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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

Pendirian PT. Sinar Niaga Sejahtera pada tanggal 30 Juli 1994 di Bekasi 

Barat sangat berkaitan erat dengan perkembangan usaha perusahaan Grup 

Garudafood, PT. Sinar Niaga Sejahtera pada mulanya membantu distribusi produk 

Garudafood. 

Kegiatan usaha PT. Sinar Niaga Sejahtera terus merangkul perusahaan 

perusahaan kecil di pelosok daerah untuk memasarkan produk-produk Garudafood. 

Melalui program kemitraan tersebut, perusahaan mengalami perkembangan usaha 

yang cukup pesat. 

Sebagai usaha untuk memperluas area pemasaran PT. Sinar Niaga Sejahtera 

juga bermitra dengan 14 distributor  besar  yang  tersebar  dari  Aceh  sampai  Papua  

(Irian  Jaya). Pada Pertengahan tahun 2002 PT. Sinar Niaga Sejahtera secara resmi 

ditunjuk oleh perusahaan makanan raksasa yang berbasis di Filipina, Universal 

Robina Corporation (URC) untuk memasarkan produknya di Indonesia. Kerjasama 

distribusi tersebut merupakan langkah pertama PT. Sinar Niaga Sejahtera untuk 

menjadi "integrated consumer goods distributor". 

Selain URC, principal lain baik industri makanan dan non makanan mulai 

memanfaatkan jasa dan kekuatan jaringan distribusi PT. Sinar Niaga Sejahtera di 

beberapa wilayah Indonesia, antara lain : 
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a. Kategori industri makanan 

 PT. Garudafood Putra Putri Jaya, PT.URC Indonesia, PT. Frutang Beverage 

Industry, PT. Ulam Tiba Halim, PT. Cara Sehat Farma, PT. Nutrifood Indonesia, 

PT. Golden Oase Tirta Abadi, PT. Tiga Pilar Sejahtera, PT. Sentosa Karya 

Gemilang. 

b. Kategori industri non makanan 

 PT. Energizer Indonesia, PT. Johnson & Johnson, PT. Incasi Raya, PT. 

Wiraniaga Langgeng, PT Sparindo Mustika, PT Adimulia Sarimas Industry. 

Kekuatan lain di luar jaringan yang luas, PT. Sinar Niaga Sejahtera sebagai 

"integrated consumer goods distributor", principal tidak hanya menikmati jasa 

penyebaran produknya saja tetapi juga memberikan rekomendasi kepada principal  

agar mencapai penjualan maksimal secara tepat waktu, tepat jumlah  dan  tepat  

sasaran. 

Untuk mewujudkan hal tersebut pembenahan struktur organisasi dilakukan 

PT. Sinar Niaga Sejahtera antara lain: Penerapan "Full Branch System" dan 

pembentukan divisi pengembangan. Pembenahan tersebut dilakukan semata-mata 

untuk memberikan hasil terbaik kepada semua "stakeholder" termasuk para outlet 

sebagai ujung tombak PT. Sinar Niaga Sejahtera. 

Penelitian ini dilakukan di salah satu kantor regional yaitu untuk wilayah 

Jawa Tengah yang beralamat di Kawasan Industri Candi Blok 26 No. 3 Ngaliyan 

Semarang, dengan jumlah karyawan sebanyak 200 orang.  
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Adapun struktur organisasi PT. Sinar Niaga Sejahtera Kantor Regional Jawa 

Tengah di Semarang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Sinar Niaga Sejahtera, 2016 (Lampiran 6) 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Sinar Niaga Sejahtera Kantor Regional  Jawa Tengah  

 

Penjelasan mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian PT. Sinar 

Niaga Sejahtera Kantor Regional  Jawa Tengah di Semarang adalah sebagai berikut: 

a.  Regional Manager  

Seorang regional manager membawahi setiap distribusi atau kantor-kantor 

cabang, depo-depo dan sub distribusi yang dikendalikannya, serta mengendalikan 

aktivitasnya secara menyeluruh meliputi : 

1) Pelaksanaan kegiatan dan operasional yang berorientasi pada sasaran. 

2) Meminta hubungan dengan kegiatan-kegiatan baik dan dalam dan di luar 

perusahaan yang merupakan bagian dari usaha pengembangan perusahaan. 

b.  Channel Development, Promotion and Logistic Manager  

Tugas dan wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan area-area distribusi baru sebagai pasar dari PT. Sinar Niaga 

Sejahtera. 
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2) Melakukan analisa pasar dan mengadakan promosi untuk meningkatkan 

penjualan produk. 

3) Bertanggung jawab terhadap pengendalian persediaan barang di gudang. 

c.  Branch Manager 

Tugas dan wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan kegiatan dan operasional di cabang-cabang. 

2) Memberikan pertanggungjawaban kepada Regional Manager mengenai 

kegiatan bisnis di cabangnya. 

d.  Human Resources & Development (HRD) Manager  

Tugas dan wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

1) Pembakuan tata laksana, perencanaan dan pengawasan sumber daya manusia 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Pengembangan program sumber daya manusia terutama recruitment, 

pendidikan dan latihan. 

3) Pelaksanaan operasional sistem administrasi dan pengelolaan sumber daya 

manusia sesuai rumusan kebiksanaan perusahaan. 

e.  Finance & Accounting Manager  

Tugas dan wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

1) Memimpin dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh administrasi 

dan finance department. 

2) Menyelenggarakan akuntansi atas permintaan, penyimpangan, dan 

pengeluaran serta akuntansi biaya. 
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e.  Salesman 

Tugas dan wewenang utamanya adalah sebagai berikut: 

1) Membangun hubungan baik dengan pelanggan. 

2) Bertanggung jawab terhadap tersedianya produk yang layak jual di sebuah 

outlet/pasar. 

3) Memonitor kegiatan pengiriman barang apakah barang sesuai atau tidak 

dengan pemesanan oleh pelanggan. 

Adapun Visi dari PT.Sinar Niaga Sejahtera adalah “Menjadi salah satu 

perusahaan terbaik di industri makanan dan minuman di Indonesia dalam aspek 

profitabilitas, penjualan dan kepuasan konsumen melalui karyawan yang kreatif dan 

inovatif dari seluruh karyawan yang kompeten”. 

Misi PT. Sinar Niaga Sejahtera yaitu : 

1. Memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan dan 

minuman berkualitas  

2. Membentuk komunitas karyawan untuk tumbuh bersama dan mengembangkan 

kualitas kehidupan, lingkungan kerja dan pekerjaan para karyawan. 

3. Menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam 

hubungan antara perusahaan dengan seluruh mitra usahanya. 

4. Meningkatkan nilai tambah bagi pemenang saham dengan menjalankan etika 

bisnis dan pengelolaan perusahaan yang baik. 

Berkaitan dengan proses bisnis perusahaan dijelaskan pada gambar              

berikut : 
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Gambar 4.2   

Proses Bisnis Perusahaan 

 

Proses bisnis dari PT. Sinar Niaga Sejahtera yaitu setelah produk yang  

diproduksi oleh mitra bisnisnya telah siap untuk didistribusikan, maka barang akan 

dikumpulkan di depo atau gudang. Pada beberapa wilayah tertentu, dari depo 

langsung dapat didistribusikan dengan armada yang dimilikinya ke sub distributor, 

grosir, semi grosir, retail, pasar modern (pasar swalayan), dan instansi tertentu yang 

terdaftar. Lalu mereka akan menjual produk tersebut ke konsumen. 

Pada logistik kantor cabang, barang akan didistribusikan ke masing-masing 

sub distributor atau sub grosir yang terdaftar. Kemudian untuk sub distributor akan  

mendistribusikannya lagi hanya kepada semi grosir dan retail. Sedangkan grosir 

dapat mendistribusikan barang kepada semi grosir, retail, dan institusi. Kemudian 

mereka akan menjual kepada konsumen. 

Berbeda dengan pasar modern, barang akan didistribusikan langsung dari 

depo, kemudian dijual kepada konsumen. Sedangkan untuk institusi (misalnya 
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koperasi atau lain-lain) untuk wilayah tertentu, hanya dapat didistribusikan oleh 

grosir, semi grosir, dan retail. Kemudian institusi tersebut akan menjual kepada 

konsumen. 

 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1 Persepsi Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

 Deskriptif jawaban responden tentang kepruasan kerja karyawan PT. Sinar 

Niaga Sejahtera Semarang diukur berdasarkan indikator variabel kepuasan kerja, 

yaitu: kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan 

kerja, kepuasan terhadap penyelia dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Analisis diskriptif dilakukan dengan merinci jawaban dari responden yang 

dikelompokkan dalam kategori skor tinggi dan rendah. Cara menentukan rerata skor 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

       (Skor x Frekuensi)     

 Rerata =    

                    N 

 

Contoh perhitungan untuk pernyataan No. P1, sebagai berikut : 

 

               (1 x 1) + (2 x 2) + (3 x 20) + (4 x 32 ) + (5 x 12) 

 Rerata P1 =          

          67 

   253 

      =   =  3,78 

                                      67 

 

 

 Hasil jawaban responden tentang kepuasan kerja kartawan PT. Sinar Niaga 

Sejahtera Semarang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Tanggapan Responden tentang Kepuasan Kerja  

No. Pernyataaan 

Jawaban 

Rerata Kategori 
STS TS RG S SS 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

A 
Kepuasan terhadap 

Gaji 
       

P1 
Perusahaan memberikan 

gaji lebih baik dari UMR. 
1 

(1) 

2 

(4) 

20 

(60) 

32 

(128) 

12 

(60) 
3,78 Tinggi 

P2 

Gaji saya cukup, 

mengingat tanggung 

jawab yang saya pikul. 

2 

(2) 

5 

(10) 

17 

(51) 

33 

(132) 

10 

(50) 
3,66 Tinggi 

P3 

Saya diberi gaji lebih 

untuk apa yang saya 

kerjakan. 

- 
3 

(6) 

26 

(78) 

25 

(100) 

13 

(65) 
3,72 Tinggi 

P4 

Tunjangan hari raya 

yang saya terima cukup 

baik dan tepat pada 

waktunya. 

- 
8 

(16) 

21 

(63) 

27 

(108) 

11 

(55) 
3,61 Tinggi 

 
 

Rerata - A 3,71 Tinggi 

B 
Kepuasan terhadap 

Promosi 
       

P5 

Saya puas dengan adanya 

keterbukaan mengenai 

kriteria-kriteria untuk 

kenaikan jabatan. 

2 

(2) 

10 

(20) 

20 

(60) 

18 

(72) 

17 

(85) 
3,57 Tinggi 

P6 

Saya puas karena 

kenaikan jabatan 

didasarkan dengan 

prestasi. 

1 

(1) 

2 

(4) 

27 

(81) 

29 

(116) 

8 

(40) 
3,61 Tinggi 

 
 

Rerata - B 3,59 Tinggi 

C 
Kepuasan terhadap 

Rekan Kerja 
       

P7 
Rekan kerja saya 

memberikan dukungan 

yang cukup kepada saya. 

1 

(1) 

7 

(14) 

20 

(60) 

30 

(120) 

9 

(45) 
3,58 Tinggi 

P8 

Saya menikmati 

bekerjasama dengan 

rekan kerja saya. 

- 
10 

(20) 

14 

(42) 

31 

(124) 

12 

(60) 
3,67 Tinggi 

P9 

Saya bekerja dengan 

rekan kerja yang 

bertanggung jawab dan 

memiliki motivasi kerja 

yang tinggi 

- 
12 

(24) 

24 

(72) 

15 

(60) 

16 

(80) 
3,52 Tinggi 
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Rerata - C 3,59 Tinggi 

 

Lanjutan Tabel 4.1 

 

No. Pernyataaan 

Jawaban 

Rerata Kategori 
STS TS RG S SS 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

F 

(Skor) 

D 
Kepuasan terhadap 

Penyelia 
       

P1

0 

Atasan saya 

memberikan dukungan 

untuk saya 

- 
9 

(18) 

25 

(75) 

25 

(100) 

8 

(40) 
3,48 Tinggi 

P1

1 

Atasan saya 

memberikan motivasi 

kerja yang tinggi 

- 
6 

(12) 

28 

(84) 

25 

(100) 

8 

(40) 
3,52 Tinggi 

P1

2 

Atasan saya mau 

mendengarkan kritik 

dan saran saya 

- 
14 

(28) 

22 

(66) 

18 

(72) 

13 

(65) 
3,45 Tinggi 

P1

3 

Atasan saya 

memperlaku-kan saya 

dengan baik 

- 
6 

(12) 

25 

(75) 

25 

(100) 

11 

(55) 
3,61 Tinggi 

 
 

Rerata - D 3,51 Tinggi 

E 
Kepuasan terhadap 

Pekerjaan Itu Sendiri 
       

P1

4 

Pekerjaan saya sangat 

menantang dan  menarik. 
1 

(1) 

6 

(12) 

21 

(63) 

31 

(124) 

8 

(40) 
3,58 Tinggi 

P1

5 

Saya merasa senang 

dengan tingkat 

tanggung jawab dalam 

pekerjaan saya 

- 
10 

(20) 

23 

(69) 

23 

(92) 

11 

(55) 
3,52 Tinggi 

 
 

Rerata – E 3,55 Tinggi 

 Rerata – A, B, C, D, E 3,59 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata skor kelima indikator kepuasan 

kerja menunjukkan bahwa kategori kepuasan kerja karyawan PT. Sinar Niaga 

Sejahtera Semarang tergolong tinggi dengan rerata skor sebesar 3,59. Indikator 



42 

tertinggi dicapai pada indikator kepuasan terhadap gaji dengan rerata skor sebesar 

3,71 sedangkan indikator terendah dicapai oleh indikator kepuasan terhadap penyelia 

dengan rerata skor sebesar 3,51.  Berdasarkan kelima indikator kepuasan kerja, 

seperti kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan 

kerja, kepuasan terhadap penyelia, dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri dapat 

dibandingkan, seperti tertera pada gambar berikut: 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

 

Gambar 4.3 

Perbandingan Indikator Kepuasan Kerja 

 

  

Hasil penelitian berdasarkan indikator kepuasan kerja karyawan pada 

penelitian ini dapat dijelaskan pada uraian berikut : 

a.  Kepuasan terhadap Gaji 

 Berdasar tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

kepuasan terhadap gaji tergolong tinggi dengan rerata skor 3,71. Pada pernyataan 

perusahaan memberikan gaji lebih baik dari UMR diperoleh rerata skor tertinggi 
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sebesar 3,78 menunjukkan bahwa pemberian gaji di perusahaan ini termasuk tinggi 

atau baik yaitu pemberian gaji kepada karyawan telah sesuai dengan UMR Kota 

Semarang dan menerima tambahan insentif yang dihitung berdasarkan kesesuaian 

penjualan yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada 

pernyataan tunjangan hari raya yang saya terima cukup baik dan tepat pada waktunya 

diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,61 dan masih termasuk dalam kategori 

tinggi, menunjukkan bahwa karyawan mendapatkan tunjangan hari raya yang cukup 

layak dan diberikan tepat pada waktunya sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, paling lambat satu minggu sebelum hari raya yang besarnya setara 

dengan satu kali gaji yang diterima tiap bulannya. 

Diskripsi kepuasan terhadap gaji berdasarkan jawaban masing-masing 

responden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Gaji 

 

No. Kepuasan terhadap Gaji 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase           

(%) 

1 Rendah 9 13,43 

2 Tinggi 58 86,57 

 Total 67 100,00 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak 

58 responden (86,57%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap gaji adalah tinggi, 

sedangkan 9 responden (13,43%) lainnya menyatakan kepuasan terhadap gaji adalah 

rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karyawan merasa puas terhadap gaji yang 

diterima, dimana gaji yang diterima telah melebihi upah minimum regional yang 
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ditetapkan pemerintah daerah, karyawan merasa gaji yang diterima sesuai dengan 

tanggung jawabnya,  perusahaan memberikan gaji lebih terhadap karyawan dirasakan 

sudah baik dan tunjangan hari raya diberikan dalam jumlah yang cukup dan tepat 

waktu. Secara lebih jelas komposisi tanggapan responden tentang kepuasan terhadap 

gaji dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

 

Gambar 4.4 

Tanggapan Responden terhadap Kepuasan terhadap Gaji 

 

 

b. Kepuasan terhadap Promosi 

 Berdasar tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

kepuasan terhadap promosi tergolong tinggi dengan rerata skor 3,59. Pada 

pernyataan saya puas karena kenaikan jabatan didasarkan dengan prestasi diperoleh 

rerata skor tertinggi sebesar 3,61 menunjukkan bahwa perusahaan melakukan 

promosi kepada karyawannya berdasarkan promosi, hal ini sudah dilakukan dengan 

baiik oleh perusahaan. Sedangkan pada pernyataan saya puas dengan adanya 

keterbukaan mengenai kriteria-kriteria untuk kenaikan jabatan diperoleh rerata skor 

terendah sebesar 3,57 dan masih termasuk dalam kategori tinggi menunjukkan 

Kepuasan terhadap Gaji

Rendah

13,43%

Tinggi

86,57%
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Kepuasan terhadap Promosi

Rendah

11,94%

Tinggi

88,06%

perusahaan terbuka dalam menentukan kriteria-kriteria untuk kenaikan jabatan 

karyawannya. 

Diskripsi kepuasan terhadap promosi berdasarkan jawaban masing-masing 

responden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Promosi 

 

No. Kepuasan terhadap Promosi 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase           

(%) 

1 Rendah 8 11,94 

2 Tinggi 59 88,06 

 Total 67 100,00 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

   

 Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak 

59 responden (88,06%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap promosi adalah tinggi, 

sedangkan 8 responden (11,94%) lainnya menyatakan kepuasan terhadap promosi 

adalah rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karyawan merasa puas terhadap 

promosi yang diberikan perusahaan. Perusahaan terbuka dalam menentukan kriteria-

kriteria untuk kenaikan jabatan dan kenaikan jabatan didasarkan dengan prestasi 

yang dicapai karyawan. Secara lebih jelas komposisi tanggapan responden tentang 

kepuasan terhadap promosi dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

 

Gambar 4.5 

Tanggapan Responden terhadap Kepuasan terhadap Promosi 

c. Kepuasan terhadap Rekan Kerja 

 Berdasar tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

kepuasan terhadap rekan kerja tergolong tinggi dengan rerata skor 3,59.                 

Pada pernyataan saya menikmati bekerjasama dengan rekan kerja saya diperoleh 

rerata skor tertinggi sebesar 3,67 menunjukkan bahwa karyawan dapat melakukan 

kerjasama dengan rekan kerjanya secara baik. Sedangkan pada pernyataan saya 

bekerja dengan rekan kerja yang bertanggung jawab dan memiliki motivasi kerja 

yang tinggi diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,52 dan masih termasuk dalam 

kategori tinggi menunjukkan bahwa karyawan merasa senang melakukan kerjasama 

dengan rekan kerja yang bertanggung jawab dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Diskripsi kepuasan terhadap rekan kerja berdasarkan jawaban masing-masing 

responden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Rekan Kerja 

 

No. 
Kepuasan terhadap           

Rekan Kerja 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase           

(%) 

1 Rendah 14 20,90 

2 Tinggi 53 79,10 

 Total 67 100,00 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar responden yaitu sebanyak 

53 responden (79,10%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap rekan kerja adalah 

tinggi, sedangkan 14 responden (20,90%) lainnya menyatakan kepuasan terhadap 
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rekan kerja adalah rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karyawan merasa puas 

terhadap rekan kerja, dimana  di antara para karyawan saling memberikan dukungan, 

dan para karyawan dapat merasakan kerjasama dengan rekan kerjanya, serta merasa 

senang dapat bekerjasama dengan rekan kerja yang bertanggung jawab dan memiliki 

motivasi kerja yang tinggi. Secara lebih jelas komposisi tanggapan responden tentang 

kepuasan terhadap rekan kerja dapat dilihat pada gambar berikut : 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

Gambar 4.6 

Tanggapan Responden terhadap Kepuasan terhadap Rekan Kerja 

 

d. Kepuasan terhadap Penyelia 

 Berdasar tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

kepuasan terhadap penyelia tergolong tinggi dengan rerata skor 3,59. Pada 

pernyataan atasan saya memperlakukan saya dengan baik  diperoleh rerata skor 

tertinggi sebesar 3,61 menunjukkan bahwa atasan memperlakukan karyawan dengan 

baik.  Sedangkan pada pernyataan atasan saya mau mendengarkan kritik dan saran 

saya diperoleh rerata skor terendah sebesar 3,45 dan masih termasuk dalam kategori 

tinggi menunjukkan bahwa atasan di perusahaan ini mendengarkan kritik dan saran 

dari bawahannya sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan 

Kepuasan terhadap Rekan Kerja

Rendah

20,90%

Tinggi

79,10%
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Kepuasan terhadap Penyelia

Rendah

19,40%

Tinggi

80,60%

langkah-langkah yang dapat diambil dalam menentukan kebijakan perusahaan yang 

bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. 

Diskripsi kepuasan terhadap penyelia berdasarkan jawaban masing-masing 

responden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Penyelia 

 

No. Kepuasan terhadap Penyelia 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase           

(%) 

1 Rendah 13 19,40 

2 Tinggi 54 80,60 

 Total 67 100,00 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

   

 Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar responden, yaitu sebanyak 

54 responden (80,60%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap penyelia adalah 

tinggi, sedangkan 13 responden (19,40%) lainnya menyatakan kepuasan terhadap 

penyelia adalah rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karyawan merasa puas 

terhadap penyelia, dimana karyawan merasakan adanya dukungan dan motivasi kerja 

dari pimpinan, serta pimpinan mau mendengarkan kritik dan saran dari karyawan, 

maupun pimpinan memperlakukan karyawan dengan baik. Secara lebih jelas 

komposisi tanggapan responden tentang kepuasan terhadap penyelia dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

 

Gambar 4.7 

Tanggapan Responden terhadap Kepuasan terhadap Penyelia 

 

e.  Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri 

 Berdasar tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri tergolong tinggi dengan rerata skor 3,55.                 

Pada pernyataan saya merasa senang dengan tingkat tanggung jawab dalam 

pekerjaan saya diperoleh rerata skor tertinggi sebesar 3,52 menunjukkan bahwa 

karyawan terhadap tingkat tanggung jawab jenis pekerjaan yang dilakukannya. 

Diskripsi kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri berdasarkan jawaban 

masing-masing responden dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi tentang Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri 

 

No. 
Kepuasan terhadap Pekerjaan 

Itu Sendiri 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase           

(%) 

1 Rendah 9 13,43 

2 Tinggi 58 86,57 

 Total 67 100,00 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui sebagian besar responden, yaitu sebanyak 

58 responden (86,57%) menyatakan bahwa kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

adalah tinggi, sedangkan 9 responden (13,43%) lainnya menyatakan kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri adalah rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan merasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri,  dimana karyawan merasakan 

bahwa pekerjaan yang dijalani saat ini merupakan pekerjaan yang menantang dan 
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menarik, serta karyawan merasa senang terhadap tanggung jawab atas pekerjaan 

yang dilaksanakannya. Secara lebih jelas komposisi tanggapan responden tentang 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 4) 

Gambar 4.8 

Tanggapan Responden terhadap Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri 

 

 

 

4.2.2 Upaya yang Dilakukan untuk Lebih Meningkatkan Kepuasan Kerja 

Karyawan 

Meningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan oleh pihak perusahaan 

maupun dari pihak karyawan. Berdasarkan hasil pertanyaan terbuka yang diberikan 

kepada 67 responden yaitu karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera Kantor Regional 

Jawa Tengah di Semarang, ternyata tidak semua responden mengisi pertanyan 

terbuka yang dikemukakan peneliti, hanya 20 responden yang mengisi pertanyaan 

terbuka yang diajukan peneliti dengan hasil sebagai berikut : 

 

Kepuasan terhadap Pekerjaan Itu Sendiri

Rendah

13,43%

Tinggi

86,57%



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Upaya yang Dilakukan Perusahaan  untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

Karyawan 

No. 
Upaya yang 

dilakukan 
Jawaban Responden Frekuensi Persentase  

a. untuk 

meningkatkan 

gaji karyawan 

yang dilakukan 

oleh perusahaan 

Memberikan insentif 6 30% 

Uang lembur 8 40% 

Bonus  7 35% 

Tunjangan kesehatan 4 20% 

Kenaikan gaji tiap tahun 2 10% 

Mendapat THR 2 10% 

Memberi tanggung jawab lebih 3 15% 

b. untuk 

meningkatkan 

hubungan yang 

baik antara 

pimpinan dengan 

karyawan 

Keterbukaan atasan dan 

karyawan 

5 25% 

Mau menerima saran dan kritik 7 35% 

Saling kerjasama 10 50% 

Mengadakan rekreasi/gathering  9 45% 

Saling memberi motivasi 1 5% 

c. untuk 

menciptakan 

lingkungan kerja 

yang harmonis, 

aman dan nyaman 

Saling menghormati 5 25% 

Saling tolong menolong 4 20% 

Menjaga kepercayaan  5 25% 

Menjalin dan menjaga 

silaturahmi 

3 15% 

Saling terbuka 4 20% 

Komunikasi lancar 3 15% 

d. untuk membuat 

pekerjaannya 

lebih menarik 

sehingga menjadi 

tidak 

membosankan 

Berpikir positif 6 30% 

Bekerja dengan semangat 4 20% 

Menikmati setiap pekerjaan 7 35% 

Bekerja dengan ikhlas 8 40% 

Refreshing 6 30% 

e. untuk menjalin 

hubungan baik 

dengan rekan 

kerja  

Saling berkomunikasi 7 35% 

Saling membantu/bekerjasama 13 65% 

Saling menghargai 4 20% 

Keterbukaan   3 15% 
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Tolerasi 4 20% 

Tidak berpikir negatif 3 15% 

f. untuk mentaati 

peraturan yang 

berlaku di 

perusahaan    

Datang tepat waktu 7 35% 

Tidak sering izin/bolos 6 30% 

Bertanggung jawab 6 30% 

Bekerja sesuai jam kerja 5 25% 

Disiplin 3 15% 

Patuh terhadap peraturan 11 55% 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2016 (Lampiran 5) 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui upaya yang telah dilakukan 

perusahaan maupun karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Jawaban dari responden diketahui : 

a. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan gaji karyawan adalah  

dengan cara memberikan uang lembur, bonus tahunan, insentif, memberikan 

tunjangan kesehatan, memberikan tanggung jawab yang lebih bagi karyawannya, 

menaikkan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah, serta memberikan memberikan tunjangan hari raya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 40% menyatakan 

perusahaan memberikan uang lembur untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan, dan sebanyak 10% menyatakan perusahaan memberikan kenaikan gaji 

tiap tahun dan memberikan tunjangan hari raya. 

b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara pimpinan 

dengan karyawan yaitu dengan cara menjalin hubungan kerjasama yang 

harmonis, mengadakan liburan/rekreasi/gathering bersama sebagai wujud 

kebersamaan antara pimpinan dengan karyawan, pimpinan menerima masukan 

berupa kritik dan saran dari karyawan,  adanya sikap keterbukaan antara 

pimpinan dengan, dan adanya upaya saling memberi motivasi khususnya 

motivasi yang diberikan pimpinan pada karyawan.  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 50% menyatakan bahwa untuk 
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meningkatkan hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan adalah dengan 

saling bekerja sama, dan sebanyak 5% menyatakan bahwa antara pimpinan dan 

karyawan saling memberi motivasi. 

c. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman 

dan nyaman adalah dengan cara saling menghargai dan menghormati, menjaga 

kepercayaan dalam melakukan pekerjaan, adanya sikap saling tolong menolong, 

saling terbuka diantara para karyawan, menjalin silaturahmi yang baik antara 

karyawan, serta adanya komunikasi yang baik dan lancar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 25 % menyatakan 

bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman dan nyaman 

adalah dengan adanya sikap saling mengormati dan saling menjaga kepercayaan 

di antara para karyawan, dan sebanyak 5% melakukannya dengan menjalin dan 

menjaga silaturahmi diantara para karyawan maupun dengan pimpinan 

perusahaan. 

d. Upaya yang dilakukan karyawan untuk membuat pekerjaan yang dilakukan lebih 

menarik sehingga menjadi tidak membosankan adalah dengan cara melakukan 

pekerjaan dengan hati dan ikhlas, menikmati pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya, selalu berpikir positif atau positive thinking, melakukan refreshing 

dengan kegiatan wisata, serta melakukan pekerjaan dengan semangat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 40% 

menyatakan karyawan menjalankan pekerjaannya dengan ikhlas, dan sebanyak 

20% menyatakan melakukan pekerjaan dengan semangat. 

e. Upaya yang dilakukan karyawan untuk menjalin hubungan baik dengan rekan 

kerja adalah dengan cara saling membantu dan bekerja sama, melakukan 

komunikasi yang baik, saling menghargai setiap pendapat rekan kerja, adanya 

sikap toleransi sesama rekan kerja, adanya sikap keterbukaan, serta tidak berfikir 
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negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 65% menyatakan bahwa saling membantu dan bekerjasama dapat 

meningkatkan hubungan baik dengan rekan kerja, dan sebanyak 15% 

menyatakan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dapat dilakukan 

dengan keterbukaan dan tidak berpikir negatif terhadap rekan kerja. 

f. Upaya yang dilakukan untuk mentaati peraturan yang berlaku di perusahaan yaitu 

dengan cara dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di tempat kerja, tidak 

terlambat datang ke tempat kerja, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa izin, 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bekerja sesuai dengan porsi dan jam 

kerja yang telah ditetapkan atau bekerja sesuai dengan jam kerja, serta 

menumbuhkan disiplin kerja yang tinggi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yaitu sebanyak 55% menyatakan karyawan harus patuh 

terhadap pertaruan yang berlaku di perusahaan, dan sebanyak 15% berpendapat 

untuk mentaati peraturan di perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

disiplin kerja. 

 

4.3  Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan PT. Sinar 

Niaga Sejahtera Semarang tergolong tinggi dengan rerata skor sebesar 3,59. 

Berdasarkan lima indikator kepuasan kerja, yaitu : kepuasan terhadap gaji, kepuasan 

terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap penyelia, dan 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri termasuk dalam kategori tinggi. Indikator 

kepuasan terhadap gaji menunjukkan nilai tertinggi dengan rerata skor sebesar 3,71 

sedangkan indikator kepuasan terhadap penyelia menunjukkan nilai terendah dengan 

rerata skor sebesar 3,51. 
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Kepuasan kerja terhadap gaji yang dirasakan karyawan tergolong tinggi, 

dimana gaji yang diterima telah melebihi upah minimum regional yang ditetapkan 

pemerintah daerah, karyawan merasa gaji yang diterima sesuai dengan tanggung 

jawabnya,  perusahaan memberikan gaji lebih terhadap karyawan dirasakan sudah 

baik dan tunjangan hari raya diberikan dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu.  

Seperti yang dikatakan oleh  Robbins & Judge (2015) bahwa faktor gaji mungkin 

sering diperhatikan bahkan sering muncul saat orang-orang membahas kepuasan 

kerja.untuk orang-orang yang miskin atau hidup di negara miskin, gaji benar-benar 

berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan keseluruhan.  

Sebagai upaya perusahaan untuk meningkatan kepuasan kerja karyawan 

terhadap gaji, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan telah 

berupaya untuk melakukannya dengan memberikan tanggung jawab yang lebih bagi 

karyawannya, memberikan uang lembur, menaikkan kenaikan gaji secara berkala 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, memberikan tunjangan 

kesehatan, insentif bulanan, dan memberikan bonus tahunan.  

Kepuasan kerja terhadap promosi yang dirasakan karyawan tergolong tinggi, 

dimana perusahaan terbuka dalam menentukan kriteria-kriteria untuk kenaikan 

jabatan dan kenaikan jabatan didasarkan dengan prestasi yang dicapai karyawan. 

Promosi merupakan evaluasi karyawan terhadap ada tidaknya kesempatan untuk 

meningkatkan karir selama bekerja, untuk memperoleh promosi para karyawan harus 

bersaing dan bekerja keras untuk mendapatkannya, dan promosi diberikan kepada 

karyawan yang layak menerimanya. 
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Kepuasan kerja terhadap rekan kerja yang dirasakan karyawan tergolong 

tinggi, dimana para karyawan saling memberikan dukungan, dan para karyawan 

dapat merasakan kerjasama dengan rekan kerjanya, serta merasa senang dapat 

bekerjasama dengan rekan kerja yang bertanggung jawab dan memiliki motivasi 

kerja yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, aman, 

dan nyaman, yaitu dengan : menjalin silaturahmi yang baik antara karyawan, adanya 

sikap saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati, menjaga 

kepercayaan dalam melakukan pekerjaan, adanya komunikasi yang baik dan lancar, 

serta saling terbuka diantara para karyawan. Adapun tanggapan karyawan berkaitan 

dengan  upaya yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja 

adalah dengan melakukan komunikasi yang baik, saling bekerja sama, saling 

menghargai setiap pendapat rekan kerja, keterbukaan, adanya sikap toleransi sesama 

rekan kerja, dan tidak berfikir negatif terhadap rekan kerjanya. 

Kepuasan kerja terhadap penyelia yang dirasakan karyawan tergolong tinggi, 

dimana karyawan merasakan adanya dukungan dan motivasi kerja dari pimpinan, 

serta pimpinan mau mendengarkan kritik dan saran dari karyawan, maupun pimpinan 

memperlakukan karyawan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan hubungan yang baik 

antara pimpinan dengan karyawan, yaitu: pimpinan menerima masukan berupa kritik 

dan saran dari karyawan, mengadakan liburan bersama sebagai wujud kebersamaan 

antara pimpinan dengan karyawan, adanya upaya saling memberi motivasi 

khususnya motivasi yang diberikan pimpinan pada karyawan, menjalin hubungan 
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kerjasama yang harmonis dan adanya sikap keterbukaan antara pimpinan dengan 

karyawannya. 

Hubungan pimpinan dengan karyawan sangat penting artinya dalam 

menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan 

hubungan baik dari pimpinan kepada karyawan, sehingga karyawan akan merasakan 

dirinya merupakan bagian yang penting dalam organisasi kerja. Selain itu pimpinan 

juga perlu membantu karyawan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

tugasnya sehingga karyawan merasakan adanya perhatian oleh pimpinan. Apabila hal 

tersebut dilakukan terus menerus maka hubungan  antara pimpinan dan karyawan 

akan harmonis. 

Kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri yang dirasakan karyawan 

tergolong tinggi, dimana karyawan merasakan bahwa pekerjaan yang dijalani saat ini 

merupakan pekerjaan yang menantang dan menarik, serta karyawan merasa senang 

terhadap tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakannya. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa ada upaya yang dilakukan karyawan agar pekerjaan yang 

dijalani menjadi menarik dan tidak membosankan adalah dengan selalu berpikir 

positif atau positive thinking¸ melakukan pekerjaan dengan hati dan ikhlas, 

menikmati pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan refreshing 

dengan kegiatan wisata, dan melakukan pekerjaan dengan semangat. 

Adanya upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu 

sendiri adalah dengan melakukan tindakan untuk mentaati peraturan yang berlaku di 

perusahaan yaitu dengan tindakan : bekerja sesuai dengan porsi dan jam kerja yang 

telah ditetapkan, tidak terlambat datang ke tempat kerja, tidak meninggalkan tempat 
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kerja tanpa izin, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bekerja sesuai dengan 

jam kerja, menumbuhkan disiplin kerja yang tinggi, dan mematuhi segala peraturan 

yang berlaku di tempat kerja. 

 

 

4.4  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kepuasan kerja karyawan di PT. Sinar Niaga Sejahtera Semarang 

tergolong tinggi. Implikasi manajerial memberikan konstribusi praktis bagi 

manajemen, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja terhadap gaji merupakan hal penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan, oleh karena itu perusahaan harus dapat memberikan jaminan terhadap 

gaji yang layak bagi kehidupan keluarga karyawannya. 

2. Kepuasan kerja terhadap promosi merupakan hal penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, oleh karena itu perusahaan harus benar-benar memperhatikan 

karyawannya yang berprestasi untuk mendapatkan promosi jabatan sesuai dengan 

hasil kerja yang telah dicapai karyawannya. 

3. Kepuasan kerja terhadap rekan kerja merupakan hal penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menjaga hubungan 

yang baik yang sudah terjalin pada karyawannya.  

4. Kepuasan kerja terhadap penyelia merupakan hal penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menempatkan 

pimpinan yang dapat dan mampu bekerjasama dengan para karyawannya. 
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5. Kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri merupakan hal penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, oleh karena itu dapat menciptakan suasana kerja 

yang aman, nyaman dan harmonis. 


