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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

  PT. Terang adalah pabrik yang bergerak di bidang pakan ternak dan berdiri sejak 

tahun 2009, Pemilik perusahaan ini adalah Bapak Indra Wijaya. Ide untuk mendirikan 

pabrik pakan ternak dimulai dari ekspansi bisnis yang dilakukan oleh orang tua Bapak 

Indra Wijaya. Selain pabrik pakan ternak bisnis yang sebelumnya digeluti oleh keluarga 

Wijaya adalah sebagai distributor rempah – rempah. Kesuksesan yang diterima sebagai 

distributor rempah – rempah membuat keluarga Wijaya ingin mencoba kesuksesan di 

bidang produksi yang lain. Setalah melihat banyak peluang bisnis yang ada, perhitungan 

biaya, kapastitas produksi, dan juga market yang ada. Keluarga wijaya akhirnya 

mendirikan pabrik pakan ternak yang dikelola oleh putra sulung mereka yaitu Bapak 

Indra Wijaya. 

  Pada awal pendirian, kendala yang dihadapi adalah mendapatkan customer. Hal 

ini dikarenakan sudah banyak pabrik pakan ternak yang sudah memiliki nama, lebih lama 

menjalankan bisinis tersebut, dan lebih menguasai pasar yang ada. Namun hal ini tidak 

membuat Bapak Indra Wijaya menyerah, Beliau berusaha menunjukkan bahwa kualitas 

produk yang dimilikinya tidak kalah dengan competitor yang lain. Salah satu strategi 

marketing yang dilakukan oleh Bapak Indra Wijaya adalah dengan mengambil salah satu 

sales senior dari competitor yang sudah banyak menguasai dan mengetahui banyak 

tentang pasar pakan ternak dan juga dari segi produk. Strategi ini dapat dikatakan berhasil 

karena perlahan dan pasti Beliau mampu menggeser competitor dan mampu meluaskan 
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penjualan produk. Pada mulanya produk PT. Terang hanya dipasarkan di wilayah Jawa 

Tengah dan sekitarnya, dan sekarang produknya sudah mampu dipasarkan di Jawa Timur 

dan juga Jawa Barat dengan ekspedisi pribadi yang dimiliki oleh PT. Terang. 

  Pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Terboyo Blok M No 70 Semarang ini 

memiliki karyawan sebanyak 25 orang, dimana 18 orang merupakan operator mesin dan 

7 orang merupakan staf kantor. Sistem pemberian gaji dilakukan setiap akhir bulan, dan 

tunjangan hari raya diberikan pada saat menjelang hari raya. PT. Terang sering 

mengadakan gathering karyawan dengan frekuensi minimal 1x dalam 2 bulan. Hal ini 

diharapkan hubungan personal antar masing masing karyawan dapat lebih baik. Bapak 

Indra Wijaya bukan orang yang terlalu banyak menuntut karyawan secara berlebih, 

asalkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sudah cukup bagi 

Bapak Indra Wijaya. Sistem promosi tidak berlaku sering di PT. Terang, kenaikan 

jabatan hanya akan dilakukan apabila ada posisi yang kosong dan karyawan yang akan 

dipromosikan akan ditest terlebih dahulu apakah layak untuk mendapatkan posisi 

tersebut. 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dari PT. Terang yang 

berjumlah 25 orang dan pemilik perusahaan PT. Terang sejumlah 1 orang sehingga total 

responden dalam penelitian ini adalah 26 orang. Untuk metode penelitian dengan 

menggunakan kuisioner akan dibagikan ke seluruh karyawan PT. Terang dan untuk 

metode penelitian dengan menggunakan wawancara akan dilakukukan peneliti dengan 

pemilik perusahaan yang juga berperan sebagai atasan di PT. Terang secara langsung. 
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Responden dalam penelitian ini akan ditabulasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, latar 

belakang pendidikan, dan jabatan. 

 

4.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan hubungan antara Jenis Kelamin dan 

Pendidikan dari responden.  

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan 

 

 

 
SMA D3 S1 Total 

Laki – Laki 18 1 3 22 

Perempuan 0 0 3 3 

Total 18 1 6 25 

Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

  Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar terdapat 18 karyawan laki-laki 

yang berpendidikan SMA  

4.2.2. Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan hubungan antara Usia dan Jenis Kelamin 

dari responden.  

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

 

 

 
Laki – Laki Perempuan Total 

20 – 29 Tahun 5 3 8 

30 – 39 Tahun 12 0 12 

40 – 49 Tahun 5 0 5 

Total 22 3 25 

 Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Berdasarkan table di atas,sebagian besar karyawan laki-laki (12 orang )yang 

berusia 30-39 tahun. 

Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Usia 

Jenis Kelamin 
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4.2.3. Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan hubungan antara Usia dan Pendidikan dari 

responden.  

 Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan 

 

 

 
SMA D3 S1 Total 

20 – 29 Tahun 3 0 5 8 

30 – 39 Tahun 10 1 1 12 

40 – 49 Tahun 5 0 0 5 

Total 18 1 6 25 

 Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Berdasarkan tabel di atas,sebagian karyawan yang berusia 30-39 tahun 

berpindidikan SMA.  

 

4.2.4. Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan hubungan antara Pekerjaan dan Pendidikan 

dari Responden. 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan dan Pendidikan 

 

 

 
SMA D3 S1 Total 

ACCOUNTING 0 0 1 1 

HRD 0 0 1 1 

MARKETING 0 0 2 2 

PRODUCTION 18 1 0 19 

PURCHASING 0 0 1 1 

RND & QC 0 0 1 1 

TOTAL 18 1 6 25 

 Sumber : Data Primer yang diolah,2018 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan

a 

Pendidikan 
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  Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan pada departemen 

produksi tidak ada yang berpendidikan S1, semuanya berpendidikan SMA dan D3. 

Sedangkan karyawan pada departemen yang lain semuanya berpendidikan S1. 

 

4.3. Analisis Deskriptif 

  Hasil dari penelitian deskriptif yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden 

dapat dilihat dari tabel – tabel yang ada dibawah ini : 

Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Kerja 

No PERNYATAAN 

S N TS 

TOTAL 

Rata - 

Rata 

Nilai 

Kategori 
3 2 1 

KEPUASAN TERHADAP PEKERJAAN 

1 Saya merasa puas dan nyaman atas 

pekerjaan yang saya lakukaan saat 

ini 

10 10 5 55 2.2 Tinggi 

2 Beban pekerjaan yang saya 

limpahkan tidak mengurangi rasa 

puas saya atas pekerjaan yang saya 

lakukan 

12 10 3 59 2.36 Tinggi 

3 Pekerjaan yang saya lakukan saat ini 

sudah sesuai dengan latar belakang 

pendidikan, kemampuan, dan 

keahlian saya  

10 7 8 52 2.08 Tinggi 

4 Atasan saya selalu memberikan 

kebebasan kepada saya untuk 

melakukan pekerjaan sesuai dengan 

cara saya sendiri 

11 10 4 57 2.28 Tinggi 

5 Fasilitas yang diberikan sudah cukup 

untuk mencukupi semua aktivitas 

saya di kantor 

14 9 2 62 2.48 Tinggi 

6 Pekerjaan yang saya lakukan sangat 

berperan penting bagi kemajuan 

perusahaan ini 

15 5 5 60 2.4 Tinggi 

7 Pekerjaan saya memberikan saya 

peluang mempersiapkan kemajuan 

saya di masa depan 

18 4 3 65 2.6 Tinggi 
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8 Saya tidak pernah merasa bosan 

dalam bekerja 
12 10 3 59 2.36 Tinggi 

9 Saya merasa bangga terhadap 

pekerjaan yang saya miliki 
15 8 2 63 2.52 Tinggi 

10 Pekerjaan yang dibebankan kepada 

saya memberikan saya peluang 

untuk mengambil keputusan sendiri, 

menimbulkan kebebasan dan 

ketidaktergantungan 

13 8 4 59 2.36 Tinggi 

11 Pada dasarnya pekerjaan yang saya 

lakukan sangat menarik 
13 10 2 61 2.44 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Terhadap Pekerjaan 2.37 Tinggi 

KEPUASAN TERHADAP IMBALAN 

12 Saya sudah merasa puas dengan gaji 

pokok yang diterima saat ini, sesuai 

dengan beban kerja dan tanggung 

jawab yang saya dapatkan 

13 9 3 60 2.4 Tinggi 

13 Sebagai karyawan di perusahaan ini, 

saya merasa puas dengan pendapatan 

yang diterima bila dibandingkan 

dengan prestasi kerja yang selama ini 

saya tunjukkan 

18 3 4 64 2.56 Tinggi 

14 Saya sudah puas terhadap tunjangan-

tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan di luar gaji pokok yang 

saya terima 

17 6 2 65 2.6 Tinggi 

15 Gaji yang saya terima sudah sesuai 

dengan tingkat pendidikan saya 
16 5 4 62 2.48 Tinggi 

16 Besar dan jenis tunjangan yang 

diterima sudah sesuai 
14 6 5 59 2.36 Tinggi 

17 Gaji saya sesuai dengan tingkat 

keterampilan yang saya miliki 
16 5 4 62 2.48 Tinggi 

18 Gaji saya sudah sesuai dengan 

standar gaji yang berlaku di pasar 

tenaga kerja 

19 3 3 66 2.64 Tinggi 

19 Pembagian insentif sudah adil 20 4 1 69 2.76 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Terhadap Imbalan 2.535 Tinggi 

KEPUASAN TERHADAP SUPERVISI ATASAN 

20 Atasan selama ini selalu memberikan 

pengarahan kepada bawahan dalam 

setiap pekerjaan 

18 5 2 66 2.64 Tinggi 

21 Atasan dan bawahan terjalin 

hubungan yang komunikatif dalam 

penyelesaian masalah – masalah 

17 4 4 63 2.52 Tinggi 
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pekerjaan 

22 Jika saya mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kerja. 

Atasan selalu bersedia meluangkan 

waktu untuk membantu 

18 6 1 67 2.68 Tinggi 

23 Atasan selalu memberikan 

kesempatan untuk penyampaian ide-

ide atau masukan yang mungkin 

berguna dalam mendukung 

tercapainya program-program kerja 

15 7 3 62 2.48 Tinggi 

24 Pemahaman atasan terhadap 

pekerjaan sudah baik 
16 5 4 62 2.48 Tinggi 

25 Atasan saya tegas dalam 

memberikan peringatan kepada 

karyawan  

13 8 4 59 2.36 Tinggi 

26 Atasan saya tidak mengukur prestasi 

karyawan dengan tolak ukur yang 

subyektif 

15 6 4 61 2.44 Tinggi 

27 Atasan selalu memberikan 

penghargaan terhadap keberhasilan 

karyawan dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan 

16 7 2 64 2.56 Tinggi 

28 Atasan saya konsisten dalam 

menerapkan aturan-aturan bagi saya 

dan karyawan lainnya  

12 8 5 57 2.28 Tinggi 

29 Atasan memberikan masukan-

masukan apabila saya mendapat 

kesulitan dalam penyelesaian 

pekerjaan 

14 7 4 60 2.4 Tinggi 

30 Kontrol pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan seimbang 

antara atasan dan saya 

20 3 2 68 2.72 Tinggi 

31 Atasan ikut berpartisipasi dalam 

penentuan tugas dan tidak lepas 

tangan ketika saya mendapatkan 

masalah 

21 3 1 70 2.8 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Terhadap Supervisi Atasan 2.51 Tinggi 

KEPUASAN TERHADAP REKAN KERJA 

32 Hubungan saya dengan rekan kerja 

terjalin dengan baik 
14 8 3 61 2.44 Tinggi 

33 Rekan kerja saya selalu memberikan 

bantuan secara langsung untuk 

menyelesaikan pekerjaan saya 

16 6 3 63 2.52 Tinggi 

34 Dukungan dari rekan kerja di kantor 18 4 3 65 2.6 Tinggi 
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dapat membantu saya untuk 

menyelesaikan berbagai tugas di 

kantor 

35 Saya tidak menemukan kesulitan 

dalam bekerjasama dengan rekan 

kerja 

13 10 2 61 2.44 Tinggi 

36 Seluruh rekan kerja saya 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pekerjaan yang mereka lakukan 

16 5 4 62 2.48 Tinggi 

37 Hak – hak individu karyawan 

dihormati oleh rekan kerja saya 
17 5 3 64 2.56 Tinggi 

38 Suasana kekeluargaan adalah 

suasana di tempat kerja saya 
20 4 1 69 2.76 Tinggi 

39 Kebutuhan sosial saya untuk 

berinteraksi dengan rekan kerja di 

kantor terpenuhi 

19 4 2 67 2.68 Tinggi 

40 Rekan kerja saya selalu memberikan 

dukungan dan nasihat apabila saya 

mendapatkan masalah 

18 4 3 65 2.6 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 2.58 Tinggi 

KEPUASAN TERHADAP KESEMPATAN PROMOSI 

41 Semua karyawan memiliki hak untuk 

mendapatkan promosi 
14 3 8 56 2.24 Tinggi 

42 Kebijakan dan keadilan promosi 

sudah diatur dan tersistem oleh 

perusahaan dengan baik 

13 5 7 56 2.24 Tinggi 

43 Promosi yang diberikan mampu 

memotivasi karyawan untuk lebih 

maju dan berkembang 

14 5 6 58 2.32 Tinggi 

44 Frekuensi waktu untuk promosi 

untuk karyawan dirasakan sudah 

tepat 

12 8 5 57 2.28 Tinggi 

45 Karyawan yang berprestasi akan 

memperoleh promosi jabatan 
11 6 8 53 2.12 Tinggi 

46 Kebijakan promosi (kenaikan 

pangkat, atau jabatan) di perusahaan 

ini sudah sesuai 

10 10 5 55 2.2 Tinggi 

47 Promosi karyawan di perusahaan ini 

masih dilakukan secara obyektif 
12 7 6 56 2.24 Tinggi 

48 Perusahaan memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk 

meningkatkan karier 

11 6 8 53 2.12 Tinggi 

49 Perusahaan tidak membatasi semua 

karyawan untuk naik jabatan 
14 5 6 58 2.32 Tinggi 
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50 Proses kenaikan jabatan di 

perusahaan terbuka bagi siapa saja 

yang berpotensi tanpa diskriminasi 

15 2 8 57 2.28 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Terhadap Kesempatan Promosi 2.24 Tinggi 

Rata - Rata Skor Kepuasan Kerja Secara Keseluruhan 2.45 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 4.6. Ringkasan Skor Kepuasan Kerja PT. Terang 

Aspek Kepuasan Kerja Skor Keterangan 

Kepuasan terhadap rekan kerja 2.58 Tinggi 

Kepuasan terhadap imbalan  2.54 Tinggi 

Kepuasan terhadap supervisi atasan 2.51 Tinggi 

Kepuasan terhadap pekerjaan 2.37 Tinggi 

Kepuasan terhadap kesempatan promosi 2.24 Tinggi 

Rata – Rata 2.45 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Dari tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa tangapan responden secara 

keseluruhan mengenai variabel kepuasaan kerja dengan nilai skor rata-rata 

2,45.Termasuk dalam kategori tinggi,yang artinya : 

1. Kepuasaan Terhadap Pekerjaan yang tinggi dengan nilai skor 2,37 artinya karyawan 

telah merasa puas dan nyaman dengan pekerjaan nya,pekerjaan sudah sesuai dengan 

yang di inginkan.  

2. Kepuasaan Terhadap Imbalan yang tinggi dengan nilai skor 2,54 artinya karyawan 

telah puas dengan fasilitas yang menunjng,gaji yang sesuai dengan yang di harapkan .  
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3. Kepuasan Terhadap Supervisi Atasan yang tingi dengan nilai skor 2,51 artinya 

karyawan telah merasa puas dengan pimpinan yang dapat membimbing 

karyawan,pimpinan yang memberikan dukungan dan bantuan untuk karyawan nya. 

4. Kepuasaan Terhadap Rekan Kerja yang tinggi dengan nilai skor 2,58 artinya 

karyawan telah merasa puas memiliki rekan kerja yang baik dan dapat 

menolong,rekan kerja yang sudah di angap seperti saudara sendiri. 

5. Kepuasan Kerja Terhadap Kesempatan Promosi yang tinggi dengan nilai skor 2,24 

artinya karyawan merasa puas karena dengan kepuasaan kerja yang tinggi karyawan 

akan memberikan konstribusi yang lebih untuk perusahaan.  

 

Tabel 4.7. Ringkasan Jawaban Responden Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Kuisoner 

Terbuka 

Aspek Kepuasan Kerja Jumlah Jawaban 

Kepuasan terhadap rekan kerja 9 

Kepuasan terhadap imbalan  3 

Kepuasan terhadap supervisi atasan 6 

Kepuasan terhadap pekerjaan 4 

Kepuasan terhadap kesempatan promosi 1 

TOTAL 23 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Deskripsi Kepuasan Kerja Karyawan PT. Terang. 

Dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada responden dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepuasan kerja karyawan di PT. Terang tinggi dengan skor diatas 2 yaitu 2,45. 

Dari ke lima aspek yang menjadi tolak ukur kepuasan karyawan di PT. Terang yang 

terdiri atas kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap imbalan, kepuasan terhadap 

supervisi atasan, kepuasan terhadap rekan kerja, dan kepuasan terhadap kesempatan 

promosi semua aspeknya memiliki skor diatas 2. 

 

4.4.2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Karyawan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerjanya. 

Dari hasil kuisioner yang disebarkan keseluruh karyawan PT. Terang, kepuasan 

kerja karyawan PT. Terang sudah tinggi namun tentunya belum maksimal. Ada hal – hal 

yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan baik dari segi 

karyawan sendiri maupun perusahaan. Dari segi karyawan, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa sudah banyak karyawan yang berusaha untuk meningkatkan kepuasan 

kerja mereka sendiri, hal ini dijelaskan responden pada kuisioner terbuka di nomor 5. 

Usaha yang dilakukan karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka adalah 

dengan cara : 

a. Menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan 

Aturan yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya sudah sesuai dengan standar 

operasional perusahaan pada umumnya, aturan dibuat untuk memastikan karyawan 

dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab, hak, dan konsekuensi dari setiap 

jabatan. Hal ini sebagai pengendalian perusahaan sebagai tolak ukur keberhasilan 
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karyawan dalam bekerja. Dengan menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan, perusahaan akan melihat karyawan dapat diarahkan dan dikembangkan 

menjadi lebih baik. Potensi tersebut tentunya dapat menunjang prestasi yang 

berdampak pada pemberian bonus yang dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan PT. Terang. 

b. Bekerja semaksimal mungkin. 

Bekerja sesuai dengan job description yang diberikan perusahaan adalah kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Karena job description terkait dengan 

kewajiban dan hak yang diterima oleh setiap karyawan, namun apabila karyawan 

mampu mengembangkan pekerjaan yang diterimanya dan berdampak pada kemajuan 

perusahaan tentunya itu akan menjadi nilai tambah karyawan dimata manajemen, 

dengan sitem pemberian bonus yang baik tentunya perusahaan akan mengapresiasi 

karyawan tersebut dengan pemberian bonus, tunjangan, dan upah yang juga 

berdampak pada meningkatnya kepuasan kerja karyawan. 

 

4.4.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Untuk Meningkatkan Kepuasan 

Kerjanya. 

Perusahaan tentu juga harus berupaya untuk meningkatkan kepuasan kerja dari 

karyawannya, dari hasil wawancara peneliti terhadap pimpinan PT. Terang berbagai cara 

yang sudah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya 

antara lain : 

a. Sistem kenaikan gaji setiap 1 tahun sekali sesuai dengan aturan perusahaan yang ada. 
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Karyawan PT. Terang akan mendapatkan kenaikan gaji setiap 1 tahun sekali 

menyesuaikan dengan kenaikan UMR di Semarang, tak hanya itu saja bagi karyawan 

yang memiliki prestasi lebih, perusahaan akan mengapresiasi prestasi tersebut dengan 

tambahan gaji bagi karyawan berprestasi. Hal ini untuk memacu karyawan untuk 

terus berkarya karena manajemen akan siap mengapresiasi kemajuan yang sudah 

dihasilkan karyawannya. 

b. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bingkisan parcel kepada seluruh 

karyawan. 

Pada saat hari raya, perusahaan ikut menghargai karyawan yang merayakan hari raya 

tersebut dengan memberikan tunjangan dan bingkisan parcel yang dapat dinikmati 

oleh karyawan dan juga keluarga. 

c. Bonus tambahan bagi karyawan berprestasi. 

Perusahaan tentu akan memberikan kenaikan gaji bagi karyawan berprestasi sebagai 

bentuk apresiasi perusahaan. Namun tak hanya kenaikan gaji saja bonus / insentif 

juga akan diberikan kepada karyawan sesuai dengan standar pemberian bonus / insetif 

yang ada di PT. Terang. 

d. Gathering karyawan  

Acara ini dilakukan minimal 1x dalam 2 bulan, dengan tujuan setiap karyawan dapat 

berkumpul antar departemen sehingga masing – masing karyawan dapat menjadi 

lebih akrab. Dalam acara gathering ini antara karyawan dan atasan selain hanya 

berkumpul dan makan bersama, sesekali akan diadakan acara outbond untuk melatih 

kerjasama antar karyawan, meningkatkan strategi karyawan dalam bekerja, dan juga 

sebagai acara untuk hiburan. 


