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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan temuan dan hasil penelitian sebelumnya, didapat kesimpulan 

yang menjawab tujuan penelitian sesuai dengan yang dipaparkan di awal 

penelitian. 

 

a. Unsur budaya perusahaan Hotel Narapati terdiri atas nilai inti, lingkungan 

bisnis, pahlawan/pelopor, pola ritual keyakinan, nilai dan perilaku, gaya 

manajemen dan sistem dan prosedur manajemen yang berbeda dengan 

perusahaan lain khususnya dengan hotel komersil lainnya yaitu 

kekeluargaan yang sangat kental. Para pegawai Hotel Narapati sangat 

dekat antar pegawainya juga pemimpinnya. Sehingga sifat kekeluargaan 

dalam perusahaan tersebut sangat kental. 

b. Bentuk komunikasi ke bawah ada lima tipe yaitu instruksi tugas, rasional, 

ideologi, informasi dan balikan. Bentuk komunikasi ke bawah di Hotel 

Narapati sendiri adalah instruksi tugas. Bentuk komunikasi yang struktural 

namun tetap melihat kondisi bila pemimpin langsung menegur 

pegawainya. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ke bawah adalah 

keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, pesan yang berlebihan dan 

timing. Keterbukaan pegawai kepada pemimpinnya cukup baik, dilihat 

dari hasil penelitian para pegawai sering mengemukakan pendapatnya di 

dalam forum. Pemimpin tidak hanya mempercayai pesan pada tulisan 

dalam bentuk laporan tulisan namun juga pada laporan lisan. Pemimpin 

melihat langsung keadaan di lapangan bagaimana pegawainya bekerja. 

Pada perusahaan hotel ini, pemimpin tidak pernah memberikan pesan yang 

berlebihan kepada pegawainya. Bentuk pesan yang berlebihan ini bisa 

dalam bentuk memo-memo atau pesan teks. Pegawai juga tidak pernah 
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merasa ketidaktepatan waktu ketika pemimpin memberikan arahan. 

Mereka selalu menomor satukan melayani tamu baru mengerjakan tugas 

yang diberikan pemimpin. 

d. Pendekatan komunikasi organisasi terdapat tiga jenis pendekatan yaitu 

pendekatan makro, mikro, dan individual. Pendekatan makro di Hotel 

Narapati sendiri para pegawainya mudah beradaptasi pada lingkungan di 

Hotel Narpati, para pegawai dengan ramah juga saling membantu satu 

sama lain. Proses adaptasi para pegawai baru juga dinilai mudah karena 

sifat kekeluargaan di dalam perusahaan membuat para pegawai dibuat 

nyaman. Perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat 

sebuah relasi di mana salah satu pegawai perusahaan lain menjadi seorang 

spy guest untuk memantau bagaimana pelayanan yang diberikan oleh 

Hotel Narapati. Setiap pegawai Hotel Narapati ditekankan bahwa mereka 

bekerja di sebuah hotel yang berbasis syariah. Tujuan para pegawai 

bekerja di dalam hotel harus memperlihatkan sifat syariahnya, agar 

pengunjung dapat merasakan syariah hotel dari pegawainya. Pendekatan 

mikro di Hotel Narapati, pemimpin memastikan adanya pelatihan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk pegawainya minimal satu kali dalam satu 

bulan. Keterlibatan pegawai di dalam perusahaan dapat  dilihat dari 

aktifnya pegawai menghadiri rapat dan mengemukakan pendapatnya. 

Penentuan iklim organisasi tergantung terhadap pemimpinnya, 

menjunjung tinggi profesionalitas serta sifat kekeluargaan yang kental di 

dalam perusahaan. Pekerjaan supervisi masih dalam rangkapan asisten 

GM yang juga masih di dalam kendali owner. 

 

5.2 Implikasi Penelitian   

a. Implikasi Akademik 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah kajian budaya organisasi 

dalam teori komunikasi organisasi yang berusaha mengkaji komunikasi ke 

bawah di dalam Hotel Narapati yang berlandasan hotel syariah. Penelitian 

ini diharapkan menyumbang kajian lebih lanjut akan topik budaya 
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organisasi, dan komunikasi organisasi dalam Ilmu Komunikasi dalam hal 

bagaimana khalayak menerima suatu proses budaya perusahaan dalam 

perusahaan. Dalam hal ini bagaimana pegawai Hotel Narapati 

menerjemahkan komunikasi ke bawah dari seorang pemimpin juga 

menerjemahkan budaya perusahaan di Hotel Narapati yang berlandaskan 

hotel syariah. 

 

b. Implikasi Praktis 

Secara praktis, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi para pegawai di 

Hotel Narapati, dalam mengatur komunikasi organisasi untuk menciptakan 

budaya perusahaan yang ideal dan tetap berlandaskan konsep syariah. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi penelitian baik 

secara akademis maupun praktis : 

a. Rekomendasi untuk Hotel Narapati 

Dalam aspek bentuk budaya perusahaan Hotel Narapati diharapkan 

pegawai juga pemimpin dapat terus menjaga syariah hotel yang selama ini 

tunjukan, tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman serta 

bermunculannya hotel syariah di Kota Bandung. Hotel Narapati ini 

diharapkan mampu menjadi pelopor serta ikon Kota Bandung mengenai 

hotel syariah pertama di Kota Bandung bahkan di Jawa Barat. 

Proses diseminasi budaya perusahaan di dalam Hotel Narapati diharapkan, 

masyarakat Kota Bandung mengetahui adanya hotel syariah. Sampai saat 

ini banyak masyarakat Kota Bandung yang masih belum mengetahui 

adanya hotel syariah di Kota Bandung. Pada celah-celah seperti ini lah 

Hotel Narapati sebagai pelopor hotel syariah di Kota Bandung diharapkan 

lebih mempromosikan mengenai hotelnya. Sehingga Hotel Narapati akan 

lebih dikenal akan syariah hotelnya yang pertama kali berdiri di Kota 

Bandung. Pihak hotel juga harus lebih memberikan informasi mengenai 

Hotel Narapati sebagai hotel syariah pertama di Kota Bandung kepada 

para pengunjungnya. Sehingga para pengunjung bisa mempromosikan 



116 
 

Putrie Kemala Kamariah, 2017 
ANALISIS KOMUNISASI ORGANISASI DALAM BUDAYA PERUSAHAAN DI HOTEL NARAPATI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Hotel Narapati. Diharapkan juga terus memberikan informasi terkini ke 

pihak OTA sehingga para calon tamu hotel sudah mengetahui kondisi 

Hotel Narapati. Baik dari prosedur menginap, tidak membawa makanan 

atau minuman beralkohol hingga foto-foto setiap kamarnya. Menonjolkan 

sisi islaminya seperti memperlihatkan adanya alat-alat untuk beribadah 

seperti mukena,sajadah, dan Al-Quran akan membuat para calon tamu 

hotel semakin mengerti kondisi hotel, juga rasa penasaran yang tinggi 

sehingga calon tamu akan menginap di Hotel Narapati. 

 

b. Rekomendari untuk pengunjung 

Pengunjung diharapkan dapat mempromosikan mengenai Hotel Narapati. 

Sehingga masyarakat Kota Bandung akan lebih mengenal hotel syariah di 

Kota Bandung. Pengunjung juga diharapkan memberikan review baik 

secara tertulis di dalam hotel, atau di website OTA (Online Travel Agent). 

Sehingga ada masukan terhadap Hotel Narapati agar bisa memperbaiki 

kesalahan-kesalahan, juga mempertahankan kualitas hotel syariahnya.  

 

c. Rekomendasi untuk Online Travel Agent (OTA) 

OTA diharapkan memberikan informasi yang lengkap. Terutama 

ketentuan menginap untuk tamu yang datang bersama pasangan. Hingga 

saat ini masih dua dari delapan OTA yang memberikan informasi yang 

lengkap hingga ketentuan menginap bagi pasangan. Terus memberikan 

informasi terbaru terutama foto-foto kamar. Karena banyak review yang 

diberikan oleh pengunjung hotel yang kecewa dengan Hotel Narapati. Foto 

yang tidak sesuai ekspetasi membuat hasil review untuk Hotel Narapati 

kurang bagus. Minimnya hasil review setiap tahunnya juga membuat para 

calon pengunjung ragu untuk memutuskan akan menginap. 
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d. Rekomendasi untuk Pemerintah daerah 

Pemerintah daerah diharapkan terus mendukung Hotel Narapati yang 

sudah menjadi pelopor hotel syariah di Kota Bandung, sehingga Hotel 

Narapati dapat menjadi ikon Kota Bandung. 

e. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya 

Penelian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau koreksi bagi penelitian 

selanjutnya. Khususnya terkait kajian kahalayak terhadap penerimaan 

syriah base hotel. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan masih bisa diteliti dari suudut pandang yang lainnya. 

 

 


