
 
 

114 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 

     Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai Komunikasi Vertikal, Hubungan Interpersonal dan 

Kinerja Karyawan pada CV Midi Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut: 

1.1.1 Komunikasi Vertikal yang dilaksanakan karyawan CV Midi Sukabumi 

melalui pengukuran dimensi komunikasi dari atasan kepada karyawan dan 

dari karyawan terhadap atasan sudah cukup baik sehingga karyawan dapat 

memiliki kinerja yang tinggi dalam bekerja. Hal ini dapat membantu 

perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

1.1.2 Hubungan Interpersonal yang dilaksanakan pada CV Midi Sukabumi 

melalui pengukuran dimensi mengenal secara dekat, saling memerlukan, 

pemahaman sifat-sifat pribadi, dan kerjasama. Menunjukan bahwa 

pelaksanaan hubungan interpersonal baik sehingga dapat membantu 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

1.1.3 Kinerja karyawan pada CV Midi Sukabumi melalui pengukuran dimensi 

kehadiran, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, jumlah pekerjaan, dan 

kemampuan kerjasama. Menunjukan bahwa pelaksanaan kinerja karyawan 



sudah cukup berjalan dengan baik maka karyawan yang memiliki kinerja 

yang baik akan mampu menjalankan tugas sehingga dapat mencapai apa 

yang menjadi tujuan harapan dari perusahaan. 

1.1.4 Komunikasi vertikal dan Hubungan Interpersonal terhadap Kinerja 

Karyawan pada CV Midi Sukabumi, memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawanpada CV Midi 

Sukabumi yang tidak di teliti pada penelitian ini.  

1.2 Saran 

 

5.2.1 Perusahaan perlu tetap meningkatkan komunikasi vertikal terutama pada 

komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga karyawan dapat memiliki 

kinerja yang tinggi dalam bekerja dan dapat membantu perusahaan untuk 

dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

1.2.2 Perusahaan perlu terus memperhatikan terhadap hubungan interpersonal 

agar hubungan interpersonal tetap terjaga terutama pada kerjasama 

karyawan agar karyawan lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaan 

sehingga dari yang baik menjadi yang lebih baik maka karyawanpun akan 

melakukan pekerjaan secara maksimal sesuai keinginan perusahaan dan 

dapat mencapai tujuan dari perusahaan. 

 



1.2.3 Perusahaan perlu tetap memperhatikan kinerja karyawan karena semangat 

kerja karyawan tidak akan muncul begitu saja maka dari itu perusahaan 

harus terus memberikan motivasi kepada karyawan agar karyawan memiliki 

kinerja yang tinggi sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik



 

 

 

 


