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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT SHELTER NUSANTARA  Perusahaan ini berdiri tahun 2002, 

dengan melewati berbagai tantangan, membawa PT Shelter Nusantara Semarang 

pada sebuah kesadaran bahwa security management menghadapi banyak 

kebutuhan pelanggan, permintaan pasar, legalitas, dan kompetisi global. Dari 

berbagai pembelajaran dan pengalaman yang kami hadapi itulah pondasi kami 

untuk tetap berdiri dan mengembangkan mutu, sistem, kualitas, dalam mengelah 

keseluruhan kinerja manajemen security.  

PT SHELTER NUSANTARA adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan ( 

BUJP ) yang berdiri di kota surabaya sejak tahun 2002 di Jl. Semampir Selatan. V 

A No. 18, Medokan Semampir, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60119 

Surabaya. Karena pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, maka pada tahun 2009, 

PT Shelter Nusantara membuka cabang di Semarang dan Tangerang. yang 

mendapatkan legalitas, diantaranya : 1. Surat ijin operasional MABES POLRI, 

fokus dalam bidang :     Penyediaan tenaga satuan pengamanan ( SATPAM 

)     Pelatihan tenaga satuan pengamana ( SATPAM ) 2. Surat ijin operasional dari 

DISNAKER. Dalam menjalankan operasionalnya PT SHELTER NUSANTARA 

banyak menangani pengamanan secara profesional sesuai dengan profil customer 

dengan mengedepankan pengalaman yang tertata, terpola dan terstruktur sesuai 

dengan Perkap No.24 Tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Kami 

berkomitmen untuk meningkatkan diri secara terus menerus dengan membangun 

sistem manajemen mutu dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 : 

2008  Dan  kami siap untuk melayani customer yang lebih baik serta melayani 

segmen yang lebih luas lagi. PT. SHELTER NUSANTARA sejak tahun 2007 

mengembangkan bisnis penyedia jasa tenaga kerja non security, pemborongan 

pekerjaan dan recruitment management headhunter dibawah bendera PT. 
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SHELTER NUSA INDAH dimana sampai dengan saat ini telah memiliki 

customer perusahaan Nasional dan Multinasional yang cukup banyak. 

PT Shelter Nusantara juga telah dipercaya dalam melaksanakan pelatihan 

Gada pratama dan Gada Madya. Mempunyai tenaga ahli satuan pengamanan yang 

handal, mempunyai team pendidikan dan pelatihan training, control site, sidak 

area, penanganan complain dan telah bersertifikst ISO 9001 : 2015 DQS. 

Perusahaan yang bertempat di Jl. Jatiluhur No. 205-206 , Jatingaleh, 

Banyumanik, kota Semarang, Jawa Tengah 50261 ini dipimpin oleh seorang Mr. 

Eko sebagai pimpinan.  

Perusahaan yang bergerak pada jasa keamanan untuk pengadaan security, 

yang telah melalui beberapa proses yaitu perekrutan, edukasi security(gada 

pratama, madya, dan utama), posisi atau penempatan, dan desain pengamanan. 

pelaksanaan sistem operasional, pengawasan, pengembangan mutu dan kapasitas 

kinerja secara terus menerus. fungsi security yang professional merupakan 

kebutuhan tersendiri dari perusahaan, fungsi security telah dijadikan aspek sangat 

penting untuk dilibatkan guna mengamankan aset, sumber daya, dan kinerja 

perusahaan secara independen agar keberlangsungan perusahaan dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. SHELTER berdiri tidak sekedar menyediakan tenaga 

kerja, lebih dari itu yaitu menjadi mitra yang aktif, efektif untuk pengelolaan 

pengamanan di setiap perusahaan atau pelanggan kami bisa lebih fokus pada core 

business masing-masing. Komitmen kami yang terus dipegang yaitu hasil dari 

kepercayaan konsumen terhadap kami untuk terus wajib kami lanjutkan dan 

tingkatkan agar bisnis kami dalam berjalan sesuai harapan konsumen.  

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pengamanan yang terbaik, 

terbesar dan terpercaya dalam skala global. Misi adalah memberikan pelayanan 

yang tertata, terukur dan profesional serta selalu berinovasi guna memberikan 

kepuasan. 

Self assessment dan performance review. Perusahaan melakukan 

assessment dan review secara regular untuk melihat apakah pelayanan dan setiap 
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aspek bisnis perusahaan masih sesuai jalur, melihat peluang-peluang untuk 

perbaikan dan melakukan peningkatan supaya pelayanan perusahaan lebih efektif. 

Hal tersebut perusahaan lakukan untuk menghadapi dinamisnya bisnis custumer 

yang pastinya menuntut peningkatan sistem pengamanan. 

Structured complaint handling dan response time. Perusahaan siap sedia 

merespon bila terjadi costumer complaint, baik yang disebabkan kelalaian 

personil perusahaan maupun hal-hal diluar antisipasi perusahaan. Berorientasi 

pada action, complaint handling dibangun dari mulai penetapan akar 

permasalahan sampai tindakan preventif yang bisa dimonitor bersama oleh 

manajemen perusahaan dan management custumer. 

24/7 management style for custumer delight. Operation management team 

perusahaan siap sedia 24 jam 7 hari untuk menjamin kepuasan dan ketenangan 

costumer dalam hal sistem pengamanan. Perusahaan siap sedia merespon bila 

terjadi custumer complaint, bik yang disebakan kelalaian personil perusahaan 

maupun hal-hal diluar antisipasi perusahaan. Berorientasi pada action, complaint 

handling dibangun dari mulai penetapan akar permasalahan sampai tindakan 

preventif yang bisa dimonitor bersama oleh manajemen perusahaan dan 

management custumer. 

Pelayanan kami tidak sekedar laporan jurnal harian security, tetapi ada 

data analisis yang kami komunikasikan secara terstruktur kepada customer. 

Benefit dari aspek layanan ini adalah customer bisa lebih fokus pada core-

business tanpa kehilangan track pengamanan asset perusahaan, sehingga proses 

pengambilan keputusan di area security perusahaan bisa lebih mudah dan efektif. 

Operation Management Team kami siap sedia dalam 24 jam 7 hari untuk 

menjamin kepuasan dan ketenangan customer dalam hal sistem pengamanan 

Kami siap sedia merespon bila terjadi customer complaint, baik yang disebabkan 

kelalaian personil kami maupun hal-hal diluar antisipasi kami. Berorientasi pada 

action, Complaint Handling kami dibangun dari mulai penetapan akar 



  34 
 

permasalahan sampai tindakan preventif yang bisa dimonitor bersama oleh 

Management kami dan Management Customer. 

Dalam perjalanan kami, sudah tak terhitung situasi darurat di site yang 

kami tangani, siang maupun malam hari, sementara customer tetap bisa tenang 

istirahat di rumah maupun di mana saja untuk pekerjaan yang strategis untuk 

bisnis mereka. Apakah itu kasus pencurian, demo karyawan, ganguan warga 

sekitar, premanisme, termasuk event-event khusus perusahaan, yang 

membutuhkan perhatian dan pengamanan ekstra. 

Operation Management Team kami layak diuji konsistensinya dalam 

pelaksanaan training, mulai dari basic training pra-penugasan, training-training 

lanjutan dengan jadwal reguler untuk semua level security sampai training dan 

workshop untuk kaderisasi dan peningkatan karier. Dilaksanakan off site maupun 

on site, dengan berbagai nara sumber, internal maupun eksternal, sipil dengan 

expertise management modern, maupun kepolisian dan militer Semakin agresif 

pertumbuhan dan pertambahan customer, maka semakin intensif pula program-

program training dan peningkatan implementasi. 

4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan. 

Struktur organisasi merupakan alat untuk mewujudkan tujuan perusahaan 

karyawan dan masyarakat. Dalam struktur organisasi ada penetapan pembagian 

tugas kerja, siapa saja yang mengerjakan, apa saja yang dikerjakan, dan siapa 

melapor kepada siapa. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Komisaris bertugas mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan 

kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan luas dari perusahaan. General Manager 

bertugas mengelola pendapatan dan biaya perusahaan yang berkaitan dengan laba 

rugi. Manager Diklat bertugas menyusun strategi pelatihan dan pendidikan bagi 

calon karyawan security agar memiliki kharisma, mutu dan kualitas yang 

diharapkan. HRD Manager bertugas dalam perekrutan calon karyawan security 

yang baru dengan menerima, menyeleksi, wawancara hingga penempatan. 

Finance Manager bertugas  mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. 

Operational Manager bersama supervisor sebagai pelaksana dan pengawas 

lapangan. GA bertugas melaksanakan koordinasi dengann departemen lain untuk 

mengetahui kebutuhan mereka, seperti pengadaan sarana prasarana, peralatan, 

perlengkapan, pemeliharaan, dan perawatan yang menunjang karyawan 

outsourcing security 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan outsourcing 

security PT Shelter Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang. Responden 

dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan lama bekerja, tingkat 

pendidikan, dan usia. 

 

4.2.2 Responden Lama Bekerja, Usia dan Pendidikan 

Berikut adalah gambaran responden berdasarkan lama bekerja terhadap 

usia yang ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.2 Data Responden Lama Bekerja ,Usia dan Tingkat Pendidikan 

Lama bekerja Usia 

(tahun) 

  Total 

(bulan) 19-28 29-37 38-47  

3-10 7 1  8 

11-17 6 2 1 9 

18-24 1 3 2 6 

Total 14 6 3 23 

Tingkat Pendidikan 

(SMA/SMK/Sederajat) 

   23 

 

Sumber : Data primer yang diolah, November 2018 
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Berdasarkan tabel 4.2 , dapat diketahui bahwa responden yaitu karyawan 

outsourcing security PT Shelter Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang 

yang berkerja sebagian besar berusia muda dari 19-28 tahun dengan lama bekerja 

3-10 bulan dengan jumlah 7 responden dan lama bekerja 11-17 bulan dengan 

jumlah 6 responden. Dapat dilihat pula dari usia keseluruhan sebagian besar 

responden telah bekerja selama 11-17 bulan dengan jumlah 9 responden, ini 

artinya responden memiliki keinginan untuk bertahan atau nyaman bekerja dengan 

pekerjaan sekarang. 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden yaitu karyawan 

outsourcing security PT Shelter Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang 

yang bekerja dan memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat dengan 

jumlah 23 responden atau secara keseluruhan responden memiliki tingkat 

pendidikan yang sama atau sederajat, sehubungan dengan profesi pekerjaan 

sebagai satuan pengamanan yang tidak memiliki persyaratan secara khusus 

mengenai tingkat pendidikan tertentu, dengan demikian tidak mempengaruhi 

secara signifikan dalam penelitian ini. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Hasil analisis deskriptif pernyataan responden terhadap kepuasan dapat 

dilihat dari tabel tanggapan persepsi responden terhadap kepuasan kerja berikut 

ini 

 

4.3.1 Persepsi Karyawan PT Shelter Nusantara di Unika 

Soegijapranata Semarang Mengenai Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah hasil perasaan positif pekerjaan yang dimiliki oleh 

karakteristik seseorang. Kepuasan kerja karyawan pada PT Shelter Nusantara di 

Unika Soegijapranata Semarang dapat dipengaruhi oleh indikator-indikator 

kepuasan kerja yang akan ditampilkan dalam hasil tanggapan tentang persepsi 

responden terhadap kepuasan kerja pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 Data Persepsi Karyawan Outsourcing (Security) PT Shelter 

Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang Mengenai Kepuasan Kerja. 

No Pernyataan Puas Ragu-

Ragu 

Tidak 

Puas 

Total Rata-

rata 

Kategori 

A Kepuasan terhadap 

atasan 

      

1 Saya merasa puas 

atas dukungan dan 

motivasi yang tinggi 

dari pimpinan 

perusahaan 

sekarang. 

21 

(63) 

1 

(2) 

1 

(1) 

66 2.86 Tinggi 

2 Saya merasa puas 

pimpinan saat ini 

memperlakukan 

saya secara adil. 

17 

(51) 

6 

(12) 

 63 2.73 Tinggi 

3 Saya merasa puas 

pimpinan saat ini 

bersedia menerima 

masukan 

(kritik/saran) dari 

karyawannya. 

13 

(39) 

8 

(16) 

2 

(2) 

57 2.47 Tinggi 

 Skor Rata-rata 

Kepuasan Terhadap 

Atasan 

    2.69 Tinggi 

 

 

 

 

 

 



  39 
 

Lanjutan Tabel 4.3 

B Kepuasan terhadap 

rekan kerja 

      

1 Saya merasa puas 

terhadap dukungan 

dan bantuan dari 

rekan kerja saya. 

19 

(57) 

3 

(6) 

1 

((1) 

64 2.78 Tinggi 

2 Saya merasa puas 

bekerja dengan 

rekan kerja saya. 

17 

(51) 

5 

(10) 

1 

(1) 

62 2.69 Tinggi 

 Skor Rata-rata 

Kepuasan Terhadap 

Rekan Kerja 

    2.73 Tinggi 

C Kepuasan terhadap 

pekerjaan 

      

1 Saya merasa puas 

terhadap pekerjaan 

yang saya geluti saat 

ini menarik dan 

tidak membosankan. 

16 

(48) 

4 

(8) 

2 

(2) 

58 2.52 Tinggi 

2 Saya merasa puas 

dengan tingkat 

tanggung jawab 

dalam pekerjaan 

saya 

18 

(54) 

3 

(6) 

2 

(2) 

62 2.69 Tinggi 

 Rata-rata Skor 

kepuasan terhadap 

pekerjaan 

    2.60 Tinggi 

 



  40 
 

Lanjutan Tabel 4.3 

D Kepuasan terhadap 

gaji 

      

 Saya merasa puas 

karena gaji yang 

diberikan sesuai 

dengan apa yang 

saya kerjakan dan 

dapat memenuhi 

kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

13 

(39) 

9 

(18) 

1 

(1) 

58 2.52 Tinggi 

 Saya merasa puas 

dengan tunjangan 

yang diberikan dari 

perusahaan. 

8 

(24) 

11 

(22) 

4 

(4) 

50 2.17 Tinggi 

 Saya merasa puas 

Perusahaan 

memberikan gaji 

lebih baik daripada 

pesaing. 

8 

(24) 

12 

(24) 

3 

(3) 

51 2.21 Tinggi 

 Skor Rata-rata 

Kepuasan Terhadap 

Gaji 

    2.30 Tinggi 

 Rata-rata Skor 

Kepuasan Kerja 

secara Keseluruhan 

    2.58 Tinggi 

 

Sumber : Data primer yang diolah, November 2018 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persepsi karyawan terhadap 

kepuasan kerja memiliki nilai rata-rata skor secara keseluruhan 2,58 atau termasuk 

dalam kategori tinggi artinya karyawan outsourcing security PT Shelter Nusantara 

di Unika Soegijapranata Semarang memiliki persepsi tentang kepuasan kerja yang 

tinggi dalam berbagai aspek yaitu kepuasan kerja terhadap atasan, kepuasan kerja 

terhadap rekan kerja, kepuasan kerja terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja 

terhadap gaji 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat juga bahwa persepsi karyawan 

mengenai kepuasan kerja terhadap atasan memiliki nilai rata-rata 2,69 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden merasa puas dengan atasan 

yang sudah memberikan dukungan dan motivasi, memperlakukan karyawan 

secara adil dan menerima saran atau kritik dari karyawannya. 

Persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja terhadap rekan kerja 

memiliki nilai rata-rata 2,73 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden merasa puas dengan rekan kerja yang sudah memberikan bantuan dan 

dukungan, dan responden merasa senang berkerja dengan rekan kerja. 

Persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri 

memiliki nilai rata-rata 2,60 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya 

responden merasa puas dengan pekerjaan karena menarik dan tidak membosankan 

dan tingkat tanggung jawab yang dipegang saat ini. 

Persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja terhadap gaji memiliki nilai 

rata-rata 2,30 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya responden merasa 

puas dengan gaji yang perusahaan sudah berikan, tunjangan yang diberikan 

perusahaan dan gaji yang perusahaan berikan lebih baik dari perusahaan lainnya. 
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4.3.2. Upaya Perusahaan Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan. 

Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT Shelter Nusantara di 

Unika Soegijapranata Semarang diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan dan juga karyaawan PT Shelter Nusantara. Kedua pihak 

sangat berperan penting dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja yang lebih 

baik lagi. Ada beberapa upaya-upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja 

mengenai persepsi tanggapan yang dilakukan oleh pihak PT Shelter Nusantara 

dan juga karyawan PT Shelter Nusantara yang akan ditampilkan berikut : 

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh pihak 

pemimpin PT Shelter Nusantara terkait upaya yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yaitu  

a. Selalu memperhatikan dan mengupayakan hak-hak setiap karyawan, 

menerima masukan dan keluhan dari karyawan untuk perbaikan ke 

depan. 

b. Sering mengadakan kegiatan bersama di luar kerja untuk menjalin 

hubungan harmonis antar karyawan. 

c. Memberikan jobdisk kepada karyawan sesuai dengan tugasnya masing-

masing serta menyesuaikan jabatannya. 

d. Memberikan salary sesuai dengan perjanjian di awal kontrak dan 

menyesuaikan jabatan dari karyawan tersebut. 

 

4.3.3 Upaya Responden Untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja. 

Untuk meningkatkan kepuasan kerja responden yaitu karyawan 

(responden) outsourcing security perlu adanya upaya-upaya juga dari pihak 

responden sendiri agar dalam proses bekerja mereka merasa puas. responden yaitu 

karyawan outsourcing security sebagai seorang individu karyawan dapat 

melakukan upaya-upaya untuk memunculkan rasa kepuasan kerja mereka. 

Tanggapan responden mengenai upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja. 
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Tabel 4.4 Pernyataan Responden mengenai Upaya-upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja 

No Pernyataan Tanggapan Total 

A Upaya yang dilakukan terhadap  Bekerja sama antar rekan kerja 12 

 hubungan dengan rekan kerja Menghormati dan menghargai rekan 

kerja 

7 

  Memberi teguran dan motivasi 2 

  Melakukan dengan senang hati 1 

  Tidak ada Jawaban 1 

  Total 23 

B Upaya yang dilakukan terhadap 

porsi  

Sesuai target 8 

 atau target pekerjaan Bekerja maksimal 8 

  Gaji yang cukup 1 

  Diterimadengan ikhlas 1 

  Mengikuti aturan perusahaan 1 

  Dibuat santai tapi serius 1 

  Istirahat saat senggang 1 

  Tidak ada jawaban 2 

  Total 23 

C Upaya yang dilakukan terhadap  Hubungan kerja sama yang baik 8 

 hubungan dengan atasan Menghormati dan menghargai 12 

  Memenuhi kehendak pimpinan 2 

  Tidak ada jawaban 1 

  Total 23 

Sumber : Data Primer yang diolah, November 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai 

upaya-upaya yang sudah responden lakukan  terhadap hubungan antar rekan kerja 

sebagian besar responden memberi tanggapan yaitu bekerja sama dengan rekan 

kerja dengan jumlah 12 responden, ini membuktikan hubungan kerja sama antar 

rekan kerja yang sudah  dilakukan membuat Karyawan outsourcing (security) PT 

Shelter Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang memiliki sikap kepuasan 

kerja tinggi. 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai 

upaya-upaya yang sudah dilakukan  tehadap porsi atau target pekerjaan sebagian 

besar responden memberi tanggapan yaitu sesuai target dengan jumlah 8 

responden dan bekerja maksimal dengan jumlah 8 responden, ini artinya porsi 

atau target pekerjaan yang diberikan sudah membuat responden memiliki sikap 

kepuasan kerja yang tinggi. 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat pula bahwa tanggapan responden mengenai 

upaya-upaya yang sudah dilakukan terhadap hubungan dengan atasan sebagian 

besar responden memberi tanggapan yaitu menghornati dan menghargai pimpinan 

dengan jumlah 12 responden, artinya responden telah memiliki sikap kepuasan 

kerja yang tinggi sehingga membuat Karyawan outsourcing (security) PT Shelter 

Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang mampu memiliki kesadaran untuk 

menghormati dan menghargai pimpinan. 
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4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kepuasan kerja karyawan PT Shelter 

Nusantara di Unika Soegijapranata Semarang dari masing-masing indikator yang 

tersedia secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi, tetapi indikator-

indikator yang paling dominan atau memiliki skor tertinggi yaitu kepuasan kerja 

terhadap atasan dan kepuasan kerja terhadap rekan kerja. 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat pula kepuasan kerja terhadap atasan 

tinggi dikarenakan adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara atasan 

dengan bawahan, hak hak-hak karyawan diperhitungkan. Itu dibuktikan 

berdasarkan hasil wawancara terbuka dengan pimpinan perusahaan yang 

menyatakan bahwa di perusahaan ini selalu memperhatikan dan mengupayakan 

hak-hak setiap karyawan, menerima masukan dan keluhan dari karyawan untuk 

perbaikan ke depan. Pada tabel 4.3, dapat juga dilihat kepuasan kerja terhadap 

rekan kerja tinggi dikarenakan adanya hubungan harmonis dan komunikasi saling 

membaur antar rekan kerja karyawan. Itu didukung pula berdasarkan hasil 

wawancara terbuka dengan pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa di 

perusahaan ini sering mengadakan kegiatan bersama di luar kerja untuk menjalin 

hubungan harmonis antar karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


