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TINGKAT KERAMAHAN DALAM KOMUNIKASI KARYAWAN RESTORAN BAKMI 

SEBAGAI PENUNJANG KUALITAS PELAYANAN 

 

Imanuel Deny Krisna Aji dan Kuncoro Dewi Rahmawati 

Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media 

Universitas Ciputra Surabaya 

Email: imanuel.aji@ciputra.ac.id 

 

ABSTRACT 
 

The service quality felt by customers can be demonstrated even from the first time 
the customer enters the restaurant area. This is the main key for customers to begin to 
assess whether the service in the destination restaurant is in accordance with service quality 
standards or not. As the culinary business grows, of course the owners must pay attention to 
the quality of services so they don't compete. One of the developing culinary restaurants, 
Noodles X is one of the business people who helped enliven the Indonesian culinary market. 
The focus of this study is choosing aspects of hospitality, the selection of aspects of 
hospitality is considered the first communication pattern received by customers, even when 
entering the restaurant area. The method used in this study is observation. The observation 
design used is natural setting, participant observation and the method of recording using a 
rating scale. The choice of using the rating scale method because of the observed behavior, 
researchers want to know the degree of quality of the behavior itself. Implementation of 
observations is divided into 30 days, with the calculation of the average results of 
observations at the weekend and the average observation results on weekday. Based on 
observations made, it can be concluded that the level of friendliness in the communication 
practices of restaurant noodle employees is included in the class "very well". There are 
interesting findings between the acquisition of friendliness level scores on weekdays and on 
weekends. The average score obtained from the five highest indicators is on weekends. 
 
Keywords: Communication Practices Of Employees, Friendliness, Service Quality 
 

ABSTRAK 
 

Kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan dapat ditunjukkan bahkan sejak 
pertama kali pelanggan masuk ke area restoran. Hal ini menjadi kunci utama pelanggan 
mulai menilai apakah pelayanan di restoran yang dituju sesuai dengan standar kualitas 
pelayanan atau tidak. Semakin berkembangnya bisnis kuliner, tentu saja para pemiliki harus 
memperhatikan kualitas layanan agar tidak kalah bersaing. Salah satu restoran kuliner yang 
sedang berkembang, bakmi X salah satu pelaku bisnis yang turut meramaikan pasar kuliner 
Indonesia. Fokus penelitian ini memilih aspek keramahan, pemilihan aspek keramahan 
dirasa merupakan pola komunikasi pertama yang diterima oleh pelanggan, bahkan sejak 
masuk ke area restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. 

mailto:imanuel.aji@ciputra.ac.id
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Design observasi yang digunakan adalah natural setting, observasi partisipan dan metode 
pencatatan menggunakan rating scale. Pemilihan penggunaan metode rating scale karena 
dalam perilaku yang diamati, peneliti ingin mengetahui derajat kualitas perilaku itu sendiri. 
Pelaksanaan observasi dibagi dalam 30 hari, dengan perhitungan hasil rata-rata hasil 
observasi pada weekend dan rata-rata hasil observasi pada weekday. Berdasarkan observasi 
yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keramahan dalam praktik 
komunikasi karyawan restoran bakmi termasuk dalam kelas “baik sekali”. Terdapat temuan 
menarik antara perolehan score tingkat keramahan pada saat weekday dan pada saat 
weekend. Rata-rata perolehan score dari kelima indikator yang paling tinggi adalah pada 
saat weekend. 

 
Kata Kunci: Komunikasi Karyawan, Kualitas Layanan, Keramahan 
 
 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan usaha restoran 

atau tempat makan sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat terutama dalam memenuhi 

kebutuhan pangan. Sejak sebelum tahun 

1981 di Indonesia sesuai dengan data BPS 

tahun 2015, persentase 

perusahaan/usaha restoran/rumah 

makan berskala menengah dan besar 

sejumlah 3.02%. Kemudian bertumbuh 

angkanya sebesar 5,01% pada periode 

tahun 1981 sampai dengan 1990. 

Dilanjutkan dengan pertumbuhan sebesar 

10,55% pada tahun 1991-1998. 

Puncaknya pada periode tahun 1999 

sampai dengan 2009 sebesar 42,85% dan 

perusahaan/usaha restoran yang berdiri 

tahun 2009 sampai sekarang sekitar 

38,57%. Hal ini yang senantiasa 

mendorong persaingan ketat antara 

pelaku usaha restoran baik skala 

menengah maupun besar. Persaingan 

ketat yang terjadi pada akhirnya dapat 

memicu masyarakat untuk lebih selektif 

dalam memanfaatkan restoran sebagai 

pemenuhan kebutuhan pangan. Bahkan 

tidak hanya kebutuhan pangan saja, 

namun berbagai macam kepentingan 

masyarakat dalam memanfaatkan usaha 

restoran. 

Muncul fenomena banyak orang 

mencari tempat makan yang tidak hanya 

menyediakan makanan dan minuman 

yang dapat dinikmati, namun juga bisa 

memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan standar masing-masing individu. 

Berawal dari fenomena tersebut menjadi 

penting dibahas lebih mendalam terkait 

dengan kualitas pelayanan. Kotler & 
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Armstrong (2001) menjelaskan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan model 

yang menggambarkan kondisi pelanggan 

dalam membentuk harapan akan layanan 

dari pengalaman masa lalu, promosi 

world of mouth, dan iklan dengan 

membandingkan pelayanan yang mereka 

harapkan dengan yang diterima atau 

dirasakan. 

Kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh pelanggan dapat 

ditunjukkan bahkan sejak pertama kali 

pelanggan masuk ke area restoran. Hal ini 

menjadi kunci utama pelanggan mulai 

menilai apakah pelayanan di restoran 

yang dituju sesuai dengan standar 

kualitas pelayanan atau tidak. Hal ini 

menjadi sebuah hal yang sangat subyektif 

tergantung dari ekspektasi pelanggan itu 

sendiri. Walaupun tidak bisa dipungkiri 

bahwa ada pedoman dalam standar 

kualitas pelayanan usaha restoran yang 

sudah ditetapkan. Kenyataannya banyak 

restoran yang bahkan menetapkan 

standar cara berkomunikasi yang pertama 

kali diterapkan ketika pelanggan 

memasuki area restoran. Beberapa 

restoran juga membuat sapaan yang 

standar bagi pelanggan yang masuk. Hal 

tersebut pada dasarnya mengarah pada 

aspek keramahan karyawan yang ingin 

diterapkan oleh manajemen restoran. 

Pembahasan dalam tulisan ini lebih 

membahas bagaimana perbedaan 

tingkat keramahan karyawan pada saat 

weekday dan weekend pada sebuah 

restoran bakmi. Hal ini terkait dengan 

standar kualitas pelayanan yang 

diterapkan dan yang diharapkan oleh 

pelanggan maupun manajemen restoran 

bakmi. 

Menurut Tjiptono (2001), Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

Sementara definisi dari pelayanan yaitu 

aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan 

oleh sebuah lembaga kepada pihak lain 

yang biasanya tidak kasat mata, dan 

hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak 

lain tersebut (Kotler,1994).Menurut 

Tjiptono (2001), definisi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen. Menurut Saefullah 
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(1999), ada 5 jenis pelayanan umum, 

diantaranya : 

● Bussiness service, menyangkut 

pelayanan dalam kegiatan-kegiatan 

konsultasi, keuangan dan perbankan. 

● Trade service, kegiatan-kegiatan 

pelayanan dalam penjualan, 

perlengkapan dan perbaikan. 

● Infrastructur service, meliputi 

kegiatan-kegiatan pelayanan dalam 

komunikasi dan transportasi. 

● Social and personal service, pelayanan 

yang diberikan antara lain dalam 

kegiatan rumah makan dan 

pemeliharaan kesehatan. 

● Public administration, pelayanan 

pemerintahan yang membantu 

kestabilan dan pertumbuhan 

ekonomi 

Dalam hal ini, restoran bakmi masuk 

dalam kategori social and personal 

service. Johnston (1995) mengungkapkan 

ada 18 faktor penentu kualitas layanan, 

yaitu: akses,estetika, perhatian, 

ketersediaan, perawatan, kebersihan, 

kenyamanan, komitmen, komunikasi, 

kompetensi, sopan santun, fleksibilitas, 

keramahan, fungsi, integritas, 

keandalan, responsif, dan keamanan. 

Pada penelitian kali ini peneliti 

memfokuskan pengamatan pada aspek 

keramahan yaitu kehangatan dan 

kemampuan pendekatan pribadi 

(daripada pendekatan fisik) dari penyedia 

layanan, terutama kontak secara langsung 

dari staf, termasuk sikap ceria dan 

kemampuan untuk membuat pelanggan 

merasa diterima (Johnston, 1995). 

Peneliti memfokuskan pemilihan aspek 

keramahan karena dirasa keramahan 

merupakan pola komunikasi pertama 

yang diterima oleh pelanggan, bahkan 

sejak masuk ke area restoran. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian kali ini, penulis 

menggunakan metode observasi. 

Observasi sendiri merupakan sebuah 

teknik pengamatan yang sistematis diikuti 

dengan tehnik pencatatan sistematis 

untuk membantu perolehan data yang 

mendasari pertanyaan spesifik dari 

tingkah laku individu maupun kelompok 

(Kusdiyati & Fahmi, 2016).  Design 

observasi yang digunakan pada penelitian 

ini adalah natural setting dimana 

observasi ini memiliki level kontrol yang 

rendah dan mengambil gejala kehidupan 
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sehari-hari observe (Sunberg, 1997). 

Observasi dalam penelitian ini juga 

termasuk dalam observasi partisipan 

dimana observer terlibat dan mengambil 

bagian dalam aktivitas yang dilakukan 

observe yaitu sebagai pengunjung di 

restoran bakmi. Metode pencatatan yang 

digunakan menggunakan rating scale. 

Rating scale merupakan suatu alat ukur 

observasi yang berisis daftar pertanyaan 

yang disertai dengan alternative jawaban 

dalam bentuk skala-kontinum (Kusdiyati 

& Fahmi, 2016). Pemilihan penggunaan 

metode rating scale karna dalam perilaku 

yang diamati, peneliti ingin mengetahui 

derajat kualitas perilaku itu sendiri. 

Pelaksanaan observasi dibagi dalam 30 

hari, rata-rata hasil observasi weekend 

dan rata-rata hasil observasi weekday. 

Analisa data yang akan dilakukan dengan 

mengumpulkan seluruh data yang ada, 

kemudian melakukan skoring untuk setiap 

aitem, setelah itu ditentukan kriteria dan 

interval yang nantinya akan dimasukan 

dalam klasifikasi kelas dan didapatkan 

kesimpulan perilaku yang diamati 

(Kusdiyati & Fahmi, 2016). 

Rumus Interval mengacu pada berikut ini: 

(Jumlah item x skor tertinggi setiap item – 

jumlah item x skor terendah setiap item ) 

: 4 

Skor maksimal = jumlah item x skor 

tertinggi 

Skor minimal   = jumlah item x skor 

terendah 

Range               = skor maksimal – skor 

minimal 

Interval                    = range : 4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi dilakukan pada 

karyawan restoran bakmi dengan melihat 

perilaku komunikasi karyawan saat 

pertama menerima pelanggan masuk ke 

dalam area restoran. Langkah utama yang 

perlu dilakukan adalah dengan cara 

menentukan tingkat keramahan yang 

dilakukan oleh karyawan selama proses 

observasi. Berikut tahapan penentuan 

tingkat keramahan dalam upaya 

mencapai kualitas pelayanan di restoran 

bakmi. 

Pertama dengan membuat 

interval Keramahan dengan ketentuan 

bahwa item observasi berjumlah 5 

dengan 2 kegiatan yang dilakukan pada 

saat weekday dan weekend. Oleh karena 



Imanuel Deny Krisna Aji dan Kuncoro Dewi R.: Tingka Keramahan... 

40 

 

jumlah aitem menjadi 10 yang berasal 

dari gabungan observasi pada 2 kondisi 

yang akan dilihat perbedaannya. Rumus 

menentukan tingkat keramahan dapat 

dilihat dari perhitungan sebagai berikut: 

● Score maksimal : score tertinggi x 

jumlah item = 4 x 10 = 40  

● Score minimal: score terendah x 

jumlah item = 1 x 10 = 10 

● Range : score maksimal – score 

minimal = 40 – 10 = 30 

● Interval : range : 4 = 30 : 4 = 7,5 

● Membuat tingkat keramahan: 

 

Score Tingkat Keramahan 

10 - 17,5 Tidak Memenuhi 

> 17,5 - 25 Cukup 

> 25 - 32,5 Baik 

> 32,5 - 40 Baik Sekali 

  

Tingkat keramahan terbagi 

menjadi 4 kelas meliputi tidak memenuhi, 

cukup, baik dan baik sekali. Tingkatan 

tersebut yang akan menjadi acuan dalam 

penentuan apakah keramahan yang 

dilakukan oleh karyawan restoran bakmi 

dirasakan oleh pelanggan sesuai dengan 

tingkatan tertentu. Penentuan tingkat 

keramahan tersebut diperoleh  dari hasil 

observasi berdasarkan indikator yang 

menunjukan pola komunikasi tertentu. 

Adapun pola komunikasi yang dimaksud 

adalah pola komunikasi interpersonal, 

antara karyaw an dengan pelanggan 

secara langsung pada saat awal 

pelanggan masuk ke dalam area restoran 

bakmi. 

Indikator yang menunjukkan pola 

komunikasi dengan aspek keramahan di 

awal memulai perbincangan dengan 

pelanggan meliputi (1) tersenyum saat 

berbicara, (2) menatap mata saat 

berbicara dengan pelanggan, (3) murah 

senyum, (4) menyapa/memberi salam, 
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dan (5) nada bicara yang halus. Kelima hal 

tersebut diobservasi secara langsung 

pada karyawan yang bertugas di bagian 

area depan atau saat mulai memasuki 

area restoran. Pada tabel 1.1 dapat dilihat 

hasil observasi keramahan yang dilakukan 

oleh karyawan kepada pelanggan. 

 

Tabel 1.1 Hasil Observasi Keramahan 

No Indikator Hasil 

    Tot Weekday Tot Weekend 

1 Tersenyum saat berbicara 35 37 

2 Menatap mata saat berbicara dengan pelanggan 35 37 

3 Murah senyum 33 37 

4 Menyapa/memberi salam 33 38 

5 Nada bicara yang halus 37 38 

 

 

Gambar 1.2. Hasil  Observasi Keramahan 

Peneliti melihat keramahan yang 

dimiliki oleh karyawan berdasarkan 5 

indikator perilaku. Indikator yang 

pertama adalah karyawan tersenyum saat 

berbicara dengan pelanggan, yaitu 

memperoleh skor rata-rata 35 poin pada 
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weekday. Pada weekend mendapatkan 

skor rata-rata lebih tinggi, yaitu 37 poin. 

Sebagian besar karyawan sudah 

menerapkan perilaku tersebut. Tambahan 

catatan observasi indikator yang pertama, 

pada saat weekday banyak karyawan 

training yang melayani 

pelanggan,sehingga terlihat gugup pada 

awalnya. Pada saat weekend rata-rata 

jumlah pengunjung bakmi mengalami 

peningkatan, dari situ dapat dilihat 

karyawan restoran bakmi semakin 

menunjukkan kualitas pelayanannya. 

Terutama dalam hal keramahan yaitu 

tersenyum saat berbicara, sehinnga 

pelanggan juga akan merasa senang saat 

makan direstoran bakmi.  

Indikator perilaku yang kedua 

adalah karyawan menatap mata saat 

berbicara dengan pelanggan. Pada 

weekday rata-rata skor yang didapat 

sebesar 35 poin dan rata-rata skor pada 

weekend sebesar 37 poin. Hasil 

pengamatan menunjukan sebagian besar 

karyawan restoran bakmi sudah 

menerapkan perilaku tersebut. Indikator 

perilaku yang ketiga adalah karyawan 

melayani pelanggan dengan murah 

senyum. Hasil observasi menunjukan 

rata-rata skor pada weekday sebesar 33 

poin dan rata-rata skor pada  weekend 

sebesar 37 poin. 

Indikator perilaku yang keempat 

adalah karyawan menyapa/memberi 

salam kepada pelanggan. Hasil observasi 

menunjukan rata-rata skor yang didapat 

pada saat weekend adalah 33 poin dan 

rata-rata skor pada weekday adalah 38 

poin. Tambahan catatan observasi 

menunjukan dari awal kedatangan 

konsumen di pintu masuk,  mendapatkan 

sambutan yang baik dan langsung 

mendapat arahan untuk menuju tempat 

duduk yang diinginkan oleh para 

karyawan. Bahkan karyawan bakmi juga 

tak lupa mengucapkan salam dan ucapan 

terimakasih setelah selesai melayani 

pelanggan.  

Indikator perilaku yang terakhir 

adalah pelayan dapat berbicara dengan 

nada yang halus. Menurut hasil akhir 

observasi rata-rata skor yang dicapai 

sebesar 37 poin pada weekday dan rata-

rata skor pada weekend sebesar 38 poin. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelayan 

restoran bakmi dapat berbicara dengan 

halus kepada pelanggan,sehingga 

pelanggan akan merasa nyaman dan 
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dihormati. Pada perilaku tersebut 

menempati peringkat pertama pada sub 

topik keramahan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Parasuraman (dalam 

Lupiyoadi & Hamdani 2001) bahwa 

jaminan (assurance) merupakan 

pengetahuan dan keramahan karyawan 

serta kemampuan melaksanakan tugas 

secara spontan yang dapat menjamin 

kinerja yang baik sehingga menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan pelanggan. 

Karena apabila kualitas pelayanan yang 

diterima pelanggan lebih baik atau sama 

dengan yang diharapkan, maka pelanggan 

akan puas dan cenderung akan 

mencobanya kembali, begitu pula 

sebaliknya (Alma, 2007). 

Secara garis besar pemenuhan 

kebutuhan pelanggan restoran dapat 

digambarkan sebagai 2 jenis kebutuhan, 

yaitu kebutuhan primer pelanggan seperti 

makan dan minum serta kebutuhan 

tersier pelanggan seperti kebutuhan 

untuk dilayani. Hal inilah yang menjadi 

landasaran utama bisnis restoran 

dijalankan. Perlu adanya pertimbangan 

khusus dalam mengatur strategi 

menjalankan bisnis restoran agar dapat 

diterima oleh pelanggan. Hal tersebut 

dapat digambarkan dalam gambar 1.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Kebutuhan Pelanggan dalam Memperoleh Kualitas Layanan 
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Pada gambar 1.1 yang berupa 

bagan kebutuhan pelanggan dalam 

memperoleh kualitas layanan dapat 

digambarkan bahwa kebutuhan 

pelanggan dalam memanfaatkan bisnis 

restoran adalah untuk memenuhi 

kebutuhan primer sekaligus kebutuhan 

tersier pelanggan. Hal utama yang 

dapat dirasakan oleh pelanggan adalah 

tingkat keramahan. Berawal dari 

keramahan karyawan inilah yang akan 

menjadi tolok ukur kualitas layanan 

sebuah bisnis restoran. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan pada sebuah restoran bakmi 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

tingkat keramahan dalam praktik 

komunikasi karyawan restoran bakmi 

termasuk dalam kelas “baik sekali”. Hal 

ini dapat dilihat pada score pada 

indikator “tersenyum saat berbicara”, 

“menatap mata saat berbicara dengan 

pelanggan”, “murah senyum”, 

“menyapa atau memberi salam” dan 

“nada bicara yang halus”. Kelima 

indikator tersebut menunjukkan score 

yang masuk dalam kelas tersebut. 

Terdapat perbedaan yang 

menarik antara perolehan score tingkat 

keramahan pada saat weekday dan 

pada saat weekend. Rata-rata 

perolehan score dari kelima indikator 

yang paling tinggi adalah pada saat 

weekend. Hal ini menjadi sangat 

menarik karena pada saat weekend 

jumlah pelanggan lebih banyak 

daripada saat weekday, namun tingkat 

keramahan dalam komunikasi karyawan 

restoran bakmi lebih tinggi pada saat 

weekend. Kebijakan restoran sangat 

berpengaruh karena pada saat weekend 

karyawan yang bertugas merupakan 

karyawan yang sudah lama bekerja 

sehingga pola komunikasi yang 

dilakukan sudah teringetrasi dalam 

pekerjaan sehari-hari. Apabila sudah 

bekerja dengan pola komunikasi yang 

terintegrasi tingkat keramahan 

karyawan dapat diasumsikan 

meningkat. Lebih dalam perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait hal 

tersebut.  
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