
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang masalah 

Keberhasilan perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, yang terpenting di 

antaranya adalah kerja sarna antara atasan dan bawahan. Kerja sarna terjalin bila 

atasan dan bawahan mempunyai kepentingan yang sarna. Untuk mencapai 

kepentingan itu terdapat perbedaan kebutuhan. Karyawan mempunyai kebutuhan 

yang berbeda-beda, begitu pula pimpinannya. 

Dalam praktek, banyak perusahaan ingin memperoleh basil yang maksimal 

dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Hal ini menyebabkan banyak 

perusahaan hanya menuntut karyawan untuk menghasilkan output yang 

dikehendaki tetapi kurang memperhatikan kepentingan karyawan itu sendiri. 

Termasuk di dalamnya kepuasan beketja di perusahaan. Hal ini sesungguhnya 

merupakan kesalahan yang umum karena karyawan sebagai salah satu kekayaan 

perusahaan seharusnya dipertahankan, agar perusahaan dapat tetap hidup dan 

berkembang terutama pada situasi negara seperti sekarang ini. 

Banyak usaha untuk mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja pada 

perusahaan antara lain dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat 

membuat karyawan betah bekerja di perusahaan tersebut.Banyak organisasi atau 

perusahaan berpandangan bahwa pembayaran upah atau gaji adalah satu-satunya 

jalan agar mereka mempunyai motivasi untuk berprestasi sebaik-baiknya, narnun 
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belum dapat dipastikan bahwa pendapatan besar yang diterima dapat membuat 

karyawan puas bekerja di perusahan itu. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pencapaIan kepuasan kerja, upah 

temyata bukan satu-satunya cara utuk memotivasi karyawan. Faktor lain yang 

berpengaruh dalam peningkatan kepuasan kerja adalah masalah komunikasi. 

Kartono (1982) berpendapat pemimpin selaku pusat kekuatan dan penggerak bagi 

perusahaan harus selalu berkomunikasi dengan semua pihak, baik melalui 

hubungan formal maupun informal. Keberhasilan pelaksanaan tugas pemimpin itu 

sebagian besar ditentukan olah kemahirannya menjalin komunikasi dengan semua 

pihak, secara horisontal maupun vertikal, keatas dan kebawah, maupun diagonal. 

Perusahaan sangat mengharapkan pencapaian produktivitas dan untuk 

mencapai hal itu banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor masalah 

kepuasan kerja. Kepuasan merupakan salah satu criteria keefektifan dan menjadi 

ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya 

(Gibson, 1990:34). Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pentingnya manajer 

memotivasi karyawan dan menggunakan komunikasi yang baik. sebagai alat untuk 

meningkatkan kepuasan kerja guna pencapaian produktivitas yang maksimal 

sesuai dengan tujuan perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini penulis membatasi penelitian hanya sampai tingkat mencari 

besarnya hubungan motivasi dan komunikasi terhadap kepuasan kerja secara 

bersamaan dan secara partial. 
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dapat mempengaruhi prestasi kerja dan dengan demikian herarti produktivitas 

karyawan dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pentingnya 

manajer memotivasi karyawan dan menggunakan komunikasi yang baik sebagai 

a1at untuk meningkatkan kepuasan kerja guna pencapaian produktivitas yang 

maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini penulis memhatasi penelitian hanya sampai tingkat mencari 

besamya hubungan motivasi dan komunikasi terhadap kepuasan kerja secara 

bersamaan dan secara partial. 

1.2. Perumusan Masalab 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi dan komunikasi berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan 

kerja karyawan Pakerin di Mojokerto ? 

2. Di antara kedua faktor tersebut mana yang lebih berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Pakerin di Mojokerto ? 

1.3. . Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan komunikasi secara serempak dalam 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. Pakerin di Mojokerto. 
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2. Untuk mengetahui faktor mana yang lenin bcrpengaruh di antara motivasi dan 

komunikasi dalam peningkatan kcpuasan keria karyawan PT Pakcrin di 

Mojokerto. 

1.4. Manfaat penclitian 

Basil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dipakai untuk 

memeeahkan masalah sumber daya manllsia khususnya masalah motivasi dan 

komunikasi dalam suatu perusahaan dan peningkatan kepuasa r: kcr.ia ka:~,'awa:l. 

Manfaa! pcnelitian Jalam skrip~i ini adalah: 

I. Bagi peneliti lain: hasil penelitian ini diharapkan darat memberikan masukan 

ll<:;;, peneliti bin yang ingin mcnuiiskan studi tentang motivasi dan 

kOlllulllkaSL 

2. Bagl perusahaan : memben altcrnatlf pcmccahan masalah pada pCTllsahaan 

duiam mas[tlall 11l0nVaSI dan KOlllunikasi daiam rneningkatkan kepuasan kcria 

1.5. Ruang lingkup (ian oatllsan pl~ncii(ian. 

Skripsi ini membahas tcntang pcngaruh mOlivaSI Gao masalah kcmllmiicns! 

JJLni "rgl:lnisasi, daiam hal ini PT. jjakerin sebagai objck yang dilelilj Penei!t! 

"'C!!gcuiiui illioungan Keaua vafJaoel secara s<orempaK uan seCafa \laflfitl . l!!IlUl\ 

m;:nC:1i1aiisis vanabcl l110nVaSI daiam KllIslOner pCl1uiis hanya menggunakan 

:-,;0' ~-. ;"~ "".~ ~-.'.~ '--''-· ..... · ..... • .. ·r' .. · r:;dd:~1t;r dari faklor-il1ktor yang dnpat menlpengaruhi 1110tl\'(lsi ora,ng 
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ciaiam beke~ia sepcrti upan dan pcndapatan non lipan, sedangkan untuk variabei 

komuniKaSI penulis menggunc;.kan bebcrapa raktOr sepent ilUbungan yang {crjaiin 

antara bawahan dan atasan baik itu hubungan komunikasl formal dan 111ror111ai, 

bahasa yang digunakan dan faktor iainnya scdangkan untuk variabel kepuasar. 

kerj a penu1is l11cnggunukan lndlkator scpetti sunsana kc~j~ , sarnnn-snr~na 

ditenlpat ke~ja. fasilitas-fasihtas dan jamJnan yang dibcrjkan perusahu~n y~ng 

J i:lngpp ~ebagai faklor- faklOT ynng mC1l1bcrikan kcpuasan ke'T.l. 

Lu. Sis!:ematika rClIulis3U Skripsi. 

Fe;nbahasan dalam skripsi ini tcrbagi dalam 5 bab yang mc] iputi 

Bab 1 

Hail :2 : 

Pandahuiuan 

Bab Inl menJeiaskan rentailg ialar beiakang, pcrumusan masaiah, 

; .. ;. , .. , ~ 
lU.!UU lt 

TlllJuan Kcpustakaall 

ITHHliaat Ruang lingkup dan balasnn 

Bab tnt tcrbagl kedaialn tlga bag l a r. ~ yaHu bag:an per1aln ~1 ~d ~\ i ~,h 

iariGasan tCOIl . 

y~~-~g ;TICl1ciukung dan 111en .. lzH.,h dZ!S~H 
.~ ~ • •• • 1 •• _ ._ 
~;\:'i iUjj:'H.iii 
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Bnb 4 

Bab 5 
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Bagian kedua memuat tentang hipotesls pcneiitian bagian kctiga 

memualtcntang modei anaiisis. 

ivietode Pcneiitian 

Bab ini terdiri dari rancangan fjeneiitian, mstrllmen penditian, definisi 

operasionai, jenis dan slIl11her data, pcngukuran data, aiat dan metodc 

pengumpuian data, popuiasi, sampd dan tckhnik pcngamblian daia, 

tekhnik anaiisl~ data, dan pm:o;eduf pcngujian hipotesis. 

Anaiisis Data 

Bab Inl tcrdiri dari dua bagian. Bagian pcrtama terdiri dari sejarah 

bcrdirmY:i perusahaan. Struktur organisasi dan iugas star masing-

""",)!(, 1nn h'!) ol.o:an 
· ··~~· ··c "' ..... 0· .... · ·- itu baik 

~;:~!;;k:.! p::~:1J ~!~g !113Upl..!:1 j3ngka pcndck. Bagian kcdu3 bcrt:pa 

... ... . .,..., t .... ., t ... " ~''I t\ t ....... R.J\JUIIU.., .... IJ 

'/ariabcl yang tcrk311 

Simpuian dan Saran-saran 

(!-.n 
... HlfJ 

F;nb ini berisi simpuian dari hasii pcneiitian yang diiakukan dan idc apa 

yang dapat dibcrikan lliltuk mcny.;:mpi.im~L\il 
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