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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang diperoleh penulis dari observasi serta wawancara 

mendalam dengan key informan dan informan mengenai komunikasi organisasi 

antara pimpinan dan karyawan restoran domino’s pizza dalam menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Proses Komunikasi di dalam domino’s pizza dapat dinilai lancar. Karena 

dilandaskan dengan hubungan kekeluargaan, kepercayaan satu dengan 

yang lainnya, dan adanya dukungan antar karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan managemen. Dengan demikian, komunikasi 

organisasi yang berlangsung dalam domino’s pizza memiliki fungsi dan 

tujuan yang lebih mengarah kepada peningkatan hubungan yang harmonis 

demi tercapainya tujuan bersama. 

2) Sebagai seorang pimpinan bagi karyawan dengan kuantitas yang banyak 

tdaklah mudah, tetapi manager domino’s pizza selalu menanamkan 

kesadaran pentingnya upaya kebersamaan dan loyalitas dalam kerja tim di 

dalam sebuah organisasi serta selalu menghargai apapun kontribusi dari 

para karyawannya dalam bekerja. 
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5.2 Saran 

Atas pengalaman penulis yang didapat dari wawancara mendalam, 

dan observasi selama masa penelitian, penulis menemukan bahwa 

komunikasi organisasi antara pimpinan dan karyawan restoran Domino’s 

Pizza sudah berjalan dengan baik, ada beberapa saran dari penulis yaitu: 

5.2.1 Saran Akademis 

 Bagi peneliti lain yang berminat pada tema penelitian yang serupa, penulis 

sarankan agar dapat melakukan penelitian dengan menambahkan teori-teori 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2.2 Saran Praktis 

 Bagi pimpinan dan seluruh karyawan domino’s pizza agar selalu dapat 

menjaga hubungan baik dan harmonis dalam kelompok ataupun individu dengan 

tetap menaati visi dan prinsip yang selama ini menjadi panduan bersama agar 

terwujudnya tujuan organisasi. Menerapkan prinsip-prinsip human relation agar 

dapat meningkatkan semangat kerja dan kepuasan dalam lingkungan kerja. 
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