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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi di Bank BTN Kantor Cabang Surabaya, serta 

hasil dari pembahasan tentang memo sebagai komunikasi internal perusahaan 

tersebut, maka terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil diantaranya : 

1. Bank BTN Kantor Cabang Surabaya melakukan komunikasi baik secara 

internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan.  

2. Komunikasi internal di Bank BTN Kantor Cabang Surabaya memiliki 

beberapa arah komunikasi diantaranyaUpward, Downward dan Horizontal 

communication. 

3. Komunikasi di Bank BTN Kantor Cabang Surabaya terdapat dua jenis 

yaitu komunikasi langsung dan tertulis. Komunikasi tersebut didukung 

oleh beberapa media sebagai penyalur informasi dari pengirim ke 

penerima. Media – media tersebut seperti telepon, email, surat maupun 

memo. Salah satu media komunikasi intenal tertulis yang formal di Bank 

BTN Kantor Cabang Surabaya adalah memo. Penggunaan memo ini untuk 

komunikasi Upward communication dan Downward communication. 

4. Terdapat beberapa proses dalam pembuatan memo di Bank BTN Kantor 

Cabang Surabaya yaitu pembuatan, pengiriman, pengesahan dan distribusi 

ke unit terkait.  
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5. Memo di Bank BTN Kantor Cabang Surabaya memiliki beberapa fungsi 

diantaranya sebagai media komunikasi antara pimpinan dan karyawan, 

sebagai bukti tertulis dari sebuah keputusan dan sebagai media 

pengambilan keputusan. 

6. Terdapat kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan memo di Bank 

BTN Kantor Cabang Surabaya. Kelebihannya adalah sebagai bukti tertulis 

keputusan maupun instruksi pimpinan. Kelemahannya adalah ketika 

pimpinan tidak berada di tempat, memo terhambat untuk diproses. 

7. Penggunaan memo di Bank BTN kantor Cabang Surabaya sangat berperan 

penting dalam menjalankan perusahaanbaik untuk mengatasi permasalahan 

internal maupun eksternal perusahaan. 

 

3.2 Saran 

Kelancaran proses komunikasi sangat penting untuk membantu dalam 

mencapai visi perusahaan. Berdasakan dari hasil observasi di Bank BTN Kantor 

Cabang Surabaya terdapat beberapa saran yang sekiranya bermanfaat bagi 

perusahaan, antara lain : 

1. Mengevaluasi format penulisan yang dipakai Bank BTN Kantor Cabang 

Surabaya agar lebih efektif untuk menyampaikan informasi. 

2. Lebih menyesuaikan memo sesuai tujuanya dan lebih memperhatikan 

penulisan memo agar komunikasi lebih mudah dipahami. 
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