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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan  

 CV. Sinar Jaya merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 

kontruksiyang mencakup penjualan, pemesanan,pembuatan dan pengiriman. Pada 

tahun 1990 CV. Sinar Jaya didirikan oleh Bapak Sardiyanto, beliau sekaligus 

pemilik atau pimpinan dari perusahaan ini. CV.Sinar Jaya melayani pembuatan 

pagar, kanopi, tralis, besi kolom, rolling door, tangga putar, dan lain- lain yang 

berlokasi di jalan WR. Supratman Kav 526 Semarang, Jawa Tengah. 

 Seiring pergantian karyawan setiap tahunnya pada awal tahun 1990 belum 

memilki karyawan, kemudian pada tahun berikutnya 1994 sudah memilki 

karyawan sebanyak 3 orang, pada tahun 2002 karyawan bertambah 3 orang 

menjadi 6 orang setelah itu di tahun berikutnya 2006 karyawan semakin 

bertambah menjadi 9 orang, selanjutnya pada tahun 2010 karyawan yang ada di 

CV tersebut bertambah lagi menjadi 12 orang karyawan, namun pada tahun 2011 

ada 1 orang karyawan sering tidak masuk, 2 orang lainnya keluar dengan alasan 

mereka ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dan 1 orang berpindah dengan 

alasan karena ada keluarga yang berada disana dan kemudian karyawan tersebut 

memutuskan untuk berpindah ke tempat asalnya. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi di CV. Sinar Jaya Semarang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : CV. Sinar Jaya Semarang 

 Struktur organisasi yang tepat untuk CV. Sinar Jaya Semarang adalah 

struktur sederhana karena dilihat dari jumlah karyawan yang masih sedikit. CV. 

Sinar Jaya merupakan perusahaan yang tergolong kecil maka koordinasi yang 

dilakukan adalah secara langsung dan pengambilan keputusan terpusat pada level 

atas. Struktur organisasi di CV. Sinar Jaya memiliki 4 jabatan. Pimpinan dari cv 

tersebut berperan di dalam pengambilan keputusan seperti dalam hal menentukan 

gaji karyawan, rekruitmen, memberikan arahan di dalam pekerjaan, dll. Bagian 

pemasaran bertugas untuk menjual dan memasarkan produk. Bagian keuangan 

dan administrasi bertugas dalam pembuatan laporan keuangan dan transaksi 

kepada pelanggan. Sedangkan, bagian produksi dan finishing bertugas di dalam 

PIMPINAN 

STAFF PEMASARAN DAN 

PEMESANAN 

STAFF KEUANGAN DAN 

ADMINISTRASI 

BAGIAN PRODUKSI DAN FINISHING 

BAGIAN PENGIRIMAN 
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pembuatan produk yang dipesan oleh pelanggan sampai prosespengecatanproduk. 

Selain  itu, bagian pengiriman bertugas dalam pengiriman produk tersebut. 

 Pada CV.Sinar Jaya memiliki 8 orang , terdiri dari 1 orang pimpinan dan 7 

orang lainnya terdiri pada bagian administrasi, marketing, produksi atau operasi, 

finishing dan pengiriman. Selain itu, usaha ini merupakan usaha keluarga karena 

ada beberapa karyawan yang merupakan anggota keluarga dari pemilik. CV. Sinar 

Jaya tersebut, jam kerja setiap hari Senin- Sabtu pada pukul 08.00- 16.00 wib, 

karyawan yang ada di CV tersebut adalah karyawan yang memilki keahlian di 

bidangnya, sehingga karyawan mampu menguasai pekerjaan tersebut. 

4.2 Gambaran Responden 

 Berikut ini merupakan gambaran responden yang dikelompokan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, bagian pekerjaan, lama bekerja: 

Tabel 4.1 Gambaran Responden Mengenai Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, 

Bagian Pekerjaan, Lama Bekerja 

 

Keterangan Jenis 

Kelamin 

Usia 

(th) 

Pendidikan Jabatan Lama 

Bekerja 

(th) 

Res 1 L 31 S1 Staff Marketing 4 

Res 2 P 25 SMA StaffAdministrasi 3 

Res 3 L 39 SMA Bagian Produksi 5 

Res 4 L 26 SMA Bagian Produksi 6 

Res 5 L 32 SMA Bagian Produksi 5 

Res 6 L 24 SMA Bagian Finishing 5 

Res 7 L 25 MA Bagian 

Pengiriman 

6 
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 Dari 7 orang responden di CV. Sinar Jaya Semarang yang terdiri dari 

responden 1 berjenis kelamin laki- laki berusia 31 tahun berpendidikan S1 

menjabat pada bagian marketing dan lama bekerja selama 4 tahun, responden 2 

berjenis kelamin perempuan berusia 25 tahun berpendidikan SMA menjabat pada 

bagian administrasi dan lama bekerja selama 3 tahun, responden 3 berjenis 

kelamin laki- laki berusia 39 tahun berpendidikan SMA menjabat pada bagian 

produksi dan lama bekerja selama 5 tahun , responden 4 berjenis kelamin laki- 

laki berusia 26 tahun berpendidikan SMA menjabat pada bagian produksi dan 

lama bekerja selama 6 tahun, responden 5 berjenis kelamin laki- laki berusia 32 

tahun berpendidikan SMA menjabat pada bagian produksi dan lama bekerja 

selama 5 tahun, responden 6 berjenis kelamin laki- laki berusia 24 tahun 

berpendidikan SMA menjabat pada bagian finishing dan lama bekerja selama 5 

tahun, dan responden 7 berjenis kelamin laki- laki berusia 25 tahun berpendidikan 

SMA menjabat pada bagian kurir dan lama bekerja selama 6 tahun. 

 Selain itu, sebagian besar mayoritas responden berjenis kelamin laki- laki 

dan responden perempuan hanya satu orang saja dari total keseluruhan karyawan 

serta kecocokan laki- laki dalam pekerjaan itu karena membutuhkan tenaga kerja 

yang profesional sehingga membutuhkan karyawan laki- laki dan keterkaitan 

antara usia dan pendidikan dengan kepuasan kerja bisa dilihat dari karyawan yang 

berpendidikan SMA dan berusia 31- 39 tahun kecenderungan ingin menetap 

bekerja di perusahaan tersebut dan tidak berkeinginan untuk berpindah atau tidak 

mencari pekerjaan di luar karena dengan usia mereka yang sudah tua 

kemungkinan untuk berpindah sangat kecil. 



37 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

4.3 Persepsi  karyawan  CV. Sinar Jaya Mengenai Kepuasan Kerja 

  Untuk mengetahui persepsi karyawan pada CV. Sinar Jaya maka akan 

ditampilkan dalam deskripsi terlampir (lampiran 2) tabel tanggapan mengenai 

hasil persepsi responden terhadap kepuasan kerja. 

  Hasil analisis deskriptif mengenai presepsi responden terhadap kepuasan 

kerja dapat dilihat melalui tabel hasil tanggapan presepsi responden terhadap 

kepuasan kerja berikut ini: 

Tabel 4.2 

Persepsi Responden Terhadap Kepuasan Kerja 

 
No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Skor 

Rata 

-rata 

skor 

Katego

ri 

A. Kepuasan Terhadap Gaji 

1 Saya merasa puas 

karena gaji yang 

diterima saat ini 

sudah sesuai . 

1 

(5) 

4 

(16) 

2 

(6) 

- - 27 3,85 Tinggi 

2 Saya merasa puas 

karena gaji yang 

diberikan cukup 

untuk memenuhi 

kebutuhan sehari- 

hari. 

2 

(10) 

1 

(4) 

4 

(12) 

- - 26 3,71 Tinggi 

3 Saya merasa puas 

karena perusahaan 

sudah 

memberikan gaji 

tepat pada 

waktunya. 

2 

(10) 

5 

(20) 

- - - 30 4,28 Tinggi 

4 Saya merasa puas 

karena 

meningkatkan gaji 

kepada karyawan 

yang rajin dan 

selalu tepat 

waktu. 

1 

(5) 

4 

(16) 

2 

(6) 

- - 27 3,85 Tinggi 

 Kepuasan Terhadap Gaji 3,92 Tinggi 

 

 



38 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Lanjutan Tabel 4.2 

B. Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

5 Saya merasa puas 

karena antar 

karyawan saling 

membantu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

2 

(10) 

3 

(12) 

2 

(6) 

- - 28 4,0 Tinggi 

6 Saya merasa puas 

interaksi antar 

sesama karyawan 

maupun dengan 

pimpinan baik 

1 

(5) 

3 

(12) 

3 

(9) 

- - 26 3,71 Tinggi 

7 Saya merasa puas 

dengan mendapat 

kesempatan untuk 

terlibat dalam 

pengambilan 

keputusan 

- 1 

(4) 

6 

(18) 

- - 22 3,14 Tinggi  

8 Merekrut pekerja 

yang saling 

mendukung satu 

sama lain di 

dalam sebuah 

pekerjaan 

4 

(20) 

3 

(12) 

- - - 32 4,5 Tinggi  

9 Bekerjasama 

dengan rekan 

kerja untuk 

mencapai tujuan 

yang sama. 

3 

(15) 

4 

(16) 

- - - 31 4,42 Tinggi  

 Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 3,95 Tinggi 

C. Kepuasan Terhadap Pekerjaan Itu Sendiri 

10 Saya merasa puas 

dengan 

memahami tugas 

dan tanggung 

jawab pekerjaan 

dengan baik. 

2 

(10) 

4 

(16) 

1 

(3) 

- - 29 4,14 Tinggi  

11 Saya merasa puas 

terhadap 

pekerjaan saya 

yang dapat 

terselesaikan 

dengan tepat 

waktu. 

2 

(10) 

4 

(16) 

1 

(3) 

- - 29 4,14 Tinggi  

12 Saya merasa puas 

terhadappekerjaan

yang memberikan 

saya peluang 

denganmengguna

kan kemampuan 

yang saya miliki. 

1 

(5) 

5 

(20) 

1 

(1) 

- - 28 4,0 Tinggi  
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Lanjutan Tabel 4.2 

13 Saya merasa puas 

karena bekerja 

dengan hati dan 

tidak membuat 

pekerjaan menjadi 

beban. 

1 

(5) 

5 

(20) 

1 

(3) 

- - 28 4,0 Tinggi  

14 Saya meras puas 

karena bekerja 

secara profesional 

dan maksimal 

untuk memenuhi 

target perusahaan. 

2 

(10) 

4 

(16) 

1 

(3) 

- - 29 4,14 Tinggi 

 Kepuasan Terhadap Pekerjaan Itu Sendiri 

 

4,00 Tinggi 

D. Kepuasan Terhadap Pimpinan 

15 Saya merasa puas 

dengan perlakuan 

adil kepada semua 

karyawan 

1 

(5) 

3 

(12) 

3 

(9) 

- - 26 3,71 Tinggi 

16 Saya merasa puas 

pimpinan telah 

memberikan kritik 

dan saran yang 

dikeluhkan oleh 

karyawannya 

- 2 

(8) 

5 

(15) 

- - 23 3,28 Tinggi 

17 Saya merasa puas 

karena pimpinan 

memberikan 

arahan pekerjaan 

dengan baik. 

1 6 - - - 29 4,14 Tinggi 

 Kepuasan Terhadap Pimpinan 3,71 Tinggi 

 Rata- rata skor keseluruhan 3,89 Tinggi  

Sumber:  Data Primer yang diolah ,2017 

 Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa rata- rata keseluruhan persepsi 

termasuk kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 3,89 artinya 

karyawan telah merasakan kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, rekan kerja, 

pekerjaan itu sendiri dan pimpinan di dukung dengan hasil kuesioner terbuka 

(lampiran 2) 
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 Berdasarkan tabel 4.2dapat diketahui bahwa persepsi karyawan mengenai 

kepuasan kerja terhadap gaji berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan 

nilai rata- rata 3,92 artinyaresponden telah merasakan bahwa gaji yang 

diperolehnya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan alasan 

sudah sesuai dengan standar perusahaan dan sesuai dengan bidang pekerjaan 

setiap karyawan. 

 Adapun hasil rata- rata dari karyawan atas 4 item pertanyaan tersebut 

mengindikasikan bahwa gaji yang diterima saat ini oleh karyawan dalam kategori 

kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 3,85, gaji yang diberikan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari- hari berada pada kategori kepuasan kerja tinggi 

dengan nilai rata- rata 3,71, perusahaan sudah memberikan gaji tepat waktu 

memilki kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 4,28 dan 

meningkatkan gaji kepada karyawan yang selalu rajin dan tepat waktu berada 

dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 3,85. 

 Persepsi karyawan mengenai rekan kerja dari kepuasan kerja berada dalam 

kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 3,45 artinya karyawan saling 

membantu atau bekerjasama dengan baik di dalam sebuah pekerjaan dengan 

alasan hubungan antara rekan kerja maupun pimpinan harmonis, saling 

menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak ada perselisihan dan 

persaingan sehingga dapar menjalin komunikasi dengan baik. 

 Adapun hasil rata- rata dari tanggapan  karyawan atas 5 item pertanyaan 

tersebut mengindikasikan bahwa karyawan saling membantu dalam 
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menyelesaikan pekerjaan berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan 

nilai rata- rata 4,0, interaksi antar sesama karyawan maupun pimpinan terjalin 

cukup baik berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 

3,71, karyawan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 

3,14, merekrut calon pekerja yang mampu mendukung satu sama lain didala 

sebuah pekerjaan termasuk dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai 

rata- rata 4,42. 

 Persepsi karyawan mengenai pekerjaan itu sendiri dari kepuasan kerja 

berada dalam ketegori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 4,0 artinya 

karyawan merasa senang dengan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini dengan 

alasan sudah menjadi tanggung jawab, berkompetensi dan komitmen yang harus 

dilaksanakan dengan baik serta sudah sesuai dengan pekerjaan masing- masing 

karyawan yang memberikan peluang sehingga penempatan kerja dapat sesuai 

dengan keahlian mereka masing- masing. 

 Adapun hasil rata- rata dari tanggapan karyawan atas 5 item pertanyaan 

tersebut yang mengindikasikan bahwan karyawan diharapkan mampu memahami 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan berada dalam kategori kepuasan kerja 

tinggi dengan memiliki nilai rata- rata 4,14, pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 

4,14, pekerjaan memberikan peluang dengan kemampuan yang dimilki oleh 

karyawan berada dala kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rata 4,0, 

bekerja dengan hati dan tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban dalam kategori 
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kepuasan kerja tinggi yang memilki nilai  rata- rata 4,0 dan bekerja secara 

profesional serta maksimal memilki kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai 

rata- rata sebesar 4,0. 

 Persepsi karyawan mengenai pimpinan dari kepuasan kerja berada dalam 

kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai rata- rat 3,71 yang artinya karyawan 

telah merasakan bahwa piminan sudah melakukan yang tebaik untuk para 

karyawannya dengan alasan bahwa pimpinan bersikap adil , bijaksana dan 

mengganggap bahwa semua karyawan itu sama dan tidak pernah membeda- 

bedakan karyawan satu dengan yang lain 

 Adapun hasil rata- rata dari tanggapan karyawan .atas 3 item pertanyaan 

tersebut yang mengindikasikan bahwa pimpinan saat ini bersikap adil kepada 

seluruh karyawan atau berada dalam kategori kepuasan kerja tinggi dengan nilai 

rata- rata 3,71, pimpinan memberikan kritik dan saran yang dikeluhkan oleh 

karyawan termasuk dalam kategori kepuasan kerja tingi dengan memilki nilai 

rata- rata 3,28 dan pimpinan memberikan arahan kepada karyawan dengan baik 

memiliki kategori kepuasa kerja tinggi dengan nilai rata- rata 4,14. 

 Hasil persepsi responden mengenai kepuasan kerja yang memiliki nilai 

rata- rata tertinggi yaitu 4,0 terdapat pada aspek kepuasan terhadap pekerjaan itu 

sendiri. Dari beberapa faktor bahwa semua karyawan menyetujui bahwa 

memahami tugas dan tanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan 

oleh pimpinan, pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan yang 

memberikan peluang dan pekerjaan yang diberikan tidak terlalu berat sehingga 
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karyawan merasa senang dalam melaksanakan pekerjaan yang ada serta bekerja 

secara profesional untuk memenuhi target perusahaan dengan alasan berdasarkan 

hasil kuesioner terbuka sudah menjadi tanggung jawab, berkompetensi dan 

komitmen yang harus dilaksanakan dengan baik serta sudah sesuai dengan 

pekerjaan masing- masing karyawan yang memberikan peluang sehingga 

penempatan kerja dapat sesuai dengan keahlian mereka masing- masing. Selain 

itu, kepuasan terhadap rekan kerja juga termasuk dalam ketegori kepuasan kerja 

tinggi dengan memilki nilai rata- rata 3,95 karena dengan adanya rekan kerja yang 

mendukung dan saling membantu didalam pekerjaan, interaksi yang terjalin cukup 

baik antara sesama karyawan maupun pimpinan, kesempatan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan, merekrut pekerja yang saling mendukung dan 

bekerjasama demi mencapai tujuan yang sama dengan hasil kuesioner terbuka 

hubungan antara rekan kerja maupun pimpinan harmonis, saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain, tidak ada perselisihan dan persaingan sehingga dapar 

menjalin komunikasi dengan baik. 

4.3.1 Upaya – upaya Yang Dilakukan Pimpinan Untuk Meningkatkan 

 Kepuasan Kerja Karyawan. 

 Upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan, pimpinan memiliki 

peranan sangat penting dalam melakukan upaya tersebut demi meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan maka dari itu ada beberapa tindakan yang akan 

dilakukan oleh pimpinan akan ditampilkan dalam hasil tanggapan responden 

mengenai upaya yang dilakukan oleh pimpinan itu sendiri didukung dengan 
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wawancara kepada pimpinan pada tanggal 14 Februari 2017 dalam deskripsi 

terlampir (lampiran 1)  tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Untuk 

Meningkatkan Kepuasan Kerja 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

No Pertanyaan 
SS 

(5) 
S N TS STS 

Total 

Skor 

Rata- 

rata 

skor 

Kategori 

AUpaya Yang Dilakukan Oleh Pimpinan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Meningkatkan 

gaji kapada 

karyawan yang 

rajin dan selalu  

tepat waktu 

3 

(15) 

4 

(16) 
- - - 31 4,42 

Sudah 

dilakukan 

2 Memberikan 

gaji yang sesuai 

pekerjaan 

- 
6 

(24) 

1 

(3) 
- - 27 3,85 

Sudah 

dilakukan 

3 Menerima kritik 

dan saran yang 

dikeluhkan oleh 

karyawan untuk 

mecari solusi 

- 
1 

(4) 

6 

(18) 
- - 22 3,14 

Sudah 

dilakukan 

4 Merekrut 

pekerja yang 

saling 

mendukung di 

dalam pekerjaan 

1 

(5) 

6 

(24) 
- - - 29 4,14 

Sudah 

dilakukan 

5 Perusahaan 

sudah 

memberikan 

gaji tepat waktu 

3 

(15) 

4 

(16) 
- - - 31 4,42 

Sudah 

dilakukan 

6 Perlakuan adil 

kepada semua 

karyawan 

1 

(5) 

2 

(8) 

4 

(12) 
- - 25 3,57 

Sudah 

dilakukan 

7 Memberikan 

arahan 

pekerjaan 

dengan baik 

3 

(15) 

4 

(16) 

 

 

- - - 31 4,42 
Sudah 

dilakukan 

 Upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja 
3,99 

Sudah 

dilakukan 
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 Berdasarkan hasil diketahui bahwa rata- rata keseluruhan mengenai 

persepsi karyawan mengenai upaya yang dilakukan pimpinan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja termasuk dalam kategori sudah dilakukan oleh pimpinan dan 

memilki nilai rata- rata 3,99 artinya pimpinan sudah melakukan upaya yang 

terbaik untuk para karyawannya . 

 Adapun hasil rata- rata dari tanggapan responden mengenai upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja yaitu meningkatkan gaji kepada karyawan yang 

rajin dan selalu tepat waktu memilki kategori sudah dilakukan pimpinan dengan 

memilki nilai rata- rata 4,42  dari 7 orang, 3 diantaranya sangat setuju dengan 

upaya yang dilakukan oleh pimpinan, sedangkan 4 orang setuju dengan upaya 

tersebut. Cara pimpinan selanjutnya yaitu memberikan gaji yang sesuai dengan 

pekerjaan memilki kategori sudah dilakukan pimpinan dan memilki nilai rata- rata 

skor 3,85 dari 7 orang, 6 diantaranya setuju dengan upaya yang dilakukan oleh 

pimpinan, sedangkan 1 orang bersikap netral dengan pemberian gaji yang sesuai 

pekerjaan.  

 Kemudian, cara yang dilakukan oleh pimpinan dengan menerima kritik 

dan saran dari karyawan berada pada kategori sudah dilakukan oleh pimpinan 

dengan memiliki nilai rata- rata 3,14 dari 7 orang, 6 diantaranya bersikap netral 

dengan yang dilakukan oleh pimpinan dan 1 orang setuju dengan upaya itu. 

Selanjutnya, merekrut pekerja yang saling mendukung dari 7 orang, 6 diantaranya 

setuju sedangkan 1 orang  sangat setuju dengan upaya tersebut. 
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 . Upaya berikutnya, memberikan gaji tepat waktu berada pada kategori 

sudah dilakukan oleh pimpinan dengan memilki nilai rata- rata 4,42 dari 7 orang, 

4 diantaranya setuju sedangkan 3 orag diantaranya sangat setuju dengan hal 

tersebut.Pimpinan bersikap adil kepada semua karyawan berada pada kategori 

sudah dilakukan oleh pimpinan dengan memilki nilai rata- rata 3,57 7 orang, 4 

diantaranya bersikap netral, 2 orang diantaranya setuju dan sedangkan 1 orang 

sangat setuju dengan sikap pimpinan.  

 Cara terakhir yang dilakukan oleh pimpinan yaitu memberikan arahan 

pekerjaan dengan baik berada pada kategori sudah dilakukan oleh pimpinan 

dengan memilki nilai rata- rata 4,42 dari 7 orang, 4 diantaranya setuju sedangkan 

3 orang sangat setuju dengan upaya yang telah dilakukan oleh pimpinan 

perusahaan.Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh karyawan setuju dengan 

upaya-upaya yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan  kepuasan kerja 

karyawan.  

 Hasil analisis mengenai upaya yang dilakukan oleh pimpinan CV. Sinar 

Jaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan memiliki nilai rata- rata skor 

3,99 yang tergolong dalam kategori sudah dilakukan artinya pimpinan sudah 

berupaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan cara seperti 

meningkatkan gaji kepada karyawan yang rajin dan selalu tepat waktu, 

memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan, senang hati menerima kritik 

maupun saran yang dikeluhkan oleh karyawan, merekrut pekerja yang mampu 

bekerjasama sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai karyawan, memberikan gaji tepat pada waktunya, adanya perlakuan adil 



47 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

kepada semua karyawan serta memberikan arahan kepada karyawan dengan baik 

yang untuk mewujudkan tujuan bersama. 

4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan 

 Kerja 

 Upaya untuk meingkatkan kepuasan kerja, karyawan juga memilki 

peranan penting karena karyawan merupakan perantara untuk mengembangkan 

perusahaan tersebut (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan). Maka dari itu upaya 

dalam meningkatkan kepuasan karja karyawan dilakukan oleh karyawan yang 

akan ditampilkan hasil tanggapan dari responden menegenai upaya meningkatksn 

kepuasan kerja dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Upaya Yang Dilakukan Karyawan 

Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

 

No Pertanyaan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

skor 

Rata 

– rata 

skor 

Kategori 

Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja 

1 Bertanggung 

jawab dan 

memahami 

tugas yang 

diberikan 

pimpinan 

2 

(10) 

4 

(16) 

1 

(3) 
- - 29 4,14 

Sudah 

dilakukan 

2 Bekerjasama 

dengan rekan 

kerja untuk 

mencapai 

tujuan yang 

sama 

1 

(5) 

4 

(16) 

2 

(6) 
- - 27 3,85 

Sudah 

dilakukan 

3 Bekerja secara 

profesional, 

maksimal 

untuk 

memenuhi 

1 

(5) 

5 

(20) 

1 

(3) 
- - 28 4,0 

Sudah 

dilakukan 
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target  

perusahaan 

4 Disiplin waktu 2 

(10) 

4 

(16) 

1 

(3) 
- - 29 4,14 

Sudah 

dilakukan 

5 Pekerjaan 

dapat 

terselesaikan 

tepat waktu  

3 

(15) 

2 

(8) 

2 

(6) 
- - 29 4,14 

Sudah 

dilakukan 

6 Bekerja 

dengan hati 

dan tidak 

menjadikan 

sebagai beban. 

4 

(20) 

2 

(8) 

1 

(3) 
- - 31 4,42 

Sudah 

dilakukan 

 Upaya Yang Dilakukan Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan 

Kerja 
4,11 

Sudah 

dilakukan 

Sumber :  Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan hasil diketahui bahwa rata- rata keseluruhan mengenai 

persepsi karyawan mengenai upaya yang dilakukan oleh karyawan sendiri untuk 

meningkatkan kepuasan kerja termasuk dalam kategori sudah dilakukan oleh 

mereka dan memilki nilai rata- rata 4,11 artinya karyawan sudah berupaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja didukung dengan hasil kuesioner terbuka (lampiran 

2)  

 Adapun hasil rata- rata dari tanggapan responden mengenai upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja yaitu bertanggung jawab dan memahami tugas yang 

diberikan oleh pimpinan berada dalam kategori sudah sudah dilakukan oleh 

karyawan dan memiliki nilai rata- rata 4,14 dari 7 orang, 4 diantaranya setuju 

dengan upaya karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja, dan 2 orang 

diantaranya sangat setuju, sedangkan 1 orang menjawab netral dengan upaya 

tersebut. Cara yang dilakukan oleh karyawan selanjutnya yaitu bekerjasama 

dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan yang sama berada dalam kategori 
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sudah dilakukan oleh karyawan dan memiliki nilai rata- rata 3,85 dari 7 orang, 4 

diantaranya setuju dengan upaya yang dilakukan karyawan, sedangkan 2 orang 

menjawab netral dengan adanya upaya tersebut dan 1 orang sangat setuju dengan 

upaya yang dilakukan oleh mereka atau karyawan itu sendiri. 

 Selanjutnya cara yang dilakukan oleh karyawan yaitu bekerja secara 

profesional dan maksimal untuk memenuhi target perusahaan berada dalam 

kategori sudah dilakukan oleh karyawan dan memiliki nilai rata- rata4,0 dari 7 

orang, 5 diantaranya setuju dengan upaya yang mereka lakukan dan 1 orang 

lainnya menjawab sangat setuju, sedangkan 1 orang menjawab netral apabila 

karyawan mampu bekerja semaksimal mungkin guna melebihi target tersebut.  

 Disiplin waktu dengan adanya disiplin waktu diharapkan semua karyawan 

menaati peraturan yang ada di perusahaan berada dalam kategori sudah dilakukan 

dan memiliki nilai rata- rata 4,14 dari 7 orang, 4 orang diantaranya setju dengan 

upaya yang mereka lakukan dengan menaati peraturan yang ada dengan disiplin 

dan 2 orang menjawab sangat setuju dengan hal tersebut, sedangkan 1 orang 

lainnya menjawab netral dengan upaya yang dilakukannya. 

 Pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu berada dalam kategori 

sudah dilakukan dan memiliki nilai rata- rata  4,14 yaitu dari 7 orang, 3 orang 

diantaranya sangat setuju untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tepat 

waktu guna tercapainya target perusahaan, dan 2 orang setuju dengan upaya yang 

mereka lakukan untuk perusahaan, sedangkan 2 orang lainnya menjawab netral 
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apabila untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu. 

 Cara terakhir yang dilakukan oleh karyawan yaitu bekerja dengan hati dan 

tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban berada dalam kategori sudah dilakukan 

dan memiliki nilai rata- rata 4,42 dari 7 orang, 4 diantaranya menjawab sangat 

setuju dengan upaya yang  dilakukan oleh pekerja atau karyawan dan 2 

diantaranya setuju, sedangkan 1 orang menjawab netral untuk bekerja dengan hati 

serta tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban sehingga mampu memberikan 

hasil yang terbaik bagi perusahaan.   

 Upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

mereka sendiri memiliki rata- rata skor 4,11 yang tergolong dalam kategori sudah 

dlakukan oleh mereka artinya karyawan itu sendiri mampu bekomitmen terhadap 

perusahaan dengan bertanggung jawab dan memahami tugas yang diberikan oleh 

pimpinan, bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan yang sama, 

bekerja secara profesional dan maksimal untuk memenuhi taget perusahaan, 

disiplin waktu, pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu, bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan menjadi beban karena sudah menjadi tanggung 

jawab sebagai seorang karyawan. 
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4.4  Pembahasan 

Tabel 4.5 

Hasil Keseluruhan Mengenai Kepuasan Kerja, Upaya Pimpinan dan Upaya 

Individu 

 

Kepuasan Kerja Upaya Pimpinan Upaya Karyawan 

Kepuasan Terhadap Gaji  

(Tinggi) 

1. Meningkatkan 

gaji kepada 

karyawan yang 

rajin dan tepat 

waktu 

2. Memberikan gaji 

yang sesuai 

pekerjaan 

3. Memberikan gaji 

tepat waktu 

1. Bekerja secara 

profesional, 

maksimal untuk 

memenuhi target 

perusahaan 

2. Disiplin waktu 

Kepuasan Terhadap 

Rekan Kerja (Tinggi) 

Merekrut pekerja yang 

saling membantu satu 

sama lain 

Bekerjasama dengan 

rekan kerja untuk 

mencapai sebuah tujuan 

Kepuasan Terhadap 

Pekerjaan Itu Sendiri 

(Tinggi) 

Memberikan peluang 

bagi keahlian karyawan 

Bekerja dengan hati dan 

tidak membuat pekerjaan 

sebagai beban 

Kepuasan Terhadap 

Pimpinan (Tinggi) 

1. Perlakuan adil 

kepada semua 

karyawan 

2. Memberikan 

arahan pekerjaan 

dengan baik 

Bertanggung jawab dan 

memahami tugas yang 

diberikan oleh pimpinan 

 

 Berdasarkan hasil diketahui bahwa kepuasan terhadap gaji termasuk dalam 

kategori tinggi dengan didukung dengan adanya upaya pimpinan yaitu 

meningkatkan gaji kepada karyawan yang rajin dan tepat waktu, memberikan gaji 

yang sesuai pekerjaan dan memberikan gaji tepat waktu selain itu upaya yang 

dilakukan oleh karyawan yaitu bekerja secara profesional, maksimal untuk 

memenuhi target perusahaan serta disiplin waktu. 
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 Kepuasan terhadap rekan kerja termasuk dalam kategori tinggi dengan di 

dukung  adanya upaya pimpinan yaitu merekrut pekerja yang saling membantu 

satu sama lain dan upaya yang dilakukan karyawan dengan bekerjasama  dengan 

rekan kerja untuk mencapai sebuah tujuan. 

 Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri termasuk pada kategori tinggi dan 

di dukung dengan adanya upaya pimpinan yaitu memberikan peluang bagi 

keahlian karyawan dan upaya yang dilakukan oleh karyawan yaitu bekerja dengan 

hati dan tidak membuat pekerjaan sebagai beban. 

 Kepuasan terhadap pimpinan  termasuk dalam kategori tinggi dengan 

adanya upaya yang dilakukan oleh pimpinan dengan bersikap adil kepada semua 

karyawan dan memberikan arahan pekerjaan dengan baik dan upaya yang 

dilakukan oleh karyawan bertanggung jawab dan memahami tugas yang diberikan 

oleh pimpinan. 

 Dari pembahasan ini sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan yang ada di CV Sinar Jaya memiliki kategori kepuasan kerja tinggi  

tinggi  dan adanya upaya yang sudah dilakukan oleh pimpinan maupun karyawan 

agar mampu mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu perusahaan diharapkan 

untuk mempertahankan kepuasan kerja karyawan dengan melihat aspek-aspek 

kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri dan 

pimpinan. Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para karyawan 

maupun pimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja tergolong dalam kategori 

sudah sesuai dengan yang diharapkan sehingga karyawan akan bekerja dengan 
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penuh semangat, akan berkomitmen dengan bekontribusi lebih terhadap 

perusahaan serta memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Hal tersebut 

dapat memudahkan bagi perusahaan untuk mencapai target dan tujuan bersama 

bisa tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


