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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Sumber daya manusia adalah faktor dinamis yang mampu menentukan 

atau menarik suatu organisasi, sehingga instansi dapat memenangkan persaingan 

(Senen, Sumiyati, & Masharyono, 2016). Sangatlah penting bagi suatu perusahaan 

untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah 

karyawannya, karena kemajuan suatu perusahaan ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia yang dimilikinya (S. H. Senen & Solihat, 2008). Sumber daya 

manusia yang baik akan membantu perusahaan dalam pencapaian tujuan yang 

telah direncanakan, maka perusahaan perlu memberikan pengarahan kepada 

karyawan dalam melaksanakan setiap tugasnya (S. H. Senen & Widyanata, 2016). 

Setiap organisasi dituntut untuk selalu dapat menjaga pegawainya agar dapat 

menampilkan kinerja yang baik dan memelihara pegawainya agar dapat 

mendedikasikan diri kepada organisasi tempat di mana pegawai bekerja. Tanpa 

adanya unsur manusia dalam organisasi, tidak mungkin organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan (Masharyono, 2015). Tidak ada satu perusahaan 

pun yang bisa bertahan jika perusahaan tidak memiliki karyawan yang bisa 

bekerja dengan baik dan maksimal (Senen, 2017). 

 Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus 

dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang 

optimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama perusahaan adalah 

kepuasan kerja para karyawannya, karena karyawan yang dalam bekerja tidak 

merasakan kenyamanan, kurang dihargai, tidak bisa mengembangkan segala 

potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis karyawan tidak dapat fokus dan 

berkonsentrasi secara penuh terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan 

dirasa baik apabila karyawan merasakan suatu perasaan emosional yang positif 

tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari pekerjaan atau 

pengalaman kerja dan disebut dengan kepuasan kerja (Afshar & Doosti, 2016). 
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Masalah kepuasan kerja masih menjadi issue penting bagi organisasi baik 

profit oriented maupun non profit oriented, di tahun 2016 ada sekitar 525.000 

jurnal penelitian mengenai kepuasan kerja. Meningkat dari tahun 2015 yang 

berjumlah sekitar 344.000 jurnal penelitian (www.google.com). Banyak penelitian 

telah menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki dampak yang luar biasa 

(Aziri, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan Bidyut Bijoya Neog (2014) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang rendah akan membuat perasaan 

karyawan menjadi tidak nyaman sehingga berpotensi untuk meninggalkan 

perusahaan, karyawan akan mempertahankan pekerjaannya untuk waktu yang 

lebih lama dalam organisasi apabila memiliki rasa puas terhadap pekerjaannya. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khan, Nawaz, Aleem, & Hamed 

(2012) menyatakan bahwa kepuasan kerja yang rendah akan berdampak langsung 

pada tingkat absensi, komitmen, kinerja dan produktivitas. Selanjutnya, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Balouch & Hassan (2014) menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja akan memberikan pengaruh yang efektif bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

Menjaga agar karyawan merasa puas dengan karir mereka menjadi 

prioritas utama bagi setiap perusahaan (Gregory, 2011). Banyak peneliti 

menemukan bahwa peningkatan kepuasan kerja dapat mengurangi turnover dan 

membantu menjaga kestabilan perusahaan dan memotivasi karyawan juga (Neog, 

2014). Penelitian lain yang dilakukan oleh Oyebamiji, Karem, & Ayeni, (2013) 

menyatakan bahwa organisasi akan lebih efektif apabila memiliki karyawan yang 

merasa lebih puas dengan pekerjaannya daripada organisasi dengan karyawan 

yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya. 

Kepuasan kerja memainkan peran yang sangat penting terhadap kinerja 

organisasi karena orang yang mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

memegang sikap positif terhadap pekerjaannya, sementara orang yang tidak puas 

dengan pekerjaan nya memegang sikap negatif tentang pekerjaan dan bahkan 

tentang organisasi itu sendiri (Latif, Ahmad, Muhammad, Ferdoos, & Naeem, 

2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizwan (2014) menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memberikan kontribusi sebesar 14% pada turnover dan 40% 

http://www.google.com/
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terhadap komitmen organisasi. Sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh Job 

Street pada tahun 2016 terhadap 4331 responden menunjukkan bahwa 77,34% 

karyawan Indonesia masih merasa tidak puas dengan pekerjaannya dan 

disebabkan oleh beberapa hal, seperti pada tabel berikut: 

TABEL 1.1 

DATA KEPUASAN KERJA BERDASARKAN PENYEBAB DI 

INDONESIA 

Penyebab Tingkat Ketidakpuasan Kerja 

Tunjangan hari raya tidak sesuai 52,16% 

Prestasi tidak dianggap 83,94% 

Tidak ada tunjangan transportasi 22,30% 

Tidak ada tunjangan konsumsi 10,15% 

Sumber : www.Careerbuilder.co.id 

Tabel 1.1 menjelaskan gambaran umum tingginya tingkat ketidakpuasan 

kerja di Indonesia berdasarkan beberapa penyebab, diantaranya prestasi yang 

tidak dianggap dengan tingkat kepuasan paling tinggi. Data tersebut 

mencerminkan bahwa karyawan di Indonesia belum sepenuhnya merasa puas 

akan pekerjaannya. Masalah kepuasan kerja juga terjadi pada beberapa kota 

khususunya di Jawa Barat. Berdasarkan sebuah survei online yang dilakukan oleh 

salary explorer tahun 2016 menyatakan bahwa ketidakpuasan kerja pegawai di 

Jawa Barat masih rendah. 

TABEL 1.2 

DATA KEPUASAN KERJA BEBERAPA KOTA DI JAWA BARAT 

TAHUN 2016 

City Rating (scale 1-5) 

Bandung 2.92 

Bekasi 2.89 

Tangerang 2.74 

Other 2.85 

Sumber : http://www.salaryexplorer.com 

Salary Explorer menemukan bahwa karyawan perusahaan di beberapa 

kota di Jawa Barat khususnya Bandung, Bekasi, Tangerang dan kota lainnya 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah dilihat dari rendahnya angka hasil 

http://www.careerbuilder.co.id/
http://www.salaryexplorer.com/
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penelitian yang hanya berkisar di angka 2 dengan rating scale 1-5. Salah satu 

perusahaan yang mengalami penurunan tingkat kepuasan adalah PT. Solusi Balad 

Lumampah (SBL) Bandung yang bergerak di bidang jasa travel dan umroh. 

Berdasarkan data yang didapat, karyawan PT. SBL mengalami tingkat turnover 

dan absensi yang tinggi serta usia rata rata karyawan masih muda yang rentan 

memiliki rasa kepuasan kerja yang rendah (Mangkunegara, 2013:118). Adapun 

datanya seperti pada Tabel berikut. 

TABEL 1.3 

DATA TURNOVER PT.SBL BANDUNG 

Rentang Umur 
Turnover 

2012 2013 2014 2015 2016 

21 – 23 Tahun - 1 3 6 9 

24 – 26 Tahun - 4 3 2 6 

27 – 29 Tahun - 3 2 5 2 

30 – 32 Tahun 1 - 1 2 2 

32 Tahun Keatas - - 1 - - 

        Sumber : data internal PT.SB 

TABEL 1.4 

DATA ABSENSI PT.SBL BANDUNG 

Alasan 

absen 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cuti 2 3 2 5 6 

Cuti sakit 2 1
 

1 2 2 

Ijin 3 2 2 5 8 

Mangkir 3 7 9 11 13 

Total 10 13 14 23 29 

Sumber: data internal PT.SBL 

PT. SBL memiliki karyawan yang mayoritas berada pada usia 21 tahun - 

35 tahun yang mana adalah usia produktif dalam bekerja namun memiliki tingkat 

ketidakpuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang 

berusia diatas itu (Mangkunegara, 2013:118) yang dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini. 

Berdasarkan data turnover, absensi, dan usia karyawan dari PT. Solusi 

Balad Lumampah tersebut, diketahui bahwa tingkat turnover akibat karyawan 

yang merasa tidak puas akan pekerjaannya meningkat setiap tahun dan mengalami 
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peningkatan 2 kali lipat di tahun 2015 yang menjadi permasalahan utama bagi 

perusahaan, karena berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. 

Apabila masalah tersebut tidak di atasi, maka berdampak pada berbagai 

perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan, misalkan meninggalkan pekerjaan, 

karyawan mengeluh, membangkang, mencuri barang milik organisasi, dan 

menghindar dari tanggung jawab (Anshar Sunyoto Munandar, 2006). Ada empat 

macam variabel yang memiliki hubungan teoritikal dan praktikal dengan 

kepuasan kerja, yaitu variabel sikap, variabel ketidakhadiran, variabel pergantian 

karyawan, dan variabel kinerja (Steve M. Jex, 2002). Banyak penelitian telah 

menunjukkan dampak yang besar antara kepuasan kerja terhadap motivasi 

karyawan, sedangkan tingkat motivasi memiliki dampak pada produktivitas dan 

kinerja organisasi bisnis (Aziri, 2011).  

 Rendahnya kepuasan kerja karyawan jika diabaikan akan menyebabkan 

tinggi nya tingkat stress karyawan yang dapat mempengaruhi menurunnya 

produktivitas dan kinerja (Riaz et al., 2016). Mengingat permasalahan kepuasan 

kerja sangat penting untuk perusahaan, maka masalah kepuasan kerja dapat diatasi 

dengan pendekatan Perilaku Organisasi (PO) dalam bagian Individual level 

(Robbins & Judge, 2015). Robbins & Judge (2015) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja dipengaruhi oleh pekerjaan yang menantang, penghargaan yang sepadan, 

kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, komunikasi yang 

baik dan kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian individu. Faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena terdapat motivasi dari 

organisasi maupun dari karyawan untuk melakukan perbaikan pada perusahaan. 

Glimer (Sutrisno, 2013) menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja yaitu kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan 

manajemen, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, aspek sosial, dan 

fasilitas. Vrinda & Jacob (2015) dalam penelitiannya menambahkan faktor 

kepribadian, sedangkan Kim (2017) menambahkan faktor budaya organisasi dan 

visi pemimpin dalam bakat sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 

 Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, disinyalir 

faktor penghargaan non finansial dan komunikasi kerja memegang peranan yang 
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dominan dibanding faktor lain. Hal tersebut diungkapkan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Bayraktar, Araci, Karacay, Fathi (2016), Huang (2016) dan Ajmal, 

Bashir, Abrar, & Khan (2015) bahwa penghargaan non finansial berpengaruh kuat 

terhadap kepuasan kerja, tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Akafo & 

Agyekum Boateng (2015) menyatakan bahwa penghargaan non finansial memiliki 

pengaruh yang lemah terhadap kepuasan kerja karyawan. Faktor yang kedua yaitu 

komunikasi kerja, Farahbod, Salimi, & Dorostkar (2013), Madalina & Catalin 

(2016) dan Olurotimi A. Shonubi, Norida Abdullah, Rahman Hashim Hamid 

(2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Menurut Robbins & Judge (2015) 

penghargaan dan komunikasi juga memiliki hubungan dengan kepuasan kerja, 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti faktor penghargaan dan komunikasi kerja 

terhadap kepuasan kerja. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian HRD PT. SBL 

Bandung Bapak Dali Sofari pada rabu (14 Desember 2016) penghargaan dan 

komunikasi kerja karyawan terbilang sedang mengalami penurunan yang dapat 

dilihat pada Tabel 1.5 di bawah 

TABEL 1.5 

DATA PENGHARGAAN PT. SBL BANDUNG 

 

Bentuk 

Penghargaan 

 

 

Tahun 

 

 

Jumlah Karyawan yang 

Mendapatkan Penghargaan 

 

 

Kenaikan Jabatan 

2011 5 

2012 11 

2013 11 

2014 10 

2015 5 

2016 3 

Uang (bonus) 2011 5 

 2012 15 

 2013 14 

 2014 17 

 2015 9 

 2016 6 

 

 

Mobil 

2012 11 

2013 11 

2014 10 

2015 5 

2016 3 

 2012 1 
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Bentuk 

Penghargaan 

 

 

Tahun 

 

 

Jumlah Karyawan yang 

Mendapatkan Penghargaan 

 

Umroh 

2013 3 

2014 3 

2015 1 

2016 1 

Ide karyawan yang 

diterapkan pada 

kebijakan perusahaan 

2012 1 

2013 2 

2014 2 

2015 1 

2016 1 

Rumah tempat tinggal 2012 0 

 2013 1 

 2014 3 

 2015 0 

 2016 0 

           Sumber : Data Internal PT.SBL 

 Penghargaan di PT. SBL terdiri dari Kenaikan Jabatan, Pemberian Mobil, 

Umroh, penghargaan terhadap ide dari karyawan yang dipakai oleh perusahaan, 

dan pemberian rumah tempat tinggal selama karyawan bekerja di perusahaan. 

Perusahaan memberikan kesempatan untuk naik jabatan, hadiah down payment 

mobil, umroh gratis dan pemberian rumah tempat tinggal kepada karyawan yang 

sudah bekerja di perusahaan minimal 3 tahun, namun pada tahun 2015 dan 2016 

terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, padahal karyawan yang bekerja di PT. 

SBL lebih dari 3 tahun banyak yang belum diberi kesempatan untuk menerima 

penghargaan-penghargaan tersebut. Sedangkan penghargaan untuk ide ide 

karyawan yang dipakai oleh perusahaan terbuka bebas untuk seluruh karyawan 

baik yang senior maupun junior, namun pada tahun 2015 dan 2016 semakin 

menurun ini dikarenakan oleh semakin tidak dihargai nya ide ide karyawan yang 

ditampung atau dipakai oleh perusahaan (Berdasarkan keterangan manajer 

keuangan PT. SBL, Rina Mubarak dan karyawan bagian manifes, Erwin 

Nurhamdani pada 29 mei 2017). Berdasarkan data penghargaan diatas, maka 

dapat diketahui bahwa penghargaan di PT.SBL masih belum baik karena dalam 

kurun waktu  2014 – 2016 jumlah pemberian penghargaan menurun. 

Data lain yang didapatkan dari PT.SBL yaitu data mengenai komunikasi 

PT.SBL yang belum baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 68 karyawan 

yang berada di kantor pusat PT. SBL di Jl. Asia Afrika no 141-149 pada tanggal 
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14 Desember 2016, didapat data bahwa komunikasi di kantor pusat PT.SBL 

Bandung masih belum baik, sering terjadi kesalahpahaman baik itu antara atasan – 

bawahan, maupun sesama rekan kerja yang dapat dilihat dari Tabel hasil 

wawancara berikut ini. 

TABEL 1.6 

DATA KOMUNIKASI KERJA DI PT. SBL BANDUNG 

Data Komunikasi Sumber Hasil Wawancara 

 

 

Downward 

Communication 

 

Kepala Divisi gaji (Rani 

Amalia), kepala divisi 

penjualan (Agung 

Lesmana), kepala divisi 

promosi (Hasby Al 

Haq), kepala divisi 

pengendalian biaya 

(Ilham Rusdiana), kepala 

divisi perencanaan (Tri 

Handoko) 

 Informasi yang 

diberikan oleh atasan 

kadang masih belum 

jelas 

 Arahan yang 

diberikan oleh atasan 

kadang masih belum 

terarah 

Upward Communication  

 

Presiden Direktur (Aom 

Juang), Manajer 

Layanan (Husni 

Mutaqien), Manajer 

Operasi (Indra Luthfi), 

Manajer Pemasaran (Eri 

Kusnanda), Manajer 

Keuangan (Rina Asyifa), 

Manajer SDM (Dali 

Sofari) 

 Laporan hasil kerja 

karyawan kadang 

masih belum jelas dan 

benar 

 Penyampaian masalah 

kerja dari karyawan 

masih belum jelas 

 

 

Lateral Communication 

Seluruh karyawan yang 

berada di kantor PT.SBL 

(JL. Asia Afrika no.141 

– 149) pada 14 

Desember 2016 

Sejumlah 68 orang 

 Sesama karyawan 

individual, hanya 

beberapa yang saling 

tolong menolong 

 Terkadang sesama 

karyawan tidak saling 

bertukar informasi 

Sumber: Data Internal PT. SBL 2016-2017 

Berdasarkan hasil rapat kerja, salah satu strategi di dalam meningkatkan 

kinerja PT. SBL yaitu dengan melakukan berbagai program untuk memberikan 

penghargaan. Program penghargaan PT.SBL terdiri dari penghargaan finansial 

dan non finansial. Penghargaan finansial seperti memberikan uang secara 
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langsung bagi karyawan yang telah mencatat prestasi dengan memberikan bonus. 

Sedangkan penghargaan non finansial yaitu dengan diberikannya kepercayaan 

oleh atasan, diberi asuransi, kenaikan jabatan (promosi), mobil dan umroh gratis, 

diberikannya kesempatan dalam berpendapat, dan terjalinnya hubungan yang baik 

dengan rekan kerja, namun dalam pelaksanaannya penghargaan di PT. SBL masih 

belum baik. Selain itu, PT. SBL juga menerapkan program perbaikan komunikasi 

kerja. Komunikasi PT. SBL terdiri dari komunikasi ke atas, ke bawah dan 

komunikasi antar pegawai dan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. 

Secara lisan dengan menggunakan media: telepon, rapat maupun pertemuan rutin 

secara langsung yang diikuti oleh seluruh karyawan PT. SBL dan dilaksanakan 

minimal dua kali dalam sebulan melalui kegiatan tawasul PT. SBL. Sedangkan 

secara tertulis melalui media: laporan tertulis, informasi prosedur kerja, maupun 

papan pengumuman. Pada tahun 2017 PT. SBL akan menerapkan program-

program baru guna meningkatkan efektifitas komunikasi kerja karyawan dengan 

membuat website untuk menampung saran bagi seluruh karyawan baik pusat 

maupun cabang (Annual Report 2016 PT.SBL). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan karyawan di PT. SBL, komunikasi di kantor pusat PT. SBL Bandung 

masih belum baik, sering terjadi kesalahpahaman baik itu antara atasan-bawahan, 

maupun sesama rekan kerja. 

Berdasarkan fenomena dan kondisi yang terjadi di PT. SBL seperti pada 

uraian latar belakang penelitian di atas maka dipandang perlu untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam judul “Pengaruh Penghargaan dan Komunikasi 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Tour dan Travel PT. Solusi Balad 

Lumampah di Bandung”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, menjaga 

karyawan merasa puas dengan karir mereka menjadi prioritas utama bagi setiap 

perusahaan (Gregory, 2011). Organisasi akan lebih efektif apabila memiliki 

karyawan yang merasa lebih puas dengan pekerjaannya daripada organisasi 

dengan karyawan yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya (Oyebamiji 
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Florence, 2011). Karyawan yang tidak memiliki rasa puas akan pekerjaan nya 

cenderung akan berdampak pada berbagai perilaku yang ditunjukkan, misalkan 

meninggalkan pekerjaan, karyawan mengeluh, membangkang, mencuri barang 

milik organisasi, dan menghindar dari tanggung jawab (Anshar Sunyoto 

Munandar, 2006). Khan, Nawaz, Aleem, & Hamed (2012) juga menyatakan 

bahwa kepuasan kerja yang rendah akan berdampak langsung pada tingkat 

absensi, komitmen, kinerja dan produktivitas. Peningkatan kepuasan kerja 

disinyalir dapat mengurangi turnover dan membantu menjaga kestabilan 

perusahaan dan memotivasi karyawan juga (Neog, 2014).  

 Robbins & Judge (2015) menyatakan bahwa faktor faktor kepuasan 

kerja yaitu  pekerjaan yang menantang, penghargaan yang sepadan, kondisi kerja 

yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, komunikasi yang baik dan 

kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian individu. Faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja karena terdapat motivasi dari organisasi maupun 

dari karyawan untuk melakukan perbaikan pada perusahaan. Glimer (Sutrisno, 

2013) menambahkan faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu 

kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, 

pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, aspek sosial, dan fasilitas. Vrinda & 

Jacob (2015) dalam penelitiannya menambahkan faktor kepribadian, sedangkan 

Kim (2017) menambahkan faktor budaya organisasi dan visi pemimpin dalam 

bakat sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja dapat ditingkatkan dengan memberikan karyawan 

penghargaan yang sesuai dengan prestasi yag sudah dicapainya. Membangun 

komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan kepuasan kerja, karena dengan 

terjalinnya komunikasi yang baik maka akan memberikan kenyamanan dan 

motivasi kepada karyawan untuk semangat dalam bekerja dan merasa puas akan 

pekerjaan yang sedang dijalaninya sehingga ia akan bertahan di dalam perusahaan 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, maka yang 

menjadi tema sentralnya adalah : 
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Tingkat turnover di PT. Solusi Balad Lumampah mengalami kenaikan 

karena akhir-akhir ini terjadi peningkatan karyawan yang mengundurkan 

diri. Hal ini mengindikasikan rendahnya kepuasan kerja pada perusahaan 

tersebut. Dengan penghargaan non finansial yang sesuai dan komunikasi 

kerja yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.   

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, 

maka dapat dirumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran pemberian penghargaan di PT. SBL Bandung. 

2. Bagaimana gambaran komunikasi kerja di PT. SBL Bandung. 

3. Bagaimana gambaran kepuasan kerja karyawan di PT. SBL Bandung 

4. Apakah terdapat pengaruh penghargaan terhadap kepuasan kerja karyawan di 

PT. SBL Bandung. 

5. Apakah terdapat pengaruh komunikasi kerja terhadap kepuasan kerja di PT. 

SBL Bandung. 

6. Apakah terdapat pengaruh  penghargaan dan komunikasi kerja terhadap 

kepuasan kerja di PT. SBL Bandung. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh penghargaan dan komunikasi kerja terhadap kepuasan 

kerja yang selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Memperoleh temuan mengenai gambaran pemberian penghargaan di PT. 

SBL Bandung  

2. Memperoleh temuan mengenai gambaran komunikasi kerja di PT. SBL 

Bandung  

3. Memperoleh temuan mengenai gambaran kepuasan kerja karyawan di PT. 

SBL Bandung  

4. Memperoleh temuan mengenai pengaruh pemberian penghargaan terhadap 

kepuasan kerja di PT. SBL Bandung. 

5. Memperoleh temuan mengenai pengaruh komunikasi kerja terhadap kepuasan 
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kerja di PT. SBL Bandung. 

6. Memperoleh temuan mengenai pengaruh penghargaan dan komunikasi kerja 

terhadap kepuasan kerja di PT. SBL Bandung. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang berarti dan 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna baik secara teoritis (keilmuan) maupun secara praktis sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyokong teori mengenai 

kepuasan kerja, untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dan untuk 

menambah referensi bagi yang berminat mendalami pengetahuan di bidang 

perilaku organisasi khususnya kepuasan kerja sebagai bagian dari perilaku 

organisasi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan 

sebagai bahan masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai 

penelitian yang sama yaitu penghargaan dan komunikasi kerja yang dapat 

meningkatkan kepuasan kerja. 

3. Bagi perusahaan selaku emiten, dapat dijadikan referensi dalam menentukan 

strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan 

 


