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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Cipta Eka Ria merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

hiburan yaitu berupa Karaoke TV (KTV) dan Club. Perusahaan ini bukan milik 

perseorangan melainkan milik 15 orang yang disebut sebagai pemegang saham. 

PT. Cipta Eka Ria berdiri pada tahun 2016 yang beralamatkan di Jalan Permata 

Hijau Blok BB No 25 – 44 Pondok Hasanudin, Semarang. 

PT. Cipta Eka Ria memiliki 60 orang karyawan tetap yang terbagi menjadi 

karyawan operasional dan karyawan office / managerial. Karyawan Operasional 

berada dilapangan sedangkan karyawan office / managerial berada dikantor.  

Setiap Karyawan memiliki jam kerja yang berbeda tergantung pada jabatan yang 

dimiliki. 

Gambar 4 

Struktur Organisasi 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan tetap dari PT. Cipta Eka 

Ria Tbk Semarang yang berjumlah 60 orang. Responden telah mengisi kuesioner 

dan kemudian akan di identifikasi berdasarkan usia, lama bekerja dan pendidikan. 

 

4.2.1 Usia dan Lama Bekerja Responden 

Tabulasi lama bekerja dan usia responden dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel. 4.1 

Tabel Usia dan Lama Bekerja Responden 

 

Lama 

Bekerja 

(bulan) 

Umur (tahun) 
Total 

<20 20 - 30 30 - 40 41 - 50 

1  - 4,3 4 

 

3 1 8 

4,4 - 7,7 

  

6 1 7 

7,8 - 11,1 3 9 4 2 18 

11,2 - 14,5 4 4 7 

 

15 

14,6 - 19 6 2 1 3 12 

Total 17 15 21 7 60 

Sumber : Data primer (2018), diolah 

  
 

Menurut tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan terbanyak 

di PT. Cipta Eka Ria berumur kisaran 20-30 tahun, dimana pada usia tersebut 

adalah usia produktif seseorang bekerja, dengan lama bekerja sekitar 7,8 – 11,1 

bulan. 
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4.2.2 Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden 

Berikut adalah tabel mengenai pendidikan dan jenis kelamin responden :  

 

Tabel. 4.2 

Tabel Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Terakhir 
Total 

SMA SMK D3 S1 S2 

Pria 14 2 5 3 2 26 

Wanita 17 7 8 2 0 34 

Total 31 9 13 5 2 60 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 
 

Menurut tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan terbanyak 

di PT. Cipta Eka Ria dengan tingkat pendidikan terbanyak pada jenjang 

pendidikan terakhir SMA yang berjumlah 17 orang dengan jenis kelamin wanita. 

 

4.3 Analisis Deskriptif  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 60 responden 

melalui penyebaran kuesioner. Dalam mendapatkan kecenderungan jawaban 

responden terhadap jawaban pada variabel akan didasarkan pada rentang skor 

jawaban sebagaimana pada lampiran. 

4.3.1  Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komunikasi  

Komunikasi adalah perpindahan dan pemahaman arti atau makna tertentu. 

Hasil tanggapan responen dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 4.3  

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Komunikasi 

No PERNYATAAN 

Tanggapan  
Total 

Skor 

Rata 

- rata 
Kategori SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1 

Saya merasa 

bahwa atasan saya 

memiliki 

kepercayaan 

terhadap saya 

39 13 8     271 4,52 Baik 

2 

Saya merasa 

bahwa saya juga 

memiliki 

kepercayaan 

kepada atasan saya 

39 10 7 4   264 4,40 Baik 

3 

Saya merasa 

bawha di dalam 

setiap pengambilan 

keputusan, saya 

selalu diajak 

berdiskusi dan 

berkonsultasi 

mengenai 

kebijakan 

perusahaan yang 

relevan dengan 

jabatan saya 

36 17 6 1   268 4,47     Baik 

4 

Saya merasa 

bahwa saya diberi 

kesempatan untuk 

menyampaikan 

pendapat tentang 

kebijakan 

perusahaan yang 

akan diambil oleh 

atasan saya. 

35 10 8 7   253 4,22 Baik 

5 

Saya merasa 

bahwa saya ikut 

memberi dukungan 

atas setiap 

kebijakan 

perusahaan yang 

telah diberlakukan 

35 14 9 2   262 4,37 Baik 
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6 

Saya merasa bahwa 

perusahaan ikut 

mendukung 

perbedaan 

pendapat yang 

terjadi diantara 

sesama 

karyawannya 

50 5 3 2   283 4,72 Baik 

7 

Saya merasa bahwa 

semua karyawan 

memiliki akses 

yang mudah 

terhadap informasi 

yang berkaitan 

langsung dengan 

pekerjaan  

52 3 4 1   286 4,77 Baik 

8 

Saya merasa bahwa 

semua karyawan 

menerima 

informasi tentang 

upaya peningkatan 

kemampuan kerja 

masing – masing 

guna 

mengkoordinasikan 

pekerjaannya 

dengan karyawan 

yang lain di dalam 

perusahaan. 

50 5 5     285 4,75 Baik 

9 

Saya merasa bahwa 

atasan saya selalu 

menyediakan 

kesempatan untuk 

mendengarkan dan 

berdiskusi tentang 

pendapat atau 

laporan atasan 

masalah – masalah 

yang saya ajukan 

kepadanya 

51 5 1 3   284 4,73 Baik 
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Lanjutan tabel 4.3 

10 

Saya merasa 

bahwa saya telah 

dan akan senantian 

berusaha 

menunjukkan 

komitmen untuk 

menghasilkan 

kinerja yang tinggi 

di dalam 

perusahaan 

32 13 5     227 3,78 Baik 

Jumlah 419 95 56 20 0 2683 4,47 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa total skor variabel komunikasi 

yang diperoleh sebesar 2683 dengan membagi total skor dengan jumlah subyek 

akan didapat hasil rata – rata sebesar 4,47. Hasil diatas menunjukan bahwa setiap 

indikator mendapatkan rata– rata yang masuk dalam kategori tinggi, dengan 

rentang skala ≥ 3.00 bahkan ada beberapa indikator yang mencapai rata – rata 

>4.00 . 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi karyawan pada PT. 

Cipta Eka Ria baik telah berjalan baik, artinya karyawan dapat menyampaikan 

pesan atau informasi dalam organisasi dengan baik. Karyawan juga dapat 

memberikan dan menerima informasi dengan baik dalam melaksanakan pekerjaan 

yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan. 

Indikator yang memiliki rata – rata tertinggi 4.77 adalah indikator 

keterbukaan pada pernyataan “Saya merasa bahwa semua karyawan memiliki 

akses yang mudah terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan 

pekerjaan”. Dengan responden menjawab jawaban sangat setuju sebanyak 52 

responden atau sebanyak 85 % hal ini berarti pada saat karyawan menyampaikan 

atau menerima informasi mereka sudah mendapatkan akses yang sesuai dengan 

pekerjaannya. 
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Sedangkan untuk indikator yang memiliki rata – rata terendah adalah 

indikator perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi pada pernyataan “Saya merasa 

bahwa saya telah dan akan senantian berusaha menunjukkan komitmen untuk 

menghasilkan kinerja yang tinggi di dalam perusahaan”, sebanyak 32 responden 

menjawab jawaban sangat setuju atau sebanyak 53%  Hal ini berarti ada beberapa 

karyawan yang merasa bahwa komunikasi yang terjadi di perusahaan belum baik 

atau maksimal. Namun terlepas dari hasil rata-rata paling rendah dari hasil 

indikator lainnya pada tabel diatas, indikator perhatian atas tujuan kinerja yang 

tinggi tetap berada di kategori yang tinggi, hanya saja perusahaan diharapkan 

untuk memperhatikan hal tersebut guna untuk meningkatkan komunikasi yang 

baik antara karyawan yang memiliki nilai rata – rata 3,78 lebih dari 3.00 . 

4.3.2  Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap yang dimiliki setiap karyawan terhadap 

segala macam pekerjaan. Hasil tanggapan responen dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel. 4.4 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Kerja 

No PERNYATAAN 

Tanggapan  
Total 

Skor 

Rata 

- 

rata 

Kategori SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

1 

Saya merasa puas 

dengan hasil 

pekerjaan saya. 

37 19 3 1   272 4,53 Tinggi 

2 

Saya merasa puas 

dengan gaji yang 

saya terima. 

41 14 5     276 4,60 Tinggi 

3 

Saya merasa puas 

atas cara 

peningkatan 

jabatan sesuai 

dengan prestasi 

kerja. 

35 20 4 1   269 4,48 Tinggi 

4 

Saya merasa puas 

atas adanya 

pengawasan yang 

baik dari atasan. 

39 20 1     278 4,63 Tinggi 
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Lanjutan table 4.4 

5 

Saya merasa puas 

atas dukungan 

rekan kerja untuk 

pekerjaan saya. 

32 20 6 2   262 4,37 Tinggi 

Jumlah 184 93 19 4 0 1357 4,52 Tinggi 

Sumber : Data Primer yang dilah (2018) 

 

Dari tabel diatas dapat ditunjukan bahwa total skor variabel kepuasan kerja 

yang diperoleh sebesar 1357 dengan membagi total skor dengan jumlah subyek 

akan didapat hasil rata – rata sebesar 4,52 . Hasil diatas menunjukan bahwa setiap 

indikator mendapatkan rata– rata yang masuk dalam kategori tinggi, dengan 

rentang skala ≥ 3.00 bahkan ada beberapa indikator yang mencapai rata – rata 

>4.00 . Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja tinggi pada PT. 

Cipta Eka Ria tinggi, artinya karyawan telah merasakan kepuasan kerja yang 

tinggi pada perusahaan. Karyawan juga merasakan semangat kerja yang tinggi dan 

kegairahannya dalam bekerja di PT. Cipta Eka Ria 

Indikator yang memiliki rata – rata tertinggi 4.63 pada pernyataan “Saya 

merasa puas atas adanya pengawasan yang baik dari atasan”. Dengan responden 

menjawab jawaban sangat setuju sebanyak 39 responden, 20 responden menjawab 

setuju, dan 1 responden menjawa netral. Hasil dari pernyataan tersebut disikapi 

bahwa karyawan puas atas pengawan yang diberikan langsung dari atasan. 

Sedangkan indikator yang mendapat rata – rata terendah pada indikator 

persepsi terhadap rekan kerja dengan 32 jawaban sangat setuju, 20 jawaban 

setuju, 6 jawaban netral, dan 2 jawaban tidak setuju. Hal ini berarti bahwa ada 

beberapa karyawan yang belum merasakan kepuasan kerja yang dimiliki oleh 

karyawan lainnya, hal ini membuktikan bahwa karyawan PT. Cipta Eka Ria harus 

lebih meningkatkan kualitas perusahaan secara keseluruhan agar kepuasan kerja 

karyawan menjadi semakin tinggi. Meskipun mendapatkan nilai rata – rata 

terendah, indikator persepsi terhadap rekan kerja tetap termasuk dalam kategori 

tinggi yang memiliki nilai rata – rata 4,37 lebih dari 3.00 . 
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4.4 Analisis Regresi Linier Sederhana  

Pengujian hipotesis ini dilakukan pada variabel independen yaitu 

komunikasi terhadap variabel dependent yaitu kepuasan kerja. Berikut ini adalah 

hasil perhitungan SPSS for Windows versi 21.0 untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat: 

 

Tabel 4.5  

Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Dari tabel di atas, dapat dibuat persamaan sebagai berikut : 
 

Y = 3,507 + 0,226x 

 

Berdasarkan hasil penghitungan regresi, dapat dijelaskan bahwa nilai 

koefisien regresi dari variabel komunikasi sebesar 0,226 dan nilainya 

positif. Semakin karyawan melakukan banyak komunikasi, maka kepuasan 

kerja akan semakin meningkat. Hasil hipotesis penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi 0,015 nilai tersebut lebih kecil sebesar α 0,05 (5%), 

maka dengan ini hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh positif 

dan signifikan dari variabel komunikasi terhadap variabel kepuasan kerja. 
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4.5 Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai R2 sebesar 0,99 

yang berarti bahwa sebesar 9,9 persen komunikasi, mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan di PT. Cipta Eka Ria Tbk, sedangkan sisanya sebesar 90,1  

persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

 

4.6 Pembahasan 

Komunikasi sangat penting dilakukan dalam organisasi, karena 

menyangkut penyampaian pesan antar individu dalam kelompok tentang 

pekerjaan dalam organisasi. Kesalahan dalam penyampaian pesan dapat 

mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga hasil 

pekerjaan juga kurang baik yang pada akhirnya memicu ketidak puasan karyawan 

dangan pekerjaannya. 

Persepsi komunikasi pada karyawan tetap PT. Cipta Eka Ria Tbk termasuk 

dalam kategori baik, artinya bahwa setiap karyawan dapat menerima dan 

menyampaikan komunikasi dengan cukup baik. Karyawan dapat memahami dan 

menyampaikan komunikasi, baik dengan atasan maupun sesama karyawan. 

Karyawan PT. Cipta Eka Ria Tbk dapat menjaga komunikasi yang baik dengan 

atasan, sesama dan bawahan. Komunikasi antar pegawai PT. Cipta Eka Ria Tbk 

memberikan pengalaman yang menyenangkan, komunikasi yang baik juga 

memberikan kesempatan pertukaran informasi antar karyawan di PT. Cipta Eka 

Ria Tbk sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih efisien. 

Persepsi kepuasan kerja karyawan mengatakan bahwa kepuasan kerja 

karyawan PT. Cipta Eka Ria termasuk dalam kategori yang tinggi, dan 

mendapatkan skor rata – rata 4.52 artinya bahwa setiap karyawan telah merasakan 
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kepuasan kerja yang tinggi pada perusahaan. Karyawan juga merasakan semangat 

kerja yang tinggi dan kegairahannya dalam bekerja di PT. Cipta Eka Ria. 

Karyawan PT. Cipta Eka Ria puas terhadap segala macam pekerjaan yang 

berhubungan dengan kerja sama antar karyawan, situasi kerja, imbalan yang 

diterima dalam kerja. Hal ini dapat dilihat dari karyawan bekerja, sikap karyawaan 

saat bekerja terlihat sungguh-sungguh dan bersemangat. 

 

Melalui hasil penghitungan yang telah dilakukan didapat nilai signifikansi  

sebesar 0,015 tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini, yang artinya ada pengaruh dari variabel komunikasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan di PT Cipta Eka Ria Tbk Semarang, semakin baik 

komunikasi maka kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Bahwa 

komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel kepuasan kerja 

pegawai, yang berarti semakin baik komunikasi yang dilakukan maka kepuasan 

kerja pegawai PT. Cipta Eka Ria Tbk akan mengalami peningkatan. Variabel 

komunikasi mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja pegawai PT. 

Cipta Eka Ria Tbk karena komunikasi yang baik dapat memberikan rasa nyaman 

dan interaksi yang baik antara pegawai dan atasan. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana variabel komunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Apabila 

perusahaan akan memperbaiki komunikasi maka kepuasan kerja akan meningkat. 

Misalnya dilihat dari skor terendah hasil kuisioner variable komunikasi mengenai 

komitmen karyawan pada organisasi PT. Cipta Eka Ria Tbk dengan skor sebesar 

3,78 sebaiknya terus melakukan upaya karyawan tetap memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap organisasi, dengan cara menjelaskan tujuan perusahaan, 
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pentingnya peran karyawan, serta melibatkan karyawan dalam setiap pencapaian 

misi perusahaan. Hal ini sesuai teori Robbins (2008) bahwa untuk meningkatkan 

komitmen, karyawan perlu dilibatkan dalam sebuah proses partisipatif dengan 

menggunakan masukan karyawan-karyawan. Perusahaan dapat melibatkan 

karyawan dalam pembuatan tujuan atau keputusan , sehingga karyawan memiliki 

rasa keterikatan dengan perusahaan maka kepuasan kerja karyawan akan 

meningkat.  

 

 


