
ialah untuk menganalisis 

pengaruh komunikasi 

internal dalam 

membangun budaya 
organisasi yang khususnya 

budaya organisasi 

berorientasi pada hasil dan 
tim dengan menggunakan 

sampel sebanyak 30 

responden. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang didukung 

oleh data kualitatif. Hasil 
penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang diberikan 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 

komunikasi internal 

dalam menghadapi 

konflik organisasi 
disebabkan karena 

kurangnya penyampaian 

dan penerimaan 
informasi yang kurang 

jelas dan tidak adanya 

konfirmasi ulang 
sehingga menimbulkan 

konflik dalam sebuah 

organisasi.  
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komunikasi internal dalam 

membangun budaya 

organisasi, yaitu salah satu 
aspeknya adalah kekuatan 

leadership yang menjadi 

contoh baik bagi para 

karyawannya. Peran 
pimpinan yang kuat untuk 

memberikan arahan dan 

memulai dengan proses 
komunikasi yang baik, 

akan mendapatkan respon 

positif dari para 
karyawannya dalam 

bekerja dan menghasilkan 

hasil kerja yang maksimal. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut: 
 

 

Analisa Masalah 

Identifikasi Masalah 

Klasifikasi Masalah 

Manajemen Konflik 

(Ross, 1993) 

 

Gambar 1.15 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data Olahan Pribadi 2019 

The Hills Hotel Batam 

departemenFront 
Office 

Konflik departemenSales 
Marketing 



 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualititatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

atau kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara sudut pandang dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:3). 

3.1.1 Desain Penelitian 
 
 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdasarkan buku Metodologi Penelitian Anggito dan 

Setiawan (2018) 
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3.2 Objek Penelitian 

 

Objek dalam penelitian ini adalah Komunikasi Internal departemen Sales 

Marketing dan departemen Front Office The Hills Hotel Batam dalam menghadapi 

konflik organisasi. 

 
 

3.3 Subyek Penelitian 

 

Suyek penelitian ini adalah orang yang akan menjadi informan kunci dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan masalah yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini. 

3.3.1 Informan 

 

Key Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Baha dimana beliau adalah 

seorang dari Executive Assistant Manager The Hills Hotel Batam. Semua informasi, 

konflik atau apapun yang terjadi dihotel wajib diketahui olehnya. 

3.3.2 Responden 

 

Responden dalam penelitin ini adalah 3 orang dari departemen sales marketing 

 

dan 7 orang dari departemen front office. 

 

 
 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.4.1 Melakukan observasi terlibat. 

 

Peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang 

dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan 
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sendiri. Hal ini di lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi 

terlibat. 

 
 

3.4.2 Wawancara mendalam 

 

Peneliti tidak melalukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang 

telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum 

melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang 

kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau seteleah 

melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. 

 
 

3.5 Metode Analisis 

 

1. Analisa sebelum di lapangan 

 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisa data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisa dilakukan yang terdapat data hasil studi pendahuluan atau data 

sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang akan diteliti. 

Namun demikian penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2007). Sumber: Skripsi 

Yulinca Tanudjaya 2018 Peneliti akan meneliti konflik suatu organisasi apa saja 

yang terjadi pada departemen Sales Marketing The Hills Hotel Batam dan departemen 

Front Office sampai dengan hasil dari penyeleasaian konflik organiasainya. 
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3.5.2 Analisa selama di lapangan 

 

Peneliti akan menggunakan model analisa model dari Miles dan Huberman. 

Seperti yang dikutip dari Jurnal Penataan Objek Wisata sebagai Strategi Komunikasi 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Kegiatan Visit Batam 2000 Purwanti 

(2015:35), model analisa ini menjelaskan tentang proses analisis menjadi langkah- 

langkah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama, kategorisasi dan mereduksi data, yakni melakukan 

pengumpulan data terhadap semua informasi yang penting terkait dengan 

masalah penelitian dan selanjutnya data dikelompokan sesuai dengan topik 

permasalahan yang terjadi. 

2. Tahap kedua, data yang dikelompokan selanjutnya disusun dalam bentuk 

narasi-narasi, sehingga data berbentuk sebuah rangkaian informasi yang 

bermakna sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti. 

3. Tahap ketiga, melakukan interpretasi pada data, yaitu dengan 

menginterpretasikan apa yang telah diberikan dan diinterpretasikan kepada 

informan terhadap masalah yang diteliti. 

4. Tahap keempat, pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang 

telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberikan jawaban atas 

masalah penelitian yang diteliti. 

5. Tahap kelima, melakukan verifikasi hasil dari analisa data dengan informan, 

yang didasarkan pada simpulan dari tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan 

untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan 
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sejumlah informan-informan penelitian yang dapat menginformasikan 

makna pada persoalan sebenarnya dari penelitian ini. 

 
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam 

analisis data kualitatif, yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

Gambar 3.2 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman 

Sumber: Berdasarkan buku Metodologi Penelitian Afrizal (2017) 

 
 

Menurut Miles & Huberman dalam Sugiono (2018:132) analisis terdiri dari tiga 

tahap kegiatan yang terjadi yaitu: reduksi data (Data Reduction), penyajian data 

(Data Dislay) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Coclusion Drawing/verification). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan 

kepada hal-hal penting yang didapatkan dari catatan yang tertulis di 

lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus atau berkala 
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selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Data yang telah direduksi 

tersebut akan memberikan bayangan atau hasil yang lebih jelas dan 

mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mudah mencarinya bila diperlukan. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori yang 

digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian ini 

ialah pada temuan dilapangan. Maka dari itu, peneliti dalam penelitiannya 

menemukan segala seusatu yang dipandang penting, asing, hal-hal ini yang 

akan menjadi perhatian peneliti. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi data ialah mendisplaykan 

atau menampakan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, 

grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Miles & Huberman membatasi 

suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah unutk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami. Dengan demikian seorang penganalisis dapat 

menentukan apakah dengan cara menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang ada oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 
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3. Penarikan Kesimpulan / Verification (Coclusion Drawing/verification) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Kesimpulan tersebut mungkin akan dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, namun juga tidak. Kesimpulan juga dapat 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih tidak jelas. 

 
 

3.6 Uji Kredibilitas Data 

 

3.6.1 Uji Kredibility 

 

Dalam penelitian ini, Peneliti meningkatkan kredibilitas data dengan 

memperpanjang waktu pengamatan. Selain itu, Peneliti juga meningkatkan 

ketekunan, yaitu dengan melakukan pengamatan dengan cermat dan teliti dalam 

menemukan hal-hal yang berkaitan tentang komunikasi internal dalam menghadapi 

konflik organisasi. 
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3.6.2 Uji Transferbility 

 

Uji Transferability ini merupakan validitas internal dalam penelitian kualitatif. 

Validitas internal menunjukkan derajad ketepatan atau dapat diterapkan hasil 

penelitian ke populasi di mana sample tersebut diambil. 

Dalam uji transferability, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas dan 

sistematis serta dapat dipercaya sehingga orang lain akan lebih memahami hasil 

penelitian. 

 
 

3.6.3 Uji Depenbility dan Confirmability 

 

Uji depenability dan konfirmability mirip, sehingga dapat dilakukan 

bersamaan. Uij depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Peneliti berupaya konsisten dalam hasil penelitian dan 

terbuka tentang proses penelitian sehingga orang lain dapat melakukan penilaian 

terhadap hasil penelitian. 

Depenability dan konfirmability dapat diuji melalui rekam jejak bimbingan 

skripsi yang telah dilakukan. Peneliti melaporkan dari awal permasalahan penelitian, 

menentukan sumber data, menganalisis data sampai pada penarikan kesimpulan 

kepada pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi bertindak sebagai auditor dalam 

penelitian ini. Dependability dan Konfirmability juga dapat diuji ketika melakukan 

sidang skripsi. Penguji skripsi bertindak menguji hasil yang sudah didapat melalui 

penelitian tersebut. 
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3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.7.1 Lokasi Penelitian 
 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan The Hills Hotel 

Batam. 
 

 

3.7.2 Waktu Penelitian 
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Tabel 3.2 Waktu Penelitian 

 

No 

 

Tahapan Kegiatan 

Waktu Penelitian 

2019 2020 2021 

Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan 

1 Penentuan Topik                  

2 Pengajuan Judul                  

3 Pengesahan Objek Penelitian                  

4 Penentuan objek penelitian                  

5 Pengajuan Bab 1                  

6 Pengajuan Bab 2                  

7 Pengajuan Bab 3                  

8 Pembuatan Daftar Pertanyaan                  

9 Penelitian Lapangan                  

10 Wawancara                  

11 Observasi                  

12 Pembuatan Laporan Hasil Penelitian                  

13 Pengajuan Bab 4 & 5                  

14 Jurnal Penelitian                  

15 Pengumpulan skripsi & jurnal                  

Sumber Data: Data Olahan Pribadi 2019 


