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MOTTO 

 

 Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan 

kesanggupannya.  

(Q.S. Al-Baqoroh : 286) 

 

 Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, 

jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan 

sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

memohon dan mengharap 

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 

 

 Manusia boleh tidak memiliki kekayaan, kedudukan, keturunan, 

ilmu yang tinggi, kecantikan, kekuasaan, dll. Tetapi manusia tidak 

boleh memiliki Allah SWT dalam hidupnya. “Bermimpilah karena 

Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu” 

(Andrea Hirata) 
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ABSTRAK 

 

Nike Puspita Sari, NIM 1621100047, Skripsi, Jurusan Manajemen, Pengaruh 

Budaya Organisasi, Komunikasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Di Cv Sahabat. 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh budaya organisasi, komunikasi, 

dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan cv sahabat.. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi (X1), 

komunikasi (X2), disiplin kerja (X3) terhadap kepuasan kerja (Y). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 50 karyawan. Dalam penelitian ini 

diketahui nilai dari f hitung sebesar 3,237 dan ftabel sebesar 2,30 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Nilai 

R squere pada penelitian ini adalah 0,174 atau 17,4% yang artinya Kepuasan 

Kerja hanya dapat dijelaskan oleh variabel Budaya Organisasi, Komunikasi, 

Disiplin Kerja sebesar 82,6% 

Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja, hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,213 yang menunjukan arah 

positif. Kemudian thitumg sebesar 1,849 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05).  

 

Kata kunci : budaya organisasi, komunikasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

 

Lingkungan bisnis dewasa ini yang bertumbuh dan berkembang 

dengan sangat dinamis, sangat memerlukan adanya sistem manajemen 

yang efektif dan efisien artinya dapat dengan mudah berubah atau 

menyesuaikan diri dan dapat mengakomodasikan setiap perubahan baik 

yang sedang dan terjadi dengan cepat, tepat dan terarah serta biaya yang 

murah. Dengan demikian, organisasi sudah tidak lagi di pandang sebagai 

sistem tertutup (closed system) tetapi organisasi merupakan sistem terbuka 

(openeed system) yang harus dapat merespon dan mengakomodasikan 

berbagai perubahan eksternal dengan cepat dan efisien. 

Krisis ekonomi yang berdampak pada lesunya iklim dunia usaha 

mengakibatkan banyak perusahaan harus melakukan upaya perampingan 

atau konsolidasi internal lainya sebagai upaya penghematan keuangan 

untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup (survive) dan mencapai 

pertumbuhan (growth) melalui kinerja yang efektif dan efisien. 

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan hanya 

ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan yang berdasarkan 

pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga ditentukan dari 

keberhasilanya mengelola sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya 
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yang di maksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk 

menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan pimpinan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan antara lain melalui 

pembentukan mental kerja yang baik dengan dedikasi dan loyalitas  yang 

tinggi terhadap pekerjaanya, memberikan motivasi kerja, bimbingan, 

pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja dapat menciptakan 

kepuasan kerja karyawan. 

Menurut Robbin (2006), Kepuasan kerja merupakan suatu sikap 

seseorang terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya 

ganjaran yang diyakini yang seharusnya di terima. Hal ini di dorong oleh 

keinginan manusia untuk memenuhi adanya kebutuhan yang harus di 

penuhi. Namun manusia sepertinya tidak  pernah puas dengan apa yang di 

dapat, seperti gaji yang tinggi dan sebagainya. Karena itu salah satu tugas 

manajer personalia adalah harus dapat menyesuaikan antara keinginan 

para karyawan dengan tujuan dari perusahaan. 

kepuasan kerja adalah motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya 

organisasi atau perusahaan dapat diakomodasikan dengan baik dan 

diterima oleh semua karyawan didalam salah satu organisasi atau 

perusahaan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kepuasan kerja, salah 

satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan budaya organisasi, karena 

budaya organisasi dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dan dapat 

menjadi kebiasaan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Menurut 

Schwartz dan Davis (1981) dalam Wirawan (2007) budaya organisasi 
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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 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 untu menciptakan daya saing yang diperlukan. 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 
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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. 

komunikasi  menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena 

komunikasi juga mempengaruhi kepuasan kerja dalam suatu organisasi 

atau perusahaan. Maka dari itu, untuk membentuk suatu kerjasama pada 

setiap anggota organisasi sangat diperlukan komunikasi 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. Menurut rekso hadi projo dan handoko  (2011), Komunikasi  

adalah usaha mendorong orang lain menginterprestasikan pendapat seperti 

apa yang dikehendaki oleh orang yang mempuyai pendapatan tersebut.  

Komunikasi dalam suatu organisasi 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 yang baik tentunya akan 

menghindari terjadinya kesalahan akibat kurangnya informasi yang dapat 

membuat kinerja karyawan kurang berjalan dengan lancar. Komunikasi 
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yang baik juga akan lebih menjaga hubungan yang lebih baik antar 

karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.  

Disiplin kerja menjadi salah satu aspek yang harus di perhatikan, karna 

disiplin kerja juga mempengaruhi kepuasan kerja dalam suatu organisasi 

atau perusahaan karna disiplin merupakan prosedur untuk mengoreksi atau 

menghukum bawahan karna melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin 

merupakan pengedalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan 

dapat menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah 

organisasi. 

Menurut sulisytani (2009) Disiplin merupakan pengedalian diri 

pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan dapat menunjukan tingkat 

kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi. Disiplin karyawan 

memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang spesifik 

terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. 

Sedangkan kesadaran adalah sikap seorang yang sukarela menanti semua 

peraturan yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Seorang karyawan dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika 

yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, tanggung jawab, atas 

tugas yang diamanahkan kepadanya.Semua proses kegiatan dalam bekerja 

pada akhirnya menghasilkan kepuasan kerja yang diinginkan sesuai 

dengan tujuan organisasi. Dengan meningkatnya kepuasan kerja dalam 

organisasi atau perusahaan dapat merubah sikap dan perilaku seseorang 

dan dapat menjadi kebiasaan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. 
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CV SAHABAT  yang terletak di Jl.dr wahidin sudirohusodo No.47 

klaten. . Perusahaan ini merupakan produk percetakan dan penerbitan buku 

seperti undangan, buku pendidikan, kalender, novel film,ensiklopedia, 

kartu ucapan, dan buku bacaan umum. Perusahaan ini berupaya untuk 

memberikan kualitas yang baik untuk konsumen agar mencapai visi dan 

misi perusahaan dengan menggunakan mesin-mesin cetak dengan operator 

para profesional sehingga menjamin kualitas cetakan, CV SAHABAT 

aktivitasnya bukan saja berusaha memajukan perusahaan, tetapi juga 

bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. 

Semua proses kegiatan dalam bekerja pada akhirnya akan 

menghasilkan kepuasan kerja karyawan yang diinginkan dengan tujuan 

perusahaan.  semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan keinginan individu semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan. Maka diambil sebagai obyek penelitian sebagai salah satu 

bidang produk percetakan dan penerbitan CV SAHABAT yang mencetak 

dan menerbitkan berbagai macam produk seperti undangan, kartu nama, 

buku sekolah elektronik,lembar kerja siswa, buku novel film, buku bacaan 

anak dan masih banyak lagi. Perusahaan tentu membutuhkan karyawan 

yang mempunyai kinerja yang baik agar kepuasan kerja  juga baik. 

Karyawan dituntut untuk dapat bekerja dengan baik dan teliti, disiplin 

serta ramah terhadap pelanggan. 

Melihat kondisi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai “PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, 
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KOMUNIKASI, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KEPUASAN 

KERJA DI CV SAHABAT”. 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL  

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut.  Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subjektif 

a. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan 

serta informasi tentang budaya organisasi, komunikasi dan disiplin 

kerja apakah meningkatkan kepuasan kerja karyawan di CV 

SAHABAT . 

b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

budaya organisasi, komunikasi, dan disiplin kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan di CV SAHABAT. 

2. Alasan objektif 

a. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah budaya organisasi. Dengan adanya budaya organisasi 

norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh 

semua anggota organisasi digunakan sebagai dasar dalam aturan 

perilaku dalam organisasi tersebut.karna budaya organisasi 

adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan 

menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakanya 

dengan organisasi lainya. 
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b. Komunikasi yang baik akan  membantu perkembangan motivasi 

dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, 

bagaimana mereka bekerja dengan lebih baik, dan apa yang 

dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja karyawan. 

c. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

disiplin kerja, disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang 

segala kelancaran aktivitas organisasi agar tujuan organisasi 

dapat dicapai secara maksimal. Jika karyawan disiplin dalam 

bekerja, maka semua hasil pekerjaan akan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka 

dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut :  

1. Budaya Organisasi 

Andrew Brown (1998) dalam Wirawan (2007) mendefinisikan 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. Sedangkan Robert P. 

Vecchio (1995) dalam Wibowo (2011) mendefinisikan budaya 

organisasi sebagai nilai-nilai dan norma-norma bersama yang terdapat 

dalam suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang.  
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2. Komunikasi  

Menurut rekso hadi projo dan handoko  (2011), Komunikasi  adalah 

usaha mendorong orang lain menginterprestasikan pendapat seperti apa 

yang dikehendaki oleh orang yang mempuyai pendapatan tersebut.  

3. Disiplin kerja 

Menurut veithzal rivai dan ella jauvani (2011), disiplin kerja adalah 

suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan 

karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta 

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma norma yang berlaku. 

4. Kepuasan kerja  

Menurut Robbin (2006), Kepuasan kerja merupakan suatu sikap 

seseorang terhadap pekerjaan sebagai perbedaan antara banyaknya 

ganjaran yang diyakini yang seharusnya di terima. 

D. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 

yang mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitan ini adalah : 
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1. Pengaruh budaya organisasi, komunikasi, dan disiplin kerja terhadap 

kepuasan kerja di CV SAHABAT. 

2. Pembatasan hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan 

budaya organisasi, komunikasi dan disiplin kerja terhadap kepuasan 

kerja di CV SAHABAT. 

3. Subjek penelitian ini adalah semua karyawan CV SAHABAT. 

E. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja di CV 

SAHABAT ? 

2. Bagaimana  pengaruh komunikasi  terhadap kepuasan kerja di CV 

SAHABAT ? 

3. Bagaimana  pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja di CV 

SAHABAT ?   

4. Apakah variabel budaya organisasi, komunikasi dan disiplin kerja 

bersama sama mempengaruhi kepuasan kerja di CV SAHABAT ? 

F. TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada 

objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja di CV SAHABAT 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap 

kepuasan kerja di CV SAHABAT 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

kepuasan kerja di CV SAHABAT 

4. Untuk menguji dan menganalisis diantara tiga variabel yaitu budaya 

organisasi, komunikasi dan disiplin kerja yang secara bersama sama 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja di CV SAHABAT 

G.  MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian 

dan memberikan input dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

penulis khususnya yang ada hubunganya dengan ilmu manajemen 

sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan budaya 

organisasi, komunikasi dan disiplin kerja. 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi 

kinerja tenaga kerjanya, terutama yang berhubungan dengan budaya 

organisasi, komunikasi dan disiplin kerja. 
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3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan Sebagai bahan referensi bagi pihak-

pihak yang berkepentingan untuk maksud dan tujuan yang berkaitan 

dengan penelitian selanjutnya 

H. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran  merupakan gambaran umum bagian suatu 

penelitian. tujuan dari kerangka penelitian adalah mempermudah peneliti 

dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data. 

 

 Dalam penelitian ini kerangka penelitian disajikan peneliti pada gambar 

berikut : 

 

   

 H1 

         H2 

 

 

 H3 

  

  H4 

 

KOMUNIKASI 

(X2) 

DISIPLIN KERJA 

(X3) 

KEPUASAN 

KERJA (Y) 

BUDAYA 

ORGANISASI 

(X1) 
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Keterangan: 

H1 : Pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan.  

H2 : Pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

H3 : Pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

H4 : Pengaruh budaya organisasi, Komunikasi, dan disiplin kerja  

terhadap kepuasan kerja karyawan 
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I .SISTEMATIKA PENULISAN  

untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang teori pengertian manajemen 

sumber daya manusia,budaya organisasi, komunikasi, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, dan penelitian terdahulu, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 bab ini membahas hasil analisis dan penyelesaianya 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

berisi tentang simpulan serangkaian pembahasan,simpulan  dan saran-

saran yang perlu diajukan dalam hasil akhir penelitian 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab – bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Budaya Organisasi, Komunikasi, Disiplin Kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja CV. SAHABAT. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai dari f hitung sebesar 3,237 yang lebih besar dari 

ftabel sebesar 2,30 dan tingklat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari probabilitas (0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa 

Budaya Organisasi, Komunikasi, Disiplin Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Pada tabel 4.19 koefisien 

determinasi, nilai R squere pada penelitian ini adalah 0,174 atau 17,4% 

yang artinya Kepuasan Kerja hanya dapat dijelaskan oleh variabel 

Budaya Organisasi, Komunikasi, Disiplin Kerja sebesar 82,6% 

2. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja, hal ini 

ditunjukan dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,213 yang 

menunjukan arah positif. Kemudian thitumg sebesar 1,849 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas 

(0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel Budaya 

Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

3. Komunikasi berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Pegawai, hal ini 

ditunjukan dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,277 yang 
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menunjukan arah positif. Kemudian thitumg sebesar 2,269 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas 

(0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel Komunikasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

4. Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja, hal ini 

ditunjukan dengan koefisien regresi (beta) sebesar 0,256 yang 

menunjukan arah positif. Kemudian thitumg sebesar 1,830 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari probabilitas 

(0,000 < 0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa variabel Disiplin Kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya 

penelitian menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-

saran yang dapat disimpulkan peneliti adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka yang dapat dilakukan 

oleh CV. SAHABAT dalam membuat peraturan tentang budaya 

organisasi, komunikasi dan disiplin kerja terhadap karyawannya harus 

mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, tanggung jawab pekerjaan 

serta mengkonfirmasikan terlebih dahulu dengan karyawan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman antara karyawan dengan perusahaan sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan kepuasan kerja karyawan dapat 

terjamin. 
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