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BAB V  

PENUTUP 

 

  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 

1. a. Persepsi karyawan mengenai komunikasi tergolong dalam kategori baik 

karena karyawan memiliki rasa kepercayaan terhadap atasan, karyawan 

merasa didukung atas pekerjaannya, karyawan merasa ikut andil dalam 

pengambilan keputusan, dan adanya keterbukaan organisasi membuat 

karyawan merasa mudah dalam memperoleh informasi serta karyawan 

merasa kinerjanya mendapatkan perhatian dari perusahaan. 

b. Persepsi kepuasan kerja karyawan tergolong dalam kategori tinggi, 

karena karyawan telah merasakan kepuasan akan hasil pekerjaannya yang 

juga didukung oleh cara perusahaan memberikan kesempatan kenaikan 

jabatan, kenaikan gaji karyawan, lalu atasan melakukan pengawasan 

terhadap karyawan dan hubungan baik antar rekan kerja di PT. Cipta Eka 

Ria 

2.     Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja,  

maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik komunikasi maka kepuasan 

kerja karyawan akan semakin meningkat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagi Perusahaan  

a. Komunikasi termasuk dalam kategori baik untuk itu perlu dipertahankan 

dengan cara membuat karyawan memiliki rasa kepercayaan terhadap 

atasan, karyawan merasa didukung atas pekerjaannya, karyawan merasa 

ikut andil dalam pengambilan keputusan, dan adanya keterbukaan 
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organisasi membuat karyawan merasa mudah dalam memperoleh 

informasi serta karyawan merasa kinerjanya mendapatkan perhatian dari 

perusahaan. Namun dilihat dari skor terendah hasil item kuisioner variable 

komunikasi mengenai komitmen karyawan pada organisasi PT. Cipta Eka 

Ria Tbk sebaiknya terus melakukan upaya karyawan tetap memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dengan cara menjelaskan 

tujuan perusahaan, pentingnya peran karyawan, serta melibatkan karyawan 

dalam setiap pencapaian misi perusahaan. Misalnya dengan cara, jika 

pimpinan akan membuat suatu keputusan maka untuk mendukung 

keputusan tersebut sudah yang terbaik, pimpinan harus melibatkan 

karyawan, melihat cara pandang karyawan mengenai permasalahannya. 

Disitu karyawan akan merasa jika dirinya berperan dalam organisasi dan 

membuat komitmen karyawan diorganisasi menjadi lebih kuat karena 

merasa dirinya dilibatkan. 

b. Kepuasan kerja karyawan tergolong dalam kategori tinggi, diharapkan 

perusahaan tetap mempertahankan kepuasan kerja dengan membuat 

karyawan tetap merasakan kepuasan akan hasil pekerjaannya yang juga 

didukung oleh cara perusahaan memberikan kenaikan jabatan, gaji 

karyawan, lalu atasan memberikan pengawasan terhadap karyawan dan 

hubungan baik antar rekan kerja di PT. Cipta Eka Ria. Namun dilihat dari 

skor terendah hasil kuisioner variable kepuasan kerja mengenai persepsi 

terhadap rekan kerja karyawan pada organisasi PT. Cipta Eka Ria Tbk 

diharapkan dapat menyelenggarakan rapat kerja yang diadakan diluar 

kantor, rekreasi bersama secara berkala untuk seluruh karyawan dalam 

rangka menciptakan suasana kompak, kekeluargaan serta rasa saling 

menghormati yang terjadi di dalam hubungan antar rekan kerja.  
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang serupa masih banyak 

variabel – variabel lain yang tidak tercantum di dalam penelitian ini yang 

juga memengaruhi kepuasan kerja karyawan seperti kompensasi, 

kepemimpinan, lingkungan kerja sehingga penelitian yang akan dilakukan 

dapat lebih memperluas wawasan pembaca maupun peneliti. 

 

 

 

 


