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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Perusahaan 

PT. Kresnatel adalah perusahaan telekomunikasi dibawah naungan PT. Telkom 

namun pada era 90an diambil alih oleh PT. Unileverdengan membuka wartel atau 

warung telepon sejak tahun 1997 dan berlokasi di Jalan Kartini No. 9 Semarang dan 

memiliki beberapa cabang yang terletak dibeberapa kota.  Berkembangnya jaman 

menuntut PT. Kresnatel untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi produk-

produk yang dijualnya, seperti menambah bidang bisnis menjadi distributor pulsa 

elektronik dengan skala besar dan cctv.  

Saat ini PT. Kresnatel mempunyai karyawan sebanyak 31 orang yang terdiri dari  

manajer, administrasi, Supervisor counter, server dan sales.PT. Kresnatel 

menggunakan sistem jemput bola dengan mengerahkan sales-sales untuk membidik 

konsumen dari semua kalangan serta memudahkan konsumen untuk menikmati 

produk yang dijualnya dengan harga yang terjangkau.  

 

4.2. Gambaran Responden 

Responden dalam penelitian ini seluruh karyawan PT. Kresnatel Semarang 

sebanyak 31orang. Untuk melihat karakteristik reponden pada penelitian ini dapat 

dilihat melalui lampiran data yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan,  dan 

masa kerja. 
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4.2.1. Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Jabatan 

Berikut ini gambaran responden berdasarkan usia dan jenis kelamin dalam 

bentuk tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Sumber Data Primer yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatasjumlah responden perempuan dengan usia 18-26 

tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu 14 orang (45%). Dari total responden 

paling banyak responden perempuan dengan usia 18-26 pada posisi frontliner 

sebagai sales counter, kasir dan supervisor. Hal tersebut diterntukan oleh perusahaan 

karena dengan usia tersebut karyawan perempuan memiliki penampilan yang 

menarik sehingga lebih produktif dalam menarik pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis 

Kelamin 

Usia Jabatan 

18-26 27-35 36-44 Manajer 
Kadiv 

CCTV 

Adminis

trasi 
Server 

Supervisor 

Counter 

Sales 

Counter 
Sales Kasir 

Perempuan 
14 2 - 1 - 5 2 2 4 - 2 

           

Laki-laki 
8 4 3 2 1 - 1 - - 11 - 

           

Total 22 6 3 3 1 5 3 2 4 11 2 
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4.2.2. Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Pekerjaan 

Berikut ini gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan 

dalam bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan Kerja 

 

Pendidikan 

 

             Jabatan 
SMA/SMK D1 D3 S1 TOTAL 

Manajer - - - 3 3 

Kadiv CCTV - - 1 - 1 

Administrasi 4 1 - - 5 

Server 3 - - - 3 

Supervisor 

Counter 

2 - - - 2 

Sales Counter 4 - - - 4 

Sales 11 - - - 11 

Kasir 2 - - - 2 

Total 26 1 1 3 31 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas jumlah responden dengan pendidikan sma/smk 

memiliki jumlah paling banyak yaitu11 orang dengan jabatan sebagai sales. Hal 

tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan sebagai standar kualifikasi jenjang 

pendidikanuntuk menjadi sales di PT. Kresnatel Semarang. 
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4.2.3. Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Jabatan Pekerjaan 

 Gambaran responden berdasarkan lama bekerja dan jabatan pekerjaan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Jabatan Pekerjaan 

Pendidikan 

 

             Jabatan 
< 1 tahun 1-5 tahun 6-10 tahun TOTAL 

Manajer - - 3 3 

Kadiv CCTV - - 1 1 

Administrasi  4 1 5 

Server  3 - 3 

Supervisor 

Counter 

 2 - 2 

Sales Counter 1 3 - 4 

Sales  11 - 11 

Kasir 1 1 - 2 

Total 2 24 5 31 

 

 Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden PT. Kresnatel Semarang 

memiliki waktu lama bekerja 1-5 lima tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu 24 

orang, 11 diantaranya merupakan sales yang memiliki jumlah paling banyak 

dibagiannya. Jumlah tersebut  yang ditentukan perusahaan karena sales berfungsi 

sebagai distributor langsung kepada konsumen yang membawa pemasukan terbesar 

kepada PT. Kresnatel.  

4.3. Analisis Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif pernyataan responden terhadap kepuasan dapat dilihat 

dari tabel tanggapan presepsi responden teradap kepuasan kerja dibawah ini:  
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4.3.1. Persepsi Karyawan PT. Kresnatel Semarang Mengenai Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang diberikan karyawan terhadap 

pekerjaan dan tempat kerja mereka. Kepuasan kerja pada penelitian ini dapat 

dilihat dari beberapa indikator yaitu gaji, promosi, pimpinan, rekan kerja, 

pekerjaan itu sendiri, dan dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

 Persepsi responden terhadap kepuasan kerja 

 

No Pernyataan 

SS S N TS STS 
Total 

skor 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 
(5) (4) (3) (2) (1) 

Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas  karena gaji yang 

saya terima saat ini dari perusahaan 

cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

1 

(5) 

12 

(48) 

13 

(39) 

5 

(10) 

- 102 3,29 Puas 

 

2 Saya merasa puas karena gaji  yang 

diterima saat ini sesuai dengan 

tanggung jawab pekerjaan yang 

diberikan perusahaan kepada saya 

- 

 

11 

(44) 

11 

(33) 

7 

(14) 

 

2 

(10) 

101 3,26 Puas 

3 Saya merasa puas karena gaji yang 

diberikan sesuai dengan apa yang 

saya kerjakan 

1 

(5) 

4 

(16) 

11 

(33) 

15 

(30) 

- 84 2,71 Tidak 

Puas 

 

 Kepuasan Terhadap Gaji 3,09 Puas 

Kepuasan Terhadap Promosi 

5 Saya  merasa puas karena dapat 

mengerti dan menerima tata cara 

kebijakan promosi (kenaikan 

jabatan) yang digunakan 

perusahaan. 

1 

( 5 ) 

21 

(84) 

8 

(24) 

1 

(2) 

- 115 3,71 Puas 



 

33 
 

6 Saya merasa puas dengan promosi 

yang dilakukan perusahaan 

berdasarkan prestasi kerja karyawan 

- 8 

(32) 

15 

(45) 

8 

(16) 

    - 93 3 Puas  

7 Saya merasa puas karena promosi 

yang dilakukan di perusahaan sudah 

cukup adil. 

2 

(10) 

10 

(40) 

16 

(48) 

3 

(6) 

    - 

 

104 3,35 Puas 

 

8 Saya merasa puas puas dengan 

kemajuan prestasi kerja saya cukup 

menunjang untuk menerima 

promosi. 

- 12 

(48) 

14 

(42) 

5 

(10) 

- 100 3,22 Puas 

 

 Kepuasan terhadap promosi 3,33 Puas  

Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

9 Saya meperoleh dukungan dan 

bantuan dari rekan kerja. 

5 

(25) 

17 

(68) 

9 

(27) 

- - 120 3,87 Puas  

10 Saya merasa nyaman bekerja 

dengan rekan kerja saat ini di 

perusahaan 

2 

(10) 

14 

(56) 

11 

(33) 

4 

(8) 

- 104 3,45 Puas  

11 Saya memiliki kepercayaan 

terhadap rekan  kerja saat ini di 

perusahaan. 

2 

(10) 

   18 

 (72) 

11 

(33) 

- - 115 3,71 Puas  

12 Saya merasa rekan kerja saat ini di 

perusahaan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya. 

1 

(5) 

13 

(52) 

10 

(30) 

2 

(14) 

- 101 3,25 Puas  

 Kepuasan terhadap rekan kerja 3,57 Puas  

Kepuasan Terhadap Pimpinan 

13 Saya cukup yakin dengan 

kemampuan kerja yang dimiliki 

pimpinan perusahaan sekarang. 

- 22 

(88) 

8 

(24) 

1 

(2) 

- 114 3,68 Puas  

14 Saya memperoleh dukungan dari 

pimpinan di perusahaan ini. 

1 

(5) 

6 

(24) 

14 

(42) 

9 

(18) 

1 

(1) 

90 2,9 Tidak 

Puas  

15 Saya merasa pimpinan saat ini 

memperlakukan semua karyawan 

secara adil. 

1 

(5) 

19 

(76) 

8 

(24) 

3 

(6) 

- 111 3,58 Puas  

16 Saya merasa saat ini bersedia 

menerima masukan (kritik/saran) 

- 16 

(64) 

12 

 (36) 

1 

(2) 

2 

(2) 

104 3,35 Puas  



 

34 
 

dari karyawan. 

 Kepuasan terhadap Pimpinan 3,38 puas 

Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu Sendiri 

17 Saya senang dengan pekerjaan yang 

saya lakukan saat ini 

2 

(10) 

17 

(68) 

12 

(36) 

- - 114 3,68 Puas  

18 Saya menanggung beban kerja 

sesuai dengan apa yang saya 

kerjakan 

- 10 

(40) 

17 

(51) 

4 

(8) 

- 99 3,19 Puas  

19 Saya merasa puas dengan hasil yang 

telah saya lakukan 

1 

(5) 

14 

(56) 

13 

(39) 

3 

(6) 

- 106 3,42 Puas  

20 Saya merasa puas dengan pekerjaan 

yang menarik dan tidak 

membosankan 

- 16 

(64) 

 

12 

(36)  

3 

( 6 ) 

- 106 3,42 Puas  

 

 Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 3,43 Puas  

 Rata-rata skor keseluruhan 3,32 Puas  

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari  tabel 4.4 dapat diketahui secara keseluruhan menunjukkan rata-rata skor 

tanggapan responden sebesar 3,36 terhadap variabel kepuasan kerja dan termasuk 

dalam kategori tinggi, berarti memiliki kondisi kepuasan kerja tinggi, dan dapat 

diartikan bahwa responden puas terhadap rekan kerja dan pekerjaan itu sendiri.  

Berikut adalah hasil dari tabel 4.4  persepsi tanggapan responden mengenai 

kepuasan kerja: 

a. Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap gaji 

Kepuasan terhadap gajidapat dilihat berdasarkan tabel 4.4 memiliki rata-

rata skor sebesar 3,09 yang berarti termasuk dalam kategori puas, hal tersebut 

memperlihatkan bahwa reponden merasa puas atas gaji yang diterimanya. 
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Beberapa responden beranggapan bahwa merasa cukup atas gaji yang 

mereka terima. Hal tersebut didukung oleh wawancara dengan 10 

respondenyaitu responden berpendapat bahwa karyawan puas dengan gaji 

yang diterimanya, karena dengan mendapatkan gaji karyawan mendapatkan 

jaminan finansial bagi hidupnya (lampiran hal 63-69). 

 

b. Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap promosi 

Kepuasan terhadap promosi memiliki nilai rata-rata skor sebesar 3,26 yang 

berarti termasuk dalam kategori puas, hal tersebut memperlihatkan bahwa 

responden puas atas promosi yang sudah dilakukan perusahaan. Hal ini 

didukung oleh kuisioner terbuka responden mengatakan bahwa dengan 

adanya kesempatan  promosi yang diberikan kepada responden sesuai dengan 

prestasi yang dimiliki oleh karyawan, serta sistem promosi dilakukan secara 

adil dan obyektif  bagi seluruh responden, hal ini diperkuat dengan kuisioner 

terbuka pada lampiran halaman 70-80. 

c. Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap rekan kerja 

Kepuasan terhadap rekan kerja memiliki rata-rata skor sebesar 3,57 yang 

berarti termasuk dalam kategori puas, hal tersebut memperlihatkan bahwa 

reponden puas terhadap rekan kerja yang diperkuat dengan kuisioner terbuka 

responden menatakan rekan kerja saling memberi dukungan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, dapat saling membantu dalam urusan pekerjaan, 

rekan kerja yang memiliki semangat kerja yang tinggi serta memiliki rekan 

kerja bertanggungjawab atas pekerjaannya, hal tersebut diperkuat pada 
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lampiran wawancara responden halaman 63-69 yang mengatakan faktor 

kepuasan bagi responden adalah rekan kerja yang bisa saling mendukung dan 

memotivasi serta saling terbuka tentang pekerjaannya. 

d. Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap pimpinan 

Kepuasan terhadap pimpinan memiliki nilai rata-rata skor sebesar 3,38 yang 

berarti termasuk dalam kategori puas, hal tersebut memperlihatkan responden 

puas atas kinerja pimpinan yang memiliki kemapuan yang memadai dalam 

memimpin karyawannya, memberikan kesempatan karyawan untuk 

menyampaikan kritik maupun saran dan dapat diterima oleh pimpinan, 

namun dilihat dari rata-rata skor pada peryataan dukungan yang diberikan 

pimpinan sebesar 2,90 yang berarti memiliki nilai rendah dan hal tersebut 

didukung dengan wawancara responden yang mengatakan bahwa sebagai 

karyawan beranggapan pimpinan merasa belum sepenuhnya memberikan 

dukungan kepada karyawan yang responden rasa pimpinan belum cukup adil 

seperti pada lampiran wawancara responden halaman 64 mengatakan bahwa 

responden sebagai server beranggapan bahwa pimpinan memberi dukungan 

lebih terhadap sales dengan banyaknya fasilitas yang diberikan namun untuk 

divisinya kurang adanya perhatian seperti sarana untuk berkerja para server 

seperti alat kerja yaitu komputer yang jarang di upgrade membuat pekerjaan 

server terhambat, hal tersebut responden rasa kurang pas dengan jabatan yang 

ia miliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden merasa pimpinan 

kurang memperhatikan dan mendukung karyawannya. 
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e. Tanggapan responden mengenai kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri memiliki nilai rata-rata skor sebesar 

3,43 yang berarti termasuk dalam kategori puas, hal tersebut didukung 

dengan kuisioner terbuka reponden yang berpendapat bahwa pekerjaan yang 

mereka lakukan merupakan salah satu faktor kepuasan kerja dan mereka 

merasa puas atas pekerjaan yang mereka kerjakan diperusahaan karena 

responden merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan 

yang tidak membosankan, sudah sesuai dengan tanggung jawab berdasakan 

pekerjaan yang sudah dilakukan dan karyawan sudah puas atas hasil kerjanya, 

hal tesebut diperkuat oleh wawancara (lampiran kuisioner tebuka halaman 

70-80) yang mengatakan bawa responden puas terhadap pekerjaan yang 

mereka kerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang diampu. 

Berdasarkan tabel 4.4 persepsi reponden mengenai kepuasan terhadap gaji, 

kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap 

pimpinan dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri memiliki nilai rata-rata 3,32 

yang berarti termasuk dalam kategori puas dan memperlihatkan jika responden puas 

akan kepuasan terhadap gaji, promosi, rekan kerja, pimpinan dan pekerjaan itu 

sendiri. 

Aspek kepuasan terhadap rekan kerja memiliki rata-rata skor yang tertinggi 

karena responden merasa puas dengan dukungan dari rekan kerja untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik, responden merasakan nyaman dengan rekan 

kerja yang dapat dipercaya serta rejak kerja yang dapat bertanggung jawab atas 

pekerjaannya. 
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Berdasarkan wawancara peneliti kepada responden, responden memiliki 

kepuasan rendah mereka beranggapan bahwa gaji merupakan faktor utama untuk 

kelangsungan hidup mereka, dan diperkuat dengan hasil kuisioner terbuka dan 

wawancara terhadap responden. Pada wawancara yang dilakukan menunjukkan 

faktor gaji dan rekan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

responden. Responden berpendapat bahwa penghasilan mereka dari bekerja di PT. 

Kesnatel dapat menopang kelangsung hidup mereka, dan ada responden yang 

berpendapat bahwa lingkungan kerja dari rekan kerja yang saling mendukung dapat 

meningkatkan kepuasan kerja mereka.  

Wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan 

PT. Kresnatel Semarang untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya seperti 

memberikan bonus secara berkala, mengadakan outing, dll, namun responden 

beranggapan bahwa upaya yang sudah dilakukan PT. Kresnatel Semarang belum 

maksimal. Responden berpendapat bahwa sudahada upaya yang dilakukan oleh 

responden sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan seperti disiplin dan 

menaati peraturan dengan baik, mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi 

tanggung jawab dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal, menjaga 

dan mempertahakan kerjasama dengan rekan kerja yang lain, menjaga kebersihan 

dan lingkungan kerja untuk kenyamanan dalam bekerja. 

 Berdasarkan dari kuisioner terbuka kepada 31 responden merasa puas selama 

bekerja di PT. Kresnatel Semarang karena faktor kepuasan kerja yang menjadi alasan 

responden puas selama bekerja di PT. Kresnatel Semarang yaitu rekan kerja yang 

bisa diajak untuk bekerja sama dalam hal pekerjaan, gaji yang responden dapatkan, 
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hasil pekerjaan yang maksimal, pujian dari pimpinan karena kinerja responden yang 

memuaskan. Responden beranggapan bahwa kepuasan kerja yang responden rasakan 

memiliki dampak positif pada pekerjaan mereka sendiri karena dengan merasa puas 

responden akan merasakan perasaan menyenangkan yang timbul dalam proses 

mereka bekerja. 

 Pada upaya-upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja ,responden mengatakan 

bahwa sudah melakukannya dan sudah terealisasikan dengan baik namun perlu untuk 

selalu ditingkatkan seperti mengerjakan pekerjaan dengan baik, menaati peraturan 

yang ada pada perusahaan, menjaga kenyaman lingkungan kerja seperti kebersihan, 

dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja yang lain dan upaya yang sudah 

dilakukan PT. Kresnatel untuk menaikkan kepuasan kerja karyawannya seperti 

memberikan bonus berkala, memberikan penghargaan kepada karyawan yang 

memiliki kinerja baik, mengadakan outing setiap tahun untuk mempererat hubungan 

sebagai sebuah tim.  

Pada Kuisioner terbuka, responden mengatakan bahwa PT. Kresnatel Semarang 

sudah melakukan promosi bagi karyawannya namun beberapa karyawan mengatakan 

kurang memahami bagaimana proses promosi dilakukan kepada karyawan yang 

layak menerimanya sebagai bentuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang 

dilakukan oleh PT. Kresnatel Semarang. 

Adanya bonus atau penghargaan bagi karyawan yang memiliki kriteria kinerja 

yang baik sudah dilakukan kepada karyawan PT. Kresnatel Semarang sebagai bentuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya dan dalam kuisioner terbuka responden 

mengatakan bahwa PT. Kresnatel Semarang telah menciptakan lingkungan kerja 
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yang harmonis dengan membuat karyawan merasa nyaman seperti memberikan alat-

alat yang menunjang pekerjaan para karyawannya, menciptakan lingkungan yang 

kondusif dengan pihak manajemen sebagai perwakilan dari perusahaan dengan saling 

menyapa dengan karyawan lainnya sehingga tidak ada jarak antara pihak manajemen 

ataupun pimpinan, saling terbuka tentang pekerjaan sehingga adanya suasana 

keakraban yang semakin harmonis. 

 

4.3.2. Upaya yang dilakukan Perusahaan dan Karyawan untukMeningkatkan 

Kepuasan Kerja 

Perusahaan mempunyai peran penting dalam melakukan upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan/responden untuk mendapatkan kinerja para 

karyawan secara maksimal. 

Berdasarkan kepada kuisioner terbuka yang diwakili oleh manajemen upaya 

untuk meningkatkan kepuasan kerja yang sudah dilakukan perusahaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Adanya bonus secara berkala sesuai dengan pendapatan perusahaan setiap 

bulannya. 

2. Memberikan bonus sesuai dengan prestasi kerja karyawan. 

3. Memberikan tunjangan tambahan untuk sales seperti handphone, pulsa, uang 

bensin, dan biaya service motor untuk saat melakukan pekerjaan lapangan. 

4. Mengadakan outing tahunan untuk merekatkan hubungan sebagai sebuah tim 

yang solid. 
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5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman dalam mengerjakan 

pekerjaan. 

6. Membangun hubungan tanpa ada batas tertentu bagi bawahan terhadap atasan 

untuk dapat menyampaikan apapun keluhan maupun pendapat. 

Berdasarkan data diatasperusahaan sudah melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. Kresnatel Semarang, namun upaya 

tersebut dianggap belum maksimal. 

4.3.3 Upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja yang sudah dilakukan oleh 

karyawanPT. Kresnatel , yaitu: 

1. Melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap karyawan dengan 

maksimal untuk dapat mendapatkan kepercayaan perusahaan. 

2. Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang nyawan, kerjasama yang lebih baik antar karyawan untuk 

menciptakan teamwork yang semakin baik. 

3. Saling memotivasi antar karyawan untuk mendapat kinerja yang semakin 

baik dan mendapatkan prestasi kerja. 

4. Dapat menerima kritik dan saran dari rekan kerja yang lain untuk dapat 

memaksimalkan hasil pekerjaan. 

 

Adapun pengukuran untuk meningkatkan kepuasa kerja karyawan 

menggunakan beberapa indikator, yaitu: 

1. Perusahaan memberikan bonus secara berkala sesuai dengan pendapatan 

perusahaan setiap bulannya, artinya perusahaan akan melihat pendapatan 
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perusahaan setiap bulannya jika melebihi target perusahaan maka perusahan 

akan memberikan bonus kepada karyawannya. 

2. Memberikan bonus sesuai dengan prestasi kerja karyawan, artinya jika 

karyawan memiliki prestasi kerja yang baik akan mendapatkan bonus, seperti 

sales yang mencapai target dalam mencari customer dan menjual produk akan 

mendapatkan bonus dari perudahaan. 

3. Memberikan tunjangan tambahan untuk sales seperti handpone, pulsa, uang 

bensin, dan biaya service motor untuk melakukan pekerjaan lapangan. 

Artinya perusahaan berupaya menunjang para sales untuk dapat bekerja 

dengan maksimal dengan begitu jika para sales mendapat hasil kerja yang 

memuaskan akan tercipta kepuasan kerja. 

4. Mengadakan outing tahunan untuk merekatkan hubungan sebagai sebuah tim 

yang solid, artinya dengan mengadakan outing tahunan akan makin 

mempererat kerjasama antar karyawannya dan hal tersebutsebagai upaya 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. 

5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman dalam mengerjakan 

pekerjaan, artinya perusahaan menyediakan sarana yang baik dalam proses 

bekerja karyawan seperti menyediakan alat-alat yang mendukung serta 

memperhatikan hubungan kerja karyawannya untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif. 

6. Membangun hubungan tanpa ada batas tertentu bagi bawahan terhadap atasan 

untuk dapat menyampaikan apapun keluhan maupun pendapat, artinya 

perusahaan mempersilahkan karyawan menyampaikan apapun kritik maupun 
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sarannya kepada pihak perusahaan agar karyawan merasakan tidak ada jarak 

antara karyawan dengan pihak perusahaan. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Penelitian yang dilakukan pada PT. Kresnatel Semarang untuk mengetahui 

persepsi responden tentang kepuasan kerja karyawan yang ada di PT. Kresnatel 

Semarang. 

Dari hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan kepuasan kerja karyawan 

memiliki kategori tinggi, dan hasil dalam analisis deskriptif diketahui untuk variabel 

kepuasan kerja memiliki hasil yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebaiknya dapat 

dipertahankan oleh perusahaan untuk kebaikan berlangsungnya PT. Kresnatel dan 

menaikkan aspek-aspek dari kepuasan kerja yang memiliki nilai rendah seperti 

kepuasan terhadap gaji. 

Aspek – aspek kepuasan kerja yang memiliki hasil cukup tinggi yaitu kepuasan 

terhadap rekan kerja dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Dapat disimpulkan 

bahwa karyawan merasa puas terhadap kerja mereka namun dari beberapa item 

kuisioner memiliki nilai rendah seperti pada aspek kepuasan terhadap pimpinan yaitu 

pada aspek gaji seperti besar gaji, besar tunjangan yang belum sesuai dan tanggung 

jawab serta pada kepuasan terhadap pimpinan terdapat item yang memiliki nilai 

rendah yaitu dukungan yang diperoleh karyawan dari pimpinan PT. Kresnatel. 

Rata-rata karyawan kresnatel puas terhadap pekerjaan mereka, namun sebaiknya 

PT. Kresnatel meningkatkan gaji untuk karyawan karena berdasarkan wawancara 
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peneliti kepada beberapa kryawan yang memiliki kepuasan rendah mereka 

beranggapan bahwa gaji merupakan faktor utama untuk kelangsungan hidup mereka. 

Sebab itu pimpinan Kresnatel diharapkan dapat memberikan dukungan secara 

langsung dan lebih memperhatikan pendapat karyawan yang lain, bukan hanya 

melalui rapat-rapat evaluasi. 

Hasil dari kuisioner terbuka dan wawancara terhadap responden, kepuasan 

terhadap rekan kerja dikarenakan sesama rekan kerja dapat saling mendukung pada 

proses bekerja layaknya saudara, rekan kerja memiliki tanggung jawab sesuai 

pekerjaannya serta dapat bersama-sama dalam melakukan pekerjaan dengan baik. 

Hasil kepuasan kerja yang dimiliki setiap responden tentunya memiliki hasil 

yang berbeda, beberapa responden yang merupakan karyawan mungkin memiliki 

nilai netral karena belum bisa memiliki jawaban yang tegas. Responden yang seperti 

itu  tidak mengerti seberapa besar kadar kepuasan dirinya sendiri karena responden 

merasakan kepuasan secara individual yang tidak menetap ataupun berubah-ubah 

melalui banyak faktor. Mendapatkan atau merasakan sesuatu hal dalam pekerjaan 

sesuai dengan keinginan atau tidak serta kepentingan yang diberikan berdasarkan apa 

yang dikerjakan terhadap hasil yang berbeda-beda mengahasilkan tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda pada setiap karyawan, jadi perbedaan tersebut dapat 

menghasilkan tingkat kepuasan yang berbeda  pada aspek-aspek pekerjaan yang ada. 

Kepuasan kerja yang tinggi dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dan 

karyawan itu sendiri juga tinggi akan membantu pimpinan untuk mencapai target 

perusahaan yang diinginkan. 


