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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang telah 

dilakukan penulis pada karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung, untuk mengetahui pengaruh 

komunikasi interpersonal pimpinan dengan karyawan terhadap komitmen 

organisasi karyawan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran secara umum efektivitas komunikasi interpersonal pimpinan 

dengan karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area 

Pelayanan dan Jaringan Bandung dapat dikatakan cukup efektif, hal tersebut 

dapat terlihat dari analisis deskriptif komunikasi interpersonal pada hasil 

jawaban responden Variabel X ada pada kriteria cukup efektif. Hasil 

penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu: 1) frekuensi tatap 

muka; 2) reaksi/umpan balik; 3) kualitas hubungan interpersonal; 4) 

pemahaman terhadap makna pesan; dan 5) perubahan sikap dan tindakan. 

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, diketahui bahwa indikator 

kualitas hubungan interpersonal memperoleh skor tertinggi sedangkan pada 

indikator pemahaman terhadap makna pesan masih dalam tingkat kurang 

efektif. 

2. Gambaran secara umum tingkat komitmen organisasi karyawan di PT.PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan 
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Bandung dapat dikatakan berada pada tingkat sedang. Hasil penelitian ini 

diukur melalui beberapa indikator, yaitu: 1) komitmen afektif; 2) komitmen 

kelanjutan (Continuance Commitment). Berdasarkan pada indikator-indikator 

tersebut, diketahui bahwa indikator komitmen afektif memperoleh skor 

tertinggi sedangkan komitmen kelanjutan (Continuance Commitment) masih 

dalam tingkat rendah. 

3. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari komunikasi interpersonal pimpinan 

dengan karyawan terhadap komitmen organisasi karyawan di PT.PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan 

Bandung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan melihat hasil 

penelitian tersebut, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai komunikasi 

interpersonal pimpinan dengan karyawan dan komitmen organisasi karyawan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi interpersonal pimpinan 

dengan karyawan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area 

Pelayanan dan Jaringan Bandung cukup efektif. Kondisi demikian sudah baik 

untuk itu harus dipertahankan, selanjutnya dapat ditingkatkan dengan 

memperbaiki hal-hal yang lemah antara lain: indikator pemahaman terhadap 
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makna pesan masih dalam tingkat kurang efektif. Untuk mengatasi hal 

tersebut, penulis merekomendasikan untuk lebih memberikan peluang kepada 

karyawan untuk mengungkapkan keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan 

karyawan kepada pimpinan secara langsung, mengungkapkan informasi yang 

jujur dan terbuka untuk dapat melaksanakan tujuan organisasi, menghargai 

pendapat karyawan, pimpinan dapat memberikan bimbingan dan dorongan 

kepada karyawan dalam mengerjakan tugas karyawan agar dapat mencapai 

tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen organisasi karyawan di 

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan 

Jaringan Bandung berada pada kategori sedang. Kondisi demikian sudah baik 

untuk itu harus dipertahankan, selanjutnya dapat ditingkatkan dengan 

memperbaiki hal-hal yang lemah antara lain: indikator komitmen kelanjutan 

(Continuance Commitment) masih dalam tingkat rendah. Untuk mengatasi hal 

tersebut, penulis merekomendasikan untuk perusahaan agar lebih 

meningkatkan komunikasi dua arah di antara pimpinan dengan karyawan, 

memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengaktualisasikan diri 

secara maksimal sesuai dengan kemampuannya, memberdayakan dan 

mempromosikan karyawan, lebih meningkatkan rasa memiliki karyawan, 

seperti dilibatkannya karyawan dalam proses pengambilan keputusan dalam 

hal kebijakan perusahaan, menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap 

kayawan agar karyawan tetap bertahan di perusahaan. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi interpersonal 

pimpinan dengan karyawan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

komitmen organisasi karyawan. Oleh karena itu, pihak PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung harus 

memperhatikan komunikasi interpersonal pimpinan dengan karyawan dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada komitmen organisasi 

karyawan.  

 

 


