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MOTTO 

 

 Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan kesanggupannya. 

(Q.S. Al-Baqoroh : 286) 

 

 Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(Q.S. Al-Baqoroh : 153) 

 

 Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 

bertawakal. 

(Q.S. At-Taubah : 129) 

 

 Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan bersama kesulitan pasti ada 

kemudahan. Maka, apabila selesai suatu tugas, kerjakanlah tugas yang lain dengan 

sungguh-sungguh. Dan kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap. 

(Q.S. Asy-Syarh : 5-8) 

 

 Dan Tuhan-mu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku perkenankan 

bagimu. 

(Q.S. Gafir : 60) 

 

 Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolong dan akan meneguhkan kedudukanmu. 

(Q.S. Muhammad : 7) 

 

 Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. 

(Q.S. Ali Imron :173) 
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ABSTRAK 

 

Latiefah Nurul Fauzi, NIM 1421103620, Skripsi, Jurusan Manajemen. 

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komunikasi Internal Terhadap Kinerja 

Karyawan Di Percetakan CV Sahabat Klaten. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi dan 

komunikasi internal terhadap kinerja karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten 

secara parsial maupun secara simultan.  Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh karyawan Pecetakan CV Sahabat Klaten yaitu sebanyak 103 karyawan 

dan untuk sampel diambil 52 karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. Pada 

penelitian ini variabel independen terdiri dari budaya organisasi dan komunikasi 

internal sedangkan variabel dependen adalah kinerja karyawan. Pengumpulan data 

dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Teknik analisis data 

menggunakan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan Uji F 

(Simultan) dan Uji T (Parsial). 

Berdasarkan hasil analisis diketahui semua item pernyataan valid dan 

reliabel, dan berdasarkan uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas maupun heteroskedastisitas. 

Sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda diketahui persamaan regresi Y = 

17,588 + 0,398 X1 + 0,119 X2 + e. Dalam pengujian hipotesis dengan uji T 

diketahui nilai t hitung > t tabel yaitu 3,795 > 2,009 dan nilai signifikasi < nilai 

toleransi kesalahan 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, sedangkan untuk variabel komunikasi 

diketahui nilai t hitung < nilai t tabel yaitu 1,653 < 2,009 dan signifikasi > nilai 

toleransi kesalahan 0,05 yaitu 0,105 > 0,05. Dan untuk uji F, nilai F hitung 

sebesar 26,814 dengan signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa nilai f 

hitung > f tabel yaitu 26,814 > 3,19 dan nilai signifikasi < nilai toleransi kesalahan 

0,05. Dan dari uji koefisien deteminasi diketahui nilai adjusted R square sebesar 

0,503. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji T, secara parsial 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

serta komunikasi internal tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan berdasarkan uji F, budaya organisasi dan komunikasi internal 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 

nilai adjusted R square yaitu sebesar 50,3 % dan sisanya dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Komunikasi Internal, Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini, sebuah organisasi atau 

perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing serta memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Banyak hal yang bisa dilakukan 

untuk dapat meningkatkan nilai lebih agar dapat unggul dari kompetitor. Salah 

satunya adalah dengan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan konstribusi pada ekonomi (Amstrong dan 

Baron, 1998 dalam Wibowo, 2010). Kinerja karyawan yang baik tentunya akan 

membuat visi dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat lebih mudah tercapai, 

karena kinerja yang baik akan membuat pekerjaan yang dihasilkan menjadi 

maksimal. 

 Untuk meningkatkan kinerja karyawan, banyak sekali perlu dilakukan dan 

diperhatikan, salah satunya dapat dengan memperhatikan budaya organisasi, 

karena budaya organisasi dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dan 

menjadi kebiasaan yang dapat meningkatkan kinerja. Menurut Schwartz dan 

Davis (1981) dalam Wirawan (2007) budaya organisasi merupakan pola 

kepercayaan dan harapan yang dianut oleh anggota organisasi. Kepercayaan dan 

harapan tersebut menghasilkan nilai-nilai yang dengan kuat membentuk perilaku 

para individu dan kelompok-kelompok anggota organisasi. Sedangkan menurut
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Robert. G Owen (1991) dalam Wirawan (2007) budaya organisasi adalah norma 

yang menginformasikan anggota organisasi mengenai apa yang dapat diterima dan 

apa yang tidak dapat diterima, nilai-nilai dominan yang dihargai organisasi di atas 

yang lainnya, asumsi dasar dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota 

organisasi, peraturan main yang harus dipelajari jika orang ingin dapat sejalan dan 

diterima sebagai anggota organisasi, dan filsafat yang mengarahkan organisasi 

dalam berhubungan dengan karyawan dan kliennya.  

Budaya memiliki peranan dalam membentuk perilaku dalam sebuah 

organisasi. Adanya budaya organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

untuk menciptakan daya saing terhadap kompetitor. Menurut Jerome Want (2006) 

dalam Wibowo (2011), apabila organisasi tidak dapat mengubah budayanya, 

mereka tidak dapat mengharapkan berhasil merespons kondisi bisnis yang 

berubah secara radikal dipasar, mereka akan gagal. Suatu organisasi yang yang 

melakukan perubahan atau peningkatan budaya organisasi mampu kinerjanya 

sangat signifikan dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan 

perubahan atau peningkatan budaya organisasi. Namun, tidak semua perubahan 

budaya memberikan hasil apabila tidak dilakukan dengan baik. Studi yang pernah 

dilakukan menunjukkan bahwa suatu organisasi yang mempunyai sumber daya 

manusia dengan kompetensi tinggi dapat saja tidak berhasil karena 

kekurangmampuan mengelola keragaman budaya di antara sumber daya manusia 

dalam organisasi. 

Selain budaya organisasi, komunikasi internal menjadi salah satu aspek 

yang harus diperhatikan, karena komunikasi internal juga mempengaruhi kinerja 
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karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Maka dari itu, untuk 

membentuk suatu kerjasama pada setiap anggota organisasi sangat diperlukan 

komunikasi internal yang baik. Komunikasi dapat membuat karyawan menjadi 

lebih mengetahui tugas dan kewajibannya dalam perusahaan, dan setiap pekerjaan 

harus dikomunikasikan dengan pihak terkait agar tidak menggangu kelancaran 

kinerja. Komunikasi dapat berupa pertukaran informasi dan ide dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Misalnya, pertukaran gagasan di antara kepala bagian 

dan karyawan dalam suatu perusahaan, dalam sebuah perusahaan komunikasi 

internal berguna untuk saling bertukar informasi sehingga pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar. 

Komunikasi internal dalam suatu organisasi juga merupakan salah satu 

faktor yang mendukung keberhasilan suatu organisasi, apabila komunikasi antara 

atasan bawahan atau satu karyawan dengan karyawan lain mengalami masalah 

maka akan berdampak pada pekerjaan yang dilakukan sehingga yang merasakan 

kerugian tidak hanya karyawan tetapi juga organisasi atau perusahaan. Dengan 

adanya komunikasi internal yang baik tentunya akan menghindari terjadinya 

kesalahan akibat kurangnya informasi yang dapat membuat kinerja karyawan 

kurang berjalan dengan lancar. Komunikasi internal yang baik juga akan lebih 

menjaga hubungan yang lebih baik antar karyawan dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Komunikasi dalam sebuah perusahaan harus diperhatikan untuk tetap 

terjaga karena komunikasi dapat membantu sebuah perusahaan mencapai tujuan. 

Percetakan CV Sahabat Klaten merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri percetakan dan penerbit. Percetakan CV Sahabat Klaten 
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memproduksi buku teks pelajaran, nonteks pelajaran, buku agama, karya sastra 

dan yang lainnya. Percetakan CV Sahabat Klaten dituntut untuk memiliki 

keungulan dari perusahaan penerbit dan percetakan yang lain, dikarenakan ada 

banyak sekali perusahaan penerbit dan percetakan lain di Klaten, sehingga 

Percetakan CV Sahabat harus terus meningkatkan inovasi untuk dapat unggul dari 

kompetitor. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia, kinerja karyawan 

Percetakan CV Sahabat Klaten cenderung stabil dari tahun ke tahun. Salah satu 

faktornya adalah adanya pengupayaan peningkatan budaya organisasi, budaya 

organisasi yang berusaha diterapkan di Percetakan CV Sahabat Klaten adalah 

budaya tepat waktu yang sesuai dengan visi dari perusahaan yaitu “Menjadi 

Perusahaan Penerbitan Dan Percetakan Yang Handal Dengan Menawarkan 

Layanan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu Kepada Masyarakat Menggunakan 

Hati Nurani” dan “Menyejahterakan Keluarga Besar Karyawan Dan Masyarakat 

Sekitar”, maka dari itu apabila ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Hal 

ini dilakukan agar karyawan menjadi tertib dan lebih menghargai waktu serta 

kinerja karyawan dapat meningkat sehingga target perusahaan dapat tercapai. 

Pihak perusahaan Percetakan CV Sahabat Klaten juga mengadakan kajian 

rutin setiap satu pekan sekali yaitu di hari Jum’at, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan agama dan sekaligus mempererat tali silaturahim antar 

karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. Selain budaya tepat waktu dan 

pengadaan kajian rutin, untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan 

pengembangan budaya organisasi yang lebih baik lagi di Percetakan CV Sahabat 
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Klaten karena apabila perusahaan memiliki budaya organisasi yang baik tentunya 

akan berdampak pada perilaku karyawan sehingga membuat karyawan terbiasa 

untuk mentaati aturan yang berlaku dan bekerja sesuai standar yang telah 

ditetapkan. 

Selain budaya organisasi yang terus ditingkatkan di Percetakan CV Sahabat 

Klaten, komunikasi internal yang baik juga menjadi salah satu aspek yang 

diperhatikan Percetakan CV Sahabat Klaten, karena apabila komunikasi internal 

antara pimpinan dan karyawan tidak baik maka akan menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan tersebut, tentunya kerugian dapat dicegah apabila adanya koordinasi 

antar bagian-bagian tertentu. Apabila komunikasi di dalam perusahaan tersebut 

berjalan dengan baik maka tentunya akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Pimpinan Percetakan CV Sahabat Klaten berusaha membina hubungan dan 

komunikasi internal yang baik dengan setiap bagian agar tidak ada 

kesalahpahaman yang dapat membuat kerugian di Percetakan CV Sahabat Klaten, 

dan resiko dalam bentuk apapun dapat dihindari. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam sejauh mana pengaruh budaya organisasi dan komunikasi internal 

terhadap kinerja karyawan di Percetakan CV Sahabat Klaten. Oleh karena itu, 

penulis mengajukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul  

“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMUNIKASI INTERNAL 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PERCETAKAN CV SAHABAT 

KLATEN” 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pengambilan 

judul tersebut.  Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya 

pengaruh budaya organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja 

karyawan di Percetakan CV Sahabat Klaten. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini diketahui bagaimana pengaruh budaya 

organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan di Percetakan 

CV Sahabat Klaten. 

1.3 Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka 

dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut :  

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan pola kepercayaan,nilai-nilai,dan cara 

yang dipelajari menghadapi pengalaman yang telah dikembangkan sepanjang 

sejarah organisasi yang memanifestasi dalam pengaturan material dan 

perilaku anggota organisasi (Andrew Brown, 1998 dalam Wirawan, 2007). 

2. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal adalah penyampaian atau pertukaran informasi 

dari pengirim kepadam penerima,baik lisan, tertulis maupun menggunakan 

alat komunikasi dalam lingkungan organisasi (Ardana, 2004). 
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3. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang adan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mendapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999 dalam Rahadi, 2010). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Percetakan CV 

Sahabat Klaten. Dalam penelitian ini diduga ada pengaruh variabel budaya 

organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan, agar penelitian 

terfokuskan dan tidak terjadi perluasan serta pengkaburan pokok permasalahan 

maka penelitian ini hanya membahas mengenai budaya organisasi dan komunikasi 

internal yang akan mempengaruhi kinerja karyawan di Percetakan CV Sahabat 

Klaten. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di CV 

Sahabat Klaten? 

2. Adakah pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan di CV 

Sahabat Klaten? 



 

8 

 

 

3. Adakah pengaruh budaya organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja 

karyawan CV Sahabat Klaten? 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan komunikasi 

internal terhadap kinerja karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. 

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. 

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap 

kinerja karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut maka diharapkan manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh budaya organisasi dan komunikasi internal terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja 
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karyawan, terutama yang berhubungan dengan budaya organisasi dan 

komunikasi internal. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

 

1.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009).  

Maka, perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Diduga Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di 

Percetakan CV Sahabat Klaten. 

H2 : Diduga Komunikasi Internal berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di 

Percetakan CV Sahabat Klaten. 

H3 : Diduga Budaya Organisasi dan Komunikasi Internal secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di Percetakan CV Sahabat Klaten. 

 

1.9 Kerangka Pemikiran 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya 

organisasi. Hal ini dikarenakan budaya organisasi adalah apa yang dirasakan dan 

diterapkan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Apabila budaya 

perusahaan baik maka perlahan akan tertanam kebiasaan baik dalam diri 
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karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Faktor lainnya adalah 

komunikasi internal, hal ini dikarenakan komunikasi internal yang baik dalam 

perusahaan maka akan semakin jelas instruksi atau tugas yang dijalankan oleh 

karyawan dan tentunya akan mempengaruhi kinerja menjadi lebih baik. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

                                 

  

 

 

1.10 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul 

yang penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I        :   PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul,  perumusan masalah dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BUDAYA 

ORGANISASI (X1) 

(X1) 

KINERJA 

KARYAWAN (Y) 

(Y) 

KOMUNIKASI 

INTERNAL (X2) 
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BAB II              :   TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi tentang tinjauan manajemen 

sumber daya manusia, budaya organisasi, komunikasi 

internal, kinerja karyawan, dan penelitian terdahulu. 

BAB III        :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, sumber data, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV          :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, 

identifikasi responden, uji kualitas data dan pembahasan 

hasil analisis data. 

BAB V         :   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh budaya organisasi 

dan komunikasi internal terhadap kinerja karyawan CV Sahabat Klaten dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden penelitian ini berusia antara 42 tahun s/d 46 tahun yaitu sebanyak 

15 orang atau 29 %, untuk jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu  

sebanyak 34 orang atau 65 %, kemudian pendidikan terakhir didominasi oleh 

lulusan SMA/SMK yaitu sebanyak 35 orang atau 67%, dan masa kerja di 

dominasi antara 21 tahun s/d 25 tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 29 %. 

2. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa setiap item dari variabel 

Budaya Organisasi, Komunikasi Internal dan Kinerja Karyawan dinyatakan 

valid karena r hitung lebih besar dari r tabel (0,2732). 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan 

variabel Budaya Organisasi (X1), Komunikasi Internal (X2) dan Kinerja (Y) 

menunjukkan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 yang berarti setiap 

pernyataan dari variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

4. Berdasarkan uji statistik normalitas menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu 

sebesar 0,101 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. 
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5. Berdasarkan uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa  nilai VIF dari semua 

variabel independen kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi 

gejala multikolinieritas antar variabel independen. 

6. Berdasarkan data dari uji heteroskedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa 

bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, dengan demikian 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

7. Berdasarkan hasil analisi regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 17,588+0,398 X1+0,119X2 + e. Menunjukkan 

bahwa konstanta 17,588 berarti tanpa ada variabel X1 (Budaya Organisasi) 

dan X2 (Komunikasi Internal) akan terjadi peningkatan kinerja karyawan 

sebesar 17,588 satuan kinerja. 

8. Berdasarkan uji T dapat diketahui bahwa variabel budaya organisasi 

diperoleh nilai t hitung sebesar 3,795 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

9. Berdasarkan uji t untuk variabel komunikasi internal diperoleh nilai t hitung 

sebesar 1,653 dan nilai signifikansi sebesar 0,105. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa variabel komunikasi internal tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

10. Berdasarkan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 21,758 dengan signifikan 

0,00. Hal ini membuktikan bahwa f hitung = 26,814 lebih besar dari f tabel = 

3,18 sedangkan taraf signifikasi = 0,000 kurang dari alpha pada taraf 5% atau 
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(0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dan komunikasi 

internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

11. Berdasarkan data yang telah diolah dapat diketahui Koefisien determinan 

(Adjusted r Square) sebesar = 0,503 atau (50,3 %) koefisien determinan ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh variabel 

independen Budaya Organisasi (X1) dan Komunikasi Internal (X2) terhadap 

perubahan variabel dependen Kinerja Karyawan (Y), dan besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

(50,3%) sedangkan sisanya yaitu (49,7%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi masukan 

sebagai berikut : 

1. Saran Bagi Pimpinan Percetakan CV Sahabat Klaten 

a. Diharapkan Percetakan CV Sahabat Klaten untuk lebih memperhatikan 

budaya organisasi dalam perusahaan, dikarenakan budaya organisasi yang 

baik maka akan membuat karyawan terbiasa dengan budaya yang ada di 

dalam perusahaan. Budaya organisasi memperjelas dan memperkuat 

standar perilaku, membimbing kata dan perilaku karyawan, membuat jelas 

apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, terutama berguna bagi 

karyawan baru. Suatu perusahaan dengan budaya sangat kuat mendukung 
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kepuasan pelanggan, dan karyawan mempunyai pedoman tentang 

bagaimana harus berperilaku. 

b. Percetakan CV Sahabat Klaten sebaiknya lebih meningkatkan komunikasi 

internal seperti instruksi dan koordinasi antar bagian di dalam perusahaan, 

dikarenakan komunikasi internal sangat penting agar tidak ada kesalahan 

dalam melakukan pekerjaan, apabila kinerja karyawan tinggi maka 

perusahaan akan lebih mudah mencapai visi yang telah ditetapkan. 

 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat mengembangkan lebih jauh lagi penelitian tentang 

kinerja karyawan Percetakan CV Sahabat Klaten. Dan diharapkan peneliti 

selanjutnya lebih mengembangkan metode lain dalam penelitian seperti 

wawancara dengan para responden, sehingga data yang dikumpulkan lebih 

bervariasi. 
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