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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh komunikasi antar individu dan persepsi terhadap 

kinerja karyawan di Restoran Ramen Ranjang 69 Cabang Garut, maka penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai 

masukan pada Restoran Ramen Ranjang 69 Cabang Garut. 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. 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. 

2. Pengaruh 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. 

3. Pengaruh 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 
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t tabel 1,701 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif antara komunikasi 

antar individu terhadap kinerja karyawan. 

4. 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. 

 

 

5.2 Saran 

 Saran yang penulis berikan berikut ini didapat dari hasil penelitian, 

sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang 

bermanfaat bagi Restoran Ramen Ranjang 69 Cabang Garut. Adapun saran-saran 

bagi Restoran Ramen Ranjang 69 Cabang Garut, yaitu memperbaiki poin-poin 

yang masih kurang diantaranya: 

1. Keterbukaan dan interaksi antara sesama karyawan. 

2. Rasa menghargai dan menghormati orang lain. 

3. Pemanfaatan waktu luang dalam pekerjaan, penggunaan sarana/prasarana 

perusahaan guna mencapai hasil pekerjaan yang maksimal. 

4. Pelaksanaan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan atasan 

(mandiri). 

5. Melakukan pekerjaan yang berorientasi pada kualitas hasil pekerjaan tanpa 

pengawasan atasan. 

6. Penghematan terhadap setiap penggunaan sumberdaya yang berisiko 

pengeluaran biaya. 

 

 

 

 


