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4.1 Gambaran Umum obyek penelitian 

 

CV Gading Putih berdiri pada tahun 2007, pendiri perusahaan ini bernama Bapak Cahyono 

Kartika CV. Gading Putih merupakan perusahaan yang beralamat pada Jl.Ciliwung no 668-

669 Semarang. CV Gading Putih merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan 

yang memproduksi barang-barang seperti :Stopmap,snell dan undangan.Serta juga 

menyediakan laminasi dan cetak. Saat ini jumlah karyawan tetap di CV Gading Putih 

berjumlah 26 orang yang terdiri dari beberapa jabatan, diantaranya ada manajer produksi, 

karyawan pon, karyawan laminasi, karyawan lem, karyawan jahit. 

Sistem pengupahan di CV Gading Putih diberikan tiap minggu , hari kerja di CV Gading 

Putih adalah hari senin – sabtu, dari jam 08.00 – jam 16.00, namun saat hari sabtu 

diberlakukan setengah hari kerja, yaitu dari jam 08.00 hingga jam 12.00. 

 

 

 

 

 

4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Struktur organisasi di atas merupakan struktur yang dibuat berdasarkan persepsi peneliti yang 

berdasarkan hasi wawancara peneliti terhadap pimpinan CV Gading Putih. Karyawan pon 

memiliki pekerjaan memotong atau mengerat kertas yang tidak mungkin dilakukan oleh 

mesin  potong, karena bidang yang dipotong tidak beraturan atau sesuai dengan keinginan 

pemesan.Karyawan laminasi memiliki pekerjaan untuk memberi corak mengkilap pada 

bidang cetak, karyawan potong bertugas untuk memotong kertas dengan bidang lurus, 
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karyawan lem bertugas mengelem undangan, karyawan jahit bertugas menjahit agenda. 

Proses bisnis di perusahaan ini yang pertama adalah Sales mencari konsumen , setelah 

konsumen memberikan spesifikasi/jenis barang yang di inginkan, lalu manajer produksi 

memesan bahan baku  kertas, apabila konsumen memesan undangan , manajer produksi 

mendesainkan pesanan konsumen ke tukang desain terlebih dahulu baru memproduksi di CV 

Gading Putih , karena di CV Gading Putih belum ada karyawan desain, setelah itu kertas di 

cetak dan di bentuk sesuai pesanan konsumen, setelah itu manajer produksi 

bertanggungjawab untuk mengantar pesanan kepada konsumen. 

Gambar 2 

Struktur Organisasi CV Gading Putih 

 

4.2 Gambaran Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Gading Putih yang berjumlah 26 

orang. Berikut gambaran responden dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, status 

,masa kerja dan pendidikan. 
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4.2.1Usia dan status responden 

Gambaran responden berdasarkan status dan usia dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini 

Tabel 4.2.1 

Responden Berdasarkan Usia dan Status Responden 

Usia Status Total 

Belum Menikah Menikah 

21-35 Tahun 10 (39%) 8  (31%) 18 (70%) 

36-49 Tahun 2 (8%) 4  (15%) 6   (23%) 

50-63Tahun 0 (0%) 2  (7%) 2   (7%) 

Total 12 (46%) 14 (54%) 

 

26 (100%) 

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat dikatakan bahwa mayoritas karyawan CV Gading Putih sudah 

menikah hal tersebut memicu bahwa para karyawan memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhi kehidupan keluarganya sehingga mereka lebih semangat dalam bekerja dan 

kepuasan kerja akan mudah tercapai apabila karyawan semangat dan menyukai pekerjaannya. 

 

4.2.2. Status dan Jenis Kelamin 

Berikut gambaran responden berdasarkan status dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

4.2.2. di bawah ini: 

Tabel 4.2.2 

Responden Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin  

 Jenis Kelamin Total 

Pria Wanita 

Status Belum Menikah 5 ( 19%) 

 

7 (27%) 

 

12 (46%) 
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Menikah 8 (31%) 

 

6 (23%) 

 

14 (54%) 

 

Total 13 (50%) 

 

13 (50%) 26 (100%) 

 

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat dikatakan bahwa rata-rata karyawan CV Gading Putih sudah 

menikah.Sehinga para karyawan lebih merasa bertanggungjawab terhadap keluarganya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka harus bersemangat dalam bekerja dan 

mereka cenderung puas terhadap pekerjaannya. 

 

 

 

4.2.3 Jabatan, Usia dan Lama Kerja 

Gambaran responden berdasarkan jabatan dan usia responden 3 di bawah ini: 

Tabel 4.2.3 

Jabatan 

Pekerjaan 

Tingkat Pendidikan dan Lama kerja Total 

 

 

SLTP 

 

SLTA 

 

<1-2 3-6 7-10 <1-2 3-6 7-10 

Manajer 

Produksi 

0 0 0 0 1 1 2 

Karyawan Pon 2 2 0 1 0 0 5 

Karyawan 

Laminasi 

1 3 0 0 0 0 4 

Karyawan Jahit 1 2 1 1 0 0 5 

Karyawan 

Potong 

1 3 1 0 0 0 5 
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dengan yang saya 

kerjakan 

 

b.Adanya kepuasan 

karena upah cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

kerjakan 

 

 

b.Saya puas karena upah 

yang diberikan cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhan saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di CV Gading PutihSemarang. Yang beralamat di JL Ciliwung 

no 668-669, Semarang. Alasan pemilihan obyek di  CV Gading Putih karena peneliti ingin 

mengetahui besarnya tingkat kepuasan kerja di CV Gading Putih, dan upaya perusahaan dan 

karyawan untuk mempertahankan tingkat kepuasan kerja karyawan. 

3.2 Populasi. 

Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Berdasarkan pengertian di 




