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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi Komunikasi Internal 

Pada PT Infracom Technology dalam membangun loyalitas karyawan. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan, menemukan bahwa Komunikasi yang terjadi di PT 

Infracom technology mengadopsi komunikasi informal, dan menerapkan budaya 

organisasi kekeluargaan hal ini dinilai oleh perusahaan mengingat jumlah 

karyawan PT Infracom Technology yang jumlahnya tidak banyak dan juga 

hirearki yang tidak kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa Strategi employee relations yang diterapkan oleh 

PT Infracom Technology dalam membangun loyalitas karyawan adalah dengan 

menanamkan nilai nilai, tujuan bisnis perusahaan dan membangun hubungan 

intensif dengan para karyawan melalui program program internal, dan 

pemberdayaan karyawan

Implementasi program internal di PT Infracom Technology berupa program 

outing tahunan, program training, Employee of the year, dan juga menerapkan 

punishment and reward.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk 

melakukan pengembangan lebih lanjut terkait dengan kajian employee 

relations. dalam penelitian ini membahas mengenai strategi employee 
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relations yang dilakukan oleh perusahaan bertumbuh seperti PT Infracom 

Technology. Diharapkan untuk  penelitian selanjutnya  dapat  membahas 

tentang evaluasi dari strategi employee relations yang telah dilakukan oleh 

PT Infracom Technology.

5.2.2 Saran Praktis

Sebagai perusahaan IT yang beroperasi selama delapan tahun, PT 

Infracom technology harus memahami berbagai kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh karyawan karyawannya. Hal tersebut ditempuh dengan 

membuat media komunikasi internal yang lebih terstruktur, seperti kotak 

saran atau kuisioner yang dilakukan secara bulanan. 

Dalam membina hubungan dengan para karyawan, jarak acara 

khusus yang dilakukan hanya setahun sekali memiliki interval yang terlalu 

lama. Hal tersebut bisa dilakukan dari lingkup kecil seperti acara khusus 

untuk per divisi, seperti pertandingan olahraga antar divisi atau outing per 

divisi. Selain itu PT Infracom technology juga dapat mengadakan acara 

acara internal yang memiliki rasa emosional terhadap perusahaan untuk 

memupukan rasa sense of belonging dan kedekatan emosional terhadap PT 

Infracom technology. 
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