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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penelitian kepuasan komunikasi karyawan 

Verwood Hotel and Serviced Residence, menunjukkan bahwa hasil 

kepuasan komunikasi adalah tinggi atau puas. Untuk mendapatkan hasil 

akhir yang tinggi tersebut peneliti menggunakan tujuh indikator kepuasan 

komunikasi yaitu kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap 

ketepatan informasi, kepuasan dengan cara menyampaikan perbaikan, 

kepuasan dengan efisiensi saluran komunikasi, kepuasan dengan kualitas 

media, kepuasan komunikasi dengan teman kerja, dan yang terakhir adalah 

kepuasan dengan keterlibatan dalam organisasi. 

 Hasil ini dikatakan tinggi karena hasil atau total mean dari 

keseluruhan indikator berada di atas standar yang ditentukan. Standar yang 

diberikan adalah sebesar 2,5 dan hasil yang didapatkan sebesar 2,92. Hal 

tersebut memberitahukan bahwa adanya pergantian manajemen yang 

berubah-ubah dari Mercure, Somerset, dan yang terakhir ke Verwood. 

Mengindikasikan bahwa karyawan mendapatakan kepuasan komunikasi 

yang tinggi dengan adanya Residence Manger yang baru.  

Namun ada sedikit saja data ketidakpuasan dari karyawan 

Verwood Hotel pada bagian departemen dan jabatan tertentu, terutama pada 

masih terasa adanya rasa tidak nyaman  ketika berkomunikasi antara 

bawahan dengan atasan yang berbeda jenis kelamin. 
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V.2. Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian tentang kepuasan komunikasi 

karyawan Verwood Hotel and Serviced Residence, maka peneliti ingin 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Akademik 

Verwood Hotel and Serviced Residence merupakan salah satu 

hotel dari beberapa hotel yang berada di bawah naungan 

Reveur Hospitality, oleh karena itu penelitian selanjutnya 

menarik untuk diteliti pada hotel lainnya yang masih satu 

manajemen sebagai pembanding kepuasan komunikasi dari 

beberapa hotel. 

2. Praktis 

Lebih mengarah perbaikan kedepan agar kepuasan komunikasi 

karyawan semakin meningkat, agar kepuasan komunikasi 

karyawan pun dapat bertahan pada level puas atau tinggi. 
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