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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Millenium Penata Futures 

Bandung mengenai pengaruh komunikasi internal terhadap prestasi kerja 

karyawan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan komunikasi internal pada PT. Millenium Penata Futures Bandung

sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat nilai rata-rata 

keseluruhan tentang pelaksanaan komunikasi internal sebesar 4.02 yang 

berada pada interval 3.40-4.19 termasuk dalam kategori baik. Namun 

demikian dalam hal terjalinnya suatu hubungan sosial yang baik antara 

bawahan dengan pimpinan perusahaan dinilai kurang, karena memiliki nilai 

rata-rata terendah.

2. Prestasi kerja karyawan PT. Millenium Penata Futures Bandung dinilai sudah 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.96

yang berada pada interval 3.40-4.19 termasuk dalam kategori baik. Namun 

demikian dalam hal bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menjadi 

tugasnya, mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif, dan 

mengemukakan pendapat atau inisiatif apabila ada permasalahan dalam 

perusahaan dinilai kurang, karena memiliki nilai rata-rata terendah

3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Rank Spearman, bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara komunikasi internal dan prestasi kerja karyawan 

pada PT. Millenium Penata Futures Bandung, yaitu sebesar 0.946 (Riduwan,

2003;228) dengan arah yang positif. Sedangkan pengaruh komunikasi internal 

terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Millenium Penata Futures Bandung

sebesar 89.49%, dan sisanya sebesar 10.51% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar komunikasi internal yang tidak diukur. Hasil uji hipotesis, menunjukkan 

nilai thitung > ttabel yaitu 25.873 > 1.991, maka H0 ditolak. Ini berarti komunikasi 

internal berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan.
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5.2 Saran

Dalam hal ini penulis mencoba memberikan beberapa saran yang kiranya 

dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi permasalahan mengenai terjalinnya suatu hubungan sosial 

yang baik antara bawahan dengan pimpinan perusahaan, perlu adanya 

kebebasan berkomunikasi supaya lebih efektif memberikan solusi.

2. Untuk mengatasi permasalahan mengenai bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang menjadi tugasnya, pihak perusahaan diharuskan memberikan 

sanksi yang tegas apabila karyawan tidak dapat melaksanakan tugasnya 

dengan benar dan memberikan reward yang sesuai apabila karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan benar dan berprestasi.

3. Untuk mengatasi permasalahan mengenai mampu menggerakkan bawahan 

untuk bekerja secara efektif, pimpinan perusahaan perlu melakukan 

pendekatan secara kemitraan dengan bawahannya. Dengan demikian, 

karyawan merasa dihargai sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan 

secara efektif.

4. Untuk mengatasi permasalahan mengenai mengemukakan pendapat atau 

inisiatif apabila ada permasalahan dalam perusahaan, bahwa saran atau kritik 

dari karyawan harus didengarkan dan dihargai, bahkan di jadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
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