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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran budaya 

organisasi di perusahaan Elevenia dalam pembentukan iklim komunikasi 

organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

mampu mengubah budaya organisasi yang pada mulanya lebih condong pada 

kebudayaan Korea menjadi sebuah budaya baru yang menggabungkan unsur Korea 

dan Indonesia sehingga dapat membentuk iklim komunikasi organisasi perusahaan 

yang jauh lebih positif. Pembentukan budaya organisasi ini tidak lepas dari peran 

pemimpin perusahaan yakni CEO serta bantuan input dari para bawahan yang 

aware dengan kondisi internal perusahaan. 

 Lapisan artifact dari budaya organisasi Elevenia mencakup seluruh aspek 

yang dipaparkan oleh Edgar Schein. Nilai-nilai yang menjadi pedoman 

pembentukan budaya organisasi terdiri dari tiga yakni challenging, innovation, 

happiness. Ketiga nilai ini dipraktikan setiap hari dalam kegiatan organisasi dan 

seluruh staf sangat aware dengan adanya ketiga nilai ini. Berdasarkan analisis pada 

bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebudayaan organisasi yang dimiliki 

oleh Elevenia dikategorikan sebagai adhocracy culture, Sebuah kebudayaan yang 

sangat mengedepankan sebuah inovasi, risk-taking, think out of the box. Meskipun 

kebudayaan ini lebih terfokus pada pihak eksternal perusahaan, Elevenia 

sebenarnya sangat mengedepankan juga kepuasan dan kebahagiaan para staf 

mereka sebagaimana yang telah tertera pada nilai ketiga mereka yakni happiness. 

 Dengan adanya budaya organisasi yang demikian maka perusahaan harus 

mampu mengubah iklim komunikasi organisasi perusahaan yang sebelumnya 

kurang baik menjadi sebuah iklim komunikasi organisasi yang jauh lebih positif. 

Seperti contoh berikut, jika sebelumnya perusahaan memiliki kebudayaan yang 

condong pada budaya Korea memberi dampak kepada pimpinan yang jauh lebih 
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self-centered pada pembuatan keputusan. Dengan adanya budaya baru ini 

(adhocracy culture), membuat para pemimpin harus menyesuaikan diri dengan 

sebuah budaya yang mengedepankan nilai inovasi dengan demikian pemimpin 

harus mau memeberikan ruang bagi para bawahan untuk menyuarakan ide maupun 

input terkait pengambilan sebuah keputusan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti memiliki saran yang 

terbagi menjadi dua yakni saran akademis dan saran praktis yang diharapkan dapat 

berguna bagi umum serta penelitian berikutnya. 

 5.2.1 Saran Akademis 

  Peneliti berharap agar topik yang telah dibahas dalam bagian hasil 

penelitian dan pembahasan ini dapat menumbuhkan rasa keingintahuan 

dari para mahasiswa untuk melanjutkan penelitian ini menjadi sebuah 

penelitian kuantitatif yang lebih berfokus pada pengukuran tingkat 

loyalitas karyawan yang ada di Elevenia dengan adanya budaya organisasi 

ini serta iklim komunikasi organisasi yang telah dibentuk sebelumnya. 

 5.2.2 Saran Praktis 

1.  Berdasarkan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa 

masih ada beberapa atasan (team leader) yang masih belum 

mempraktikan nilai-nilai perusahaan terutama pada nilai 

innovation, diharapkan agar pihak dari Elevenia untuk cepat 

mengatasi masalah tersebut. Hal ini dikarenakan dapat membuat 
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sebuah perspektif yang kurang baik dari para staf mengenai 

company values yang telah ada. Bagian yang tersulit dari 

membentuk sebuah kebudayaan baru adalah menjaga 

keberlangsungan budaya tersebut agar hasilnya tidak menyimpang 

dari yang diharapkan sebelumnya dan hal ini yang menurut peneliti 

akan menjadi tantangan berat bagi Elevenia untuk menjaga 

kebudayaan baru ini sehingga iklim komunikasi organisasi yang 

baik dapat terjaga pula.  

2.  Elevenia perlu melembagakan aktivitas internalisasi nilai-

nilai serta budaya perusahaan kepada setiap staf dari waktu ke 

waktu. Hal ini sebagai bentuk tindakan preventif dari 

perusahaan terhadap hal-hal yang akan membuat hasil dari 

penetapan kebudayaan baru ini menjadi menyimpang. 
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