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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan antar perusahaan dalam dunia bisnis semakin tinggi, baik itu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa. Untuk  dapat 

bertahan dalam kondisi dan situasi tersebut, perusahaan harus dapat mengengola 

semua sumber daya secara seimbang. Perusahaan harus memperhatikan segala 

aspek untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan atau laba. 

Salah satu sumber daya yang penting dan merupakan faktor utama penunjang 

berjalannya sebuah perusahaan yaitu sumber daya manusia ( SDM ). Faktor 

sumber daya manusia ( SDM ) atau yang kita sebut sebagai karyawan adalah 

faktor penggerak dalam seluruh bagian didalam perusahaan.  

 

Perusahaan menyadari arti pentingnya karyawan sebagai faktor utama 

dalam menunjang seluruh aktifitas, maka karyawan perlu merasa nyaman, aman 

dan sejahtera dalam bekerja. Karyawan  mempunyai peranan penting dalam 

aktivitas perusahaan, hal ini disebabkan bagaimanapun juga kemajuan serta 

keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari peran dan kemampuan karyawan 

yang baik. Dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan tingkat kepuasan kerja 

karyawan. Sehingga perusahaan dapat bertahan dalam persaingan karena memiliki 

sumber daya terlebih sumber daya manusia yang sangat mendukung untuk 

kemajuan perusahaan kedepannya.  

Memiliki seorang karyawan (SDA) yang mendukung tujuan perusahaan 

akan membuat perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan terjadi jika 

seorang karyawan memiliki rasa puas terhadap perusahaan. Menurut Sutrisno 

(2016) Kepuasan kerja ialah suatu sikap yang dimiliki setiap karyawan terhadap 

segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan kerja sama antar karyawan, 

situasi kerja, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut 
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faktor fisik dan faktor  psikologis dari karyawan tersebut. Pekerjaan membuat 

karyawan harus berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan juga bawahannya, 

peraturan yang ada di dalam organisasi, standar kinerja, kondisi kerja. Karyawan 

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan menunjukkan reaksi sikap positif 

terhadap pekerjaan yang ia lakukan, dan sebaliknya karyawan yang tidak puas 

dengan pekerjaanya akan menunjukkan reaksi sikap negatif terhadap pekerjaanya 

yang ia lakukan. Untuk mencapai tingkat kepuasan kerja yang positif dari 

karyawan itu tidaklah mudah. Disinilah peran penting perusahaan untuk membuat 

dan mempertahankan sikap positif kepuasan kerja karyawan.  

 PT. Cipta Eka Ria adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

yaitu sebuah Karaoke TV ( KTV ) dan Club yang bernama ORBIT di Semarang.    

PT. Cipta Eka Ria berdiri pada 4 Desember 2016 yang sampai saat ini sudah 

memiliki karyawan sebanyak 60 orang. Kepuasan kerja karyawan sangatlah 

penting bagi PT. Cipta Eka Ria karena perusahaan bergerak dibidang jasa terlebih 

jasa hiburan yang melibatkan hubungan dengan pihak luar, maka perusahaan 

dapat menjaga hubungan baik melalui karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pihak luar. Kepuasan kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap cara 

karyawan itu bekerja.  

Para karyawan PT. Cipta Eka Ria mengalami permasalahan terhadap 

kepuasaan kerja. Hal ini dapat dilihat pada data tingkat turnover karyawan pada 

tahun 2017. Data turnover karyawan di PT. Cipta Eka Ria didapat dengan 

menggunakan formulasi menurut Mobley dan Seashore, dkk (1986) dalam 

Ridlo, 2012 yaitu jumlah keseluruhan pengunduran diri karyawan dibagi jumlah 

rata – rata karyawan dikali seratus. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berikut: 
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TABEL 1.1 

Angka turnover karyawan tahun 2017 

Bulan 

Karyawan 

keluar 

Karyawan 

masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Presentase 

Keluar 

Januari 2 4 56 4% 

Februari 1 1 56 2% 

Maret 1 1 56 2% 

April 0 0 56 0% 

Mei 2 5 59 3% 

Juni 1 1 59 2% 

Juli 2 2 59 3% 

Agustus 1 1 59 2% 

September 3 4 60 5% 

Oktober 1 1 60 2% 

November 0 0 60 0% 

Desember 1 1 60 2% 

Turnover Karyawan dari bulan Januari - Desember 2017 

 Jumlah karyawan awal Januari 56 

Jumlah karyawan akhir Desember 60 

Rata-rata jumlah karyawan 58 

Jumlah karyawan keluar 15 

Turnover 25.65% 

Sumber data Primer diolah 2017 

Dilihat tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari bulan januari - desember 

tahun 2017 karyawan keluar sebanyak 15 orang. Menurut As’sad (2004) dalam 

Ridlo, 2012 menjelaskan bahwa indikasi adanya ketidakpuasan kerja dapat dilihat 

dari tingginya tingkat absensi, tingginya keluar-masuknya pegawai (turnover), 

menurunnya produktivitas kerja atau prestasi kerja pegawai. Menurut Supriyanto 
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(2003) dalam Ridlo, 2012 tingkat keluar masuk (turnover) karyawan dalam satu 

tahun berkisar antara 5 – 10%. Dengan tingkat turnover PT. Cipta Eka Ria 

sebanyak 25,65%  dapat dikatakan bahwa berada ditingkat tinggi. Tingginya 

tingkat Turnover karyawan PT. Cipta Eka Ria berada pada bagian staff karyawan 

kantor, mengingat bahwa perusahaan bergerak dibidang jasa. Hal ini terjadi 

diduga disebabkan karyawan mengalami ketidakpuasan dalam bekerja atau 

kepuasan kerja karyawan yang menurun. Dari data turnover karyawan tersebut 

maka dilakukan pra survei penelitian untuk karyawan PT. Cita Eka Ria. Dari hasil 

pra survei yang dilakukan terhadap 20 orang karyawan menemukan bahwa adanya 

faktor yang diduga menjadi penyebab ketidakpuasan karyawan yang dapat dilihat 

melalui 10 faktor yang menyebabkan kepuasan karyawan menurun berdasarkan 

Gilmer dalam Sutrisno 2016 diperusahaan. Data hasil pra survei dapat dilihat pada 

tabel 1.2 sebagai berikut       

TABEL 1.2 

Hasil Pra Survei  Penelitian 20 Orang Responden Mengenai Faktor yang 

menyebabkan  Kepuasan Kerja Karyawan Menurun PT. CIPTA EKA RIA 

No 

Faktor Penyebab Kepuasan 

Menurun 

Frekuensi 

Responden 

Jumlah 

Responden Presentase 

1 Komunikasi 12 20 60% 

2 Pengawasan 3 20 15% 

3 Gaji 2 20 10% 

4 Fasilitas 0 20 0% 

5 Kondisi Kerja 1 20 5% 

6 Kesempatan untuk maju 2 20 10% 

7 Faktor instrinsik Pekerjaan 0 20 0% 

8 Keamanan Kerja 0 20 0% 

9 Manajemen Perusahaan 0 20 0% 

10 Aspek Sosial 0 20 0% 

Sumber data Pra survei diolah 2017 
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Berdasarkan tabel 1.2 tersebut bahwa hasil pra survei terhadap 20 orang 

responden karyawan PT. Cipta Eka Ria terdapat faktor yang diduga, diindikasi 

penyebab permasalahan ketidakpuasan karyawan dalam penelitian. Faktor 

komunikasi di posisi pertama dengan jumlah 12 orang dari 20 orang responden 

atau 60 persen. Faktor Gaya Kepemimpinan di posisi kedua dengan jumlah 3 dari 

20 orang atau 15 persen. Faktor Gaji dan Jenjang karier di posisi ketiga dan 

keempat dengan jumlah 2 dari 20 orang responden atau 10 persen dan Faktor 

Tempat Kerja, Pekerjaan dan Aspek Sosial di posisi kelima dengan jumlah 1 dari 

20 responden atau 5 persen.  

Dilihat dari hasil pra survey menunjukan bahwa faktor komunikasi yang 

berpengaruh sangat tinggi terhadap menurunnya kepuasan kerja karyawan. 

Didalam sebuah perusahaan komunikasi sangatlah penting sebagai alat yang 

digunakan karyawan untuk memperlancar pekerjaan. Menurut Robbis (2015) 

Komunikasi yaitu perpindahan, pemahaman makna tertentu. Didalam komunikasi 

yang sempurna, suatu pemikiran dari si pengirim akan dikirimkan kepada 

penerima sehingga  penerima dapat memahami suatu pemikiran yang dimaksud 

oleh  pengirim. Lalu, jika penerima memberikan respon kepada  pengirim. Kita 

berkomunikasi karena ingin sesuatu hal terjadi dan mendapatkan umpan balik atas 

sesuatu hal tersebut. Didalam sebuah perusahaan jika komunikasi akan terjalin 

dengan baik antar seluruh anggota perusahaan maka setiap karyawan akan 

menjadi lebih puas karena pesannya tersampaikan antar anggota perusahaan / 

internal perusahaan. 

 Oleh karena uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi Terhadap Kepuasan Karyawan PT. Cipta 

Eka Ria”. 

 

 

 



6 

“Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata” 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan dan pembatasan masalah 

yang ada pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai komunikasi dan kepuasan 

karyawan di PT. Cipta Eka Ria ? 

2. Seberapa besar komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan  mengenai komunikasi dan 

kepuasan karyawan di PT. Cipta Eka Ria. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar komunikasi dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan PT. Cipta Eka Ria. 

Manfaat Penelitian  

Manfaat Akademik 

Sebagai salah satu sumber wawasan dan bahan masukan untuk 

pembelajaran manajemen sumber daya manusia  yang nyata mengenai faktor gaya 

kepemimpinan dan faktor komunikasi yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan.  

Manfaat Praktisi  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dijadikan sebuah 

masukan untuk perusahaan mengenai faktor gaya kepemimpinan dan faktor 

komunikasi yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.  
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini erisikan latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang konsep teoritis sebagai bentuk dasar untuk 

menganalisa penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi tinjauan pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, serta teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada bab ini terdapat analisis data yang berisi tentang data responden dan hasil 

analisis data yang didapat.  

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.  

 

 

 

 

 


