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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis dari bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis,

dimana Ho ditolak dan Ha diterima, maka disimpulkan bahwa

hipotesis “ada pengaruh Downward Communication terhadap

kinerja karyawan PT. Tokopedia” terbukti berpengaruh positif

sebesar 23.5% dengan persamaan regresi: Y = 1.649 + 0.004X1.

2. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis,

dimana Ho ditolak dan Ha diterima, maka disimpulkan bahwa

hipotesis “ada pengaruh Horizontal Communication terhadap

kinerja karyawan PT. Tokopedia” terbukti berpengaruh positif

sebesar 39.4% dengan persamaan regresi: Y = 1.598 + 0.004X2.

3. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis,

dimana Ho ditolak dan Ha diterima, maka disimpulkan bahwa

hipotesis “ada pengaruh Downward Communication dan

Horizontal Communication terhadap kinerja karyawan PT.

Tokopedia” terbukti berpengaruh positif sebesar 39.8% dengan

persamaan regresi Y = 1.588 + 0.001X1 + 0.004X2.

4. Maka secara keseluruhan, komunikasi dalam organisasi apabila

dilakukan secara efektif, baik antar karyawan maupun antara
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atasan dengan bahawan, dapat berpengaruh secara positif

terhadap kinerja karyawan yang merupakan sumber daya

manusia dari perusahaan tersebut.

5.2 Saran
Setelah mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, maka

saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan bagi karyawan, perusahaan

maupun pembaca.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan untuk

penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi

kinerja karyawan yang tidak menjadi fokus penulis dalam penelitian

downward communication dan horizontal communication. Sehingga

penelitian selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor lain di luar

komunikasi yang mempengaruhi kinerja karyawan sebuah organisasi atau

perusahaan, seperti motivasi kerja, manajemen waktu, keahlian masing-

masing individu, dan lainnya.

5.2.2 Saran Praktis

Melihat adanya pengaruh positif yang dikontribusikan oleh

downward communication dan horizontal communication terhadap kinerja

karyawan, penulis menyarankan kepada organisasi atau perusahaan untuk

meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi mengingat banyaknya

dampak positif yang diberikan oleh komunikasi organisasi yang efektif.
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