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BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada variabel

Komunikasi internal khususnya jawaban responden  tentang komunikasi

pimpinan dengan karyawan di perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper

Tbk Perawang Riau, responden hanya menjawab baik sebesar 1,96%. Hal

ini menunjukkan kurangnya Komunikasi yang dilakukan pimpinan

terhadap karyawan pada bagian Pulp Machine pada PT. Indah Kiat Pulp &

Paper Tbk Perawang Riau.

2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat di ambil kesimpulan bahwa

variabel lingkungan kerja khususnya jawaban responden dari keamanan

kerja seperti kesehatan kerja, keselamatan, dan  penggunaan alat berat

pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang Riau, responden

menjawab tidak baik sebesar 9,80%. Hal ini menunjukkan kurangnya

jaminan keamanan kerja yang diberikan perusahaan terhadap karyawan

pada bagian Pulp Machine pada PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Perawang Riau.

3. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai

sebesar 0,607. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen

memberikan pengaruh sebesar 60,70% terhadap variabel dependen dan

sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak termasuk dalam
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penelitian ini seperti, gaji, kesempatan untuk maju, peralatan yang

menunjang, dsb.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

mengemukakan beberapa saran:

1. Dari variabel komunikasi internal (X1) maka diharapkan pihak

manajemen PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Riau untuk

memperhatikan komunikasi pimpinan dengan karyawan karena

komunikasi secara efektif antara atasan dengan karyawan akan membuat

karyawan mengerti dan memahami pekerjaannya sehingga meraka dapat

bekerja dengan baik yang pada akhirnya dapat memudahkan karyawan

melaksanakan peran dan fungsinya dalam organisasi.

2. Dari Variabel Lingkungan kerja (X2) maka diharapkan pihak manajemen

PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Riau untuk meningkatkan

kepuasan kerja karyawan dengan lebih memperhatikan keamanan kerja

seperti kesehatan kerja, dan keselamatan. Lingkungan kerja yang kondusif

dan adanya jaminan keselamatan membuat karyawan tenang dalam bekerja

sehingga mendorong timbulnya kepuasan kerja karyawan.

3. Kepada peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel

dalam menganalisis kepuasan kerja. Dengan demikian dapat memberikan

kontribusi khususnya untuk meningkatkan kepuasan kerja karena dengan

meningkatnya kepuasan kerja karyawan maka akan meningkatkan hasil

kerja karyawan.


