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ABSTRAK 

 

Adanya komunikasi antar karyawan yang efektif  juga persamaan persepsi pada 

suatu perusahaan adalah salah satu perwujudan kondisi perusahaan terhadap 

keberadaan karyawan sebagai individu yang mempunyai kebutuhan akan 

aktualisasi diri. Dengan kondisi tersebut, karyawan akan merasa nyaman dalam 

bekerja, kemudian mereka akan menjadi bagian internal perusahaan.Penelitian 

berjudul Pengaruh Komunikasi Antar Individu dan Persepsi Terhadap Kinerja 

Karyawan di Restoran Ramen Ranjang 69 Cabang Garut, tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui tanggapan responden atas komunikasi antar individu, persepsi 

dan kinerja mereka pada Restoran Ramen Ranjang 69 cabang Garut., mengetahui 

pengaruh komunikasi antar individu terhadap kinerja karyawan, mengetahui 

pengaruh persepsi terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh 

antara komunikasi antar individu dan persepsi terhadap kinerja karyawan di 

Restoran Ramen Ranjang 69 cabang Garut. Metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara dan kuesioner kepada 30 responden.Hasil penelitian 

menunjukkan tanggapan responden atas komunikasi antar individu dinilai baik 

yang memiliki rata-rata sebesar 3,64, persepsi juga dinilai baik dengan nilai rata-

rata 3,60  sedangkan variabel kinerja karyawan memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,48 yang artinya tinggi. Dengan demikian komunikasi antar individu, persepsi 

pada Restoran Ramen Ranjang 69 cabang Garut dapat dikatakan baik dengan 

kinerja karyawan yang tinggi. komunikasi antar individu terhadap kinerja 

karyawan di Restoran Ramen Ranjang 69 memiliki hubungan yang kuat sebesar 

0,61 dan berpengaruh sebesar 39,9%. Hasil uji hipotesis t hitung sebesar 4.304 

dan t tabel 1,701 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif antara komunikasi 

antar individu terhadap kinerja karyawan. Persepsi terhadap kinerja karyawan di 

Restoran Ramen Ranjang 69 cabang Garut memiliki hubungan yang cukup kuat 

atau sedang sebesar 0,577 dan berpengaruh sebesar 33,3%. Hasil uji hipotesis t 

hitung sebesar 3.735 dan t tabel 1,701 yang menunjukkan terdapat pengaruh 

positif antara komunikasi antar individu terhadap kinerja karyawan.Pengaruh 

antara komunikasi antar individu dan persepsi terhadap kinerja karyawan di 

Restoran Ramen Ranjang 69 cabang Garut memiliki hubungan yang kuat sebesar 

0,671 dan berpengaruh sebesar 45,1%. Hasil signifikansi menunjukkan f hitung 

11,081 lebih besar dari f tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 
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