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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1.    Gambaran Umum Perusahaan 

Bank Jabar Banten, demikian sebutan untuk Bank 

pembangunan daerah pemerintah Jawa Barat milik pemerintah Jawa 

Barat. Pendirinya dilatarbelakangi oleh peraturan pemerintah RI No. 

33 tahun 1960 tantang peraturan perusahaan di Indonesia milik 

Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N. V Denis (De Earse 

Nederlandse Indische) tertera ketentuan ini dinasionalisasikan dan 

diserahkan kepada pemerintah daerah Jawa Barat. 

Sebagai tindak lanjut dari penyertaan tersebut, pemerintah 

Jawa Barar mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan akte 

notaries Noezar No. 52 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 11 tanggal 4 

mei 1961. Untuk pertama kali modal dasarnya Rp. 2.500.000,- 

berasal dari kas pemerintah. PT. Karya Pembangunan kemudian 

disingkat dengan BKP, kemudian menjadi    perusahaan    daerah    

sesuai    dengan    keputusan    gubarnur    No. 7/GKDH/BPD/1961 

tanggal 20 Mei 1961. Untuk selanjutnya dikuatkan dengan 

perkembangan   dan   kebutuhan   terhadap   peraturan   daerah   

yang   merupakan landasan operasional dilakukan beberapa kali 

penyempurnaan dengan peraturan daerah No. 9 tahun 1996, dengan 

modal Rp. 250.000.000.000,-. 

Bank Jabar Banten yang kantor pusatnya menempati 

gedung eksekutif N. V Denis terletak di jalan braga dan jalan 
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naripan Bandung, satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat yang peresmiannya dilakukan oleh PJ. Presiden RI, waktu itu 

Bapak Ir. Djuanda Kartawidjaya. 

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan 

surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 25/KEP/DIR tanggal 2 

November 1992, serta berdasarkan keputusan No. 11 tahun 1995 

mempunyai sebutan “Bank Jabar” dengan logo baru. 

Dalam rangka mengikuti dinamika perkambangan 

perekonomian dan perbankan maka berdasarkan peraturan daerah 

No. 22 tahun 1998 dan akta pendirian  perusahaan  No.  8  tanggal  

15  April  1999  yang  telah  disahkan  oleh mentri kehakiman RI 

tanggal 16 April 1999. Maka bentuk hokum Bank Jabar diubah dari 

perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. 

Dalam upaya permintaan masyarakat Jawa Barat yang 

agamis dan juga aktivitasnya biasa menerapkan sistem bagi hasil 

atau syariah, maka dengan izin Bank Indonesia No. 

2/18/GDP/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak  tanggal 15 April 

2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di 

Indonesia yang  menjalankan  dual  sistem  operasional  Bank  yaitu  

melayani  masyarakat dengan sistem konvensional (sistem bunga) 

dan syariah (bagi hasil). Peresmian Bank syariah tersebut dilakukan 

oleh Dirut Bank Jabar Banten Bapak H. Agus Ruswendi di kantor 

pusat Bank Jabar banten di jalan naripan kota Bandung. Pendirian 

Bank Usaha Syariah ini menjadi momentum bagi transformasi bisnis 
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Bank Jabar banten dalam memperkuat struktur bisnis yang lebih 

fokus di sektor syariah. Bank yang merupakan anak perusahaan 

dari bank Jabar itu beroperasi berdasarkan ijin usaha dari Bank  

Indonesia (SK) Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

Untuk memberikan keleluasaan dalam melaksanakan 

ekspansi usaha, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham 

(RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, disetujui 

modal Bank menjadi 1 trilliun.  Berdasarkan hasil rapat umum 

pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan surat 

keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP. GBI/2007 

tanggal 26 November 2007 tentang perubahan izin usaha atas nama 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas 

nama PT. Bank Pembangunan   Daerah   Jawa   Barat   dan   banten   

serta   SK   Direksi   Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 

November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call 

name) PT. Bank Jabar Banten. 

 

4.1.1.   Deskripsi Jabatan 

Berikut ini akan diuraikan tanggung jawab masing-masing 

bagian sebagai berikut : 
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A.   Pimpinan Cabang 

1. Pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh 

aktivitas dan usaha memasarkan produk dan jasa Bank serta 

memberikan layanan unggul kepada nasabah. 

2. Melaksanakan seluruh tugas pokok cabang secara efektif 

dan efisien serta membina hubungan kerja dengan semua 

pihak (Intern maupun Ekstern) dalam upaya  menunjang  

kalancaran  tugas  operasional  dan  mengamankan 

kepentingan cabang khususnya Bank pada umumnya. 

3.   pengembangan, pengendalian dan pengelolaan administrasi 

secara efisien. 

4.   Mengendalikan dan meningkatkan kualitas usaha/bisnis di 

daerah kerja atau dalam operasinya memberikan 

konstribusi laba secara keseluruhan, serta memberikan 

konstribusi terhadap program pemberdayaan ekonomi 

daerah. 

5.  Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi 

manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu. 

6.  Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan 

kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank 

Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

7.  Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan 

mengembangkan sumberdaya manusia dalam rangka 

meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai. 
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8.   Menyusun  dan  mengusulkan  rencana  kerja  dan  anggaran  

tahunan  cabang kepada kantor pusat. 

9.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif kepada unit-unit 

kerja dibawahnya. 

10.  Menyelia   langsung   dan   berpartisipasi   aktif   kepada   

pemimpin   bagian pelayanan dan operasional. 

11.  Menyelia   langsung   dan   berpartisipasi   aktif   kepada   

pemimpin   bagian pemasaran. 

12.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif kepada 

pemimpin bagian cabang pembantu. 

13.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif kepada 

pemimpin control intern cabang (KIC) 

14.  Menyelia    langsung    dan    berpartisipasi    aktif    dalam    

membina    dan mengembangkan sumberdaya manusia, 

termasuk penilaian atas prestasi kerja pegawai cabang dalam 

upaya meningkatkan prestasi mutu kerja pegawai cabang 

sesuai dengan wewenang yang berlaku. 

15.  Menyelia (mengarahkan,  mengendalikan  dan  

mengawasi)  lengsung  dan berpartisipasi aktif dalam 

memberikan palayanan khusus kepada nasabah prima. 

16.  Dalam hal tetentu antara lain  dalam  hal  memimpin,  

pemimpin  cabang melakukan perjalanan dinas,  mengikuti  

pelatihan  dan  menjalankan cuti jabatan. Pemimpin cabang 

dijabat sementara oleh direksi dan didalam pelaksanaannya 
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berpedoman kepada surat keputusan direksi serta ketentuan 

lainnya yang berlaku. 

B.   Pemimpin Bagian Pemasaran. 

1.  Melaksanakan  sluruh  tugas  pokok  pada  unit  kerja  yang  

berada  dibawah penyelia pemimpin pemasaran secara 

efektif dan efisien sesuai dengan batasan wewenang yang 

ditetapkan oleh direksi. 

2. Membina hubungan kerja, baik intern maupun ekstern yang 

dapat menunjang kelancaran tugas bidang pemasaran. 

3.  Membantu pemimpin cabang dalam merumuskan dan 

menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan cabang serta 

mengevaluasi perkembangan pencapaiannya. 

4.   Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap seksi 

pemasaran dalam negeri. 

5.  Menyelia  langsung  dan  berpartisipasi  aktif  terhadap  

seksi  pemasaran  luar negeri. 

6.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif kepada 

pemimpin seksi supervisi kredit. 

7.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam 

membina pegawai bidang pemasaran termasuk penialaian 

atas prestasi kerja pegawai cabang sesuai dengan wewenang 

yang berlaku. 

8.  Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) 

langsung dan berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan 

nasabah inti. 
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C.   Pemimpin Seksi Supervisi Kredit. 

1. Melaksanakan seluruh tugas pokok pada unit kerja yang 

berada dibawah penyelia pemimpin pemasaran secara efektif 

dan efisien sesuai dengan batasan wewenang yang 

ditetapkan oleh direksi. 

2. Membina hubungan kerja, baik intern maupun ekstern yang 

dapat menunjang kelancaran tugas bidang supervisi kredit. 

3. Membantu pemimpin bagian pemasaran dalam menyusun/ 

membuat rencana kerja dan anggaran cabang serta tujuan 

yang ingin dicapai. 

4.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap unit 

supervisi kredit. 

5. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap unit 

penyelesaian kredit. 

D.   Pemimpin Seksi Pemasaran 

1. Melaksanakan seluruh tugas pokok pada unit kerja yang 

berada dibawah penyelia pemimpin pemasaran secara efektif 

dan efisien sesuai dengan batasan wewenang yang 

ditetapkan oleh direksi. 

2. Membina hubungan kerja, baik intern maupun ekstern yang 

dapat menunjang kelancaran tugas bidang pemasaran. 

3. Membantu pemimpin bagian pemasaran dalam menyusun/ 

membuat rencana kerja dan anggaran cabang serta tujuan 

yang ingin dicapai. 



90 
 

4.  Memasarkan kredit kepada nasabah/bukan nasabah. 

5. Memproses permohonan dan mengelola kredit, garansi 

Bank dan dukungan Bank. 

6.  Memasarkan bisnis kartu kredit dan ATM. 

7. Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa. 

8.  Menyelia langsung dan berpartisipasi akif terhadap bidang 

dana dan jasa. 

9.  Menyelia langsung dan berpartisipasi akif dalam 

membina pegawai bidang pemasaran  termasuk  penilaian  

atas  prestasi  kerja  pegawai  cabang  sesuai dengan 

wewenang yang berlaku. 

10. Menyelia  (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) 

langsung  dan berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan 

nasabah inti/dononan. 

E. Pemimpin pada Bagian Pelayanan dan Operasional. 

1. Melaksanakan seluruh tugas pokok pada unit kerja yang 

berada dibawah penyelia pemimpin pemasaran secara efektif 

dan efisien sesuai dengan batasan wewenang yang 

ditetapkan oleh direksi. 

2. Membina hubungan kerja, baik intern maupun ekstern yang 

dapat menunjang kelancaran tugas bidang pelayanan dan 

operasional pemasaran. 

3.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap seksi 

pelayanan. 
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4. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap seksi 

administrasi kredit dan dana jasa. 

5. Menyelia langsung  dan  berpartisipasi  aktif  terhadap  

seksi  administrasi keuangan dan kredit. 

6. Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam 

membina pegawai bagian pelayanan danoperasional 

terhadap penialaian atas prestasi kerja pegawai cabang ssuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

7. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) 

langsung dan berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan 

nasabah inti/dononan. 

8. Membantu pimpinan bagian pemasaran dalam menyususn/ 

membuat rencana kerja dan anggaran cabang serta tujuan 

yang ngin dicapai. 

F.   Pemimpin Seksi Pelayanan. 

1.  Menyusun dan merencanakan rencana kerja dan anggaran 

tahunan unit. 

2.  Melayani pembukaan dan penutupan rekening giro, 

deposito, tabungan dalam negri. 

3.  Melayani pembelian cek, giro,bilyet gro. 

4.  Mengelola pelayanan kartu ATM, kartu debet dan kartu 

kredit. 

5. Melayani informasi mengenai produk dan jasa Bank dalam 

negri. 

6.  Melayani permohonan transaksi kiriman uang dalam negri. 
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7. Melayani permohonantransaksi  jasa  dalam  negeri 

lainnya (inkaso,  surat keterangan Bank, setoran, kliring dan 

lan-lain). 

8.  Melayani setoran pajak. 

G.  Pemimpin Seksi Administrasi Kredit dan Jasa Dana, 

Keuangan dan Umum. 

1.  Menyusun dan merencanakan rencana kerja dan anggaran 

tahunan unit. 

2.  Mengelola administrasi perkreditan. 

3.  Meneliti dokumen perkreditan. 

4.  Mengelola administrasi jasa Bank. 

5.  Menyelesaikan daftar pos terbuka transfer antar cabang. 

6.  Mengelola unit secara periodik dan insidentil. 

7.  Memeriksa kebenaran atau akurasi transaksi keuangan. 

8. Mengelola analisis profitabilitas rekening nasabah. 

9.  Mengendalikan likuiditas Bank. 

10. Mengelola output atau laporan keuangan harian sistem. 

H.  Kontrol Intern, bertanggung jawab untuk : 

1.  Melaksanakan seluruh tugas pokok pada unit kerja yang 

berada dibawah penyelia pemimpin  control  intern cabang 

secara efektif dan  efisien sesuai dengan batasan 

wewenang yang ditetapkan oleh direksi. 
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2.  Membina hubungan kerja, baik intern maupun ekstern yang 

dapat menunjang kelancaran tugas bidang control intern 

cabang. 

3.   Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif terhadap asiaten 

control intern. 

4.  Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam 

membina pegawai bidang control intern, termasuk penilaian 

dan prestasi kerja pegawai dalam upaya meningkatkan 

prestasi dan mutu kerja sesuai dengan wewenang yang 

berlaku. 

4.1.2.   Jenis Produk dan Layanan Bank Bjb 

Jenis produk yang diberikan oleh bank bjb terdiri dari 

produk dana, jasa dan layanan, serta produk kredit. 

1.  Produk Dana, merupakan suatu jenis produk yang diberikan 

oleh bank bjb dengan cara menghimpun dana atau 

mengumpulkan dana dari masyarakat luas. Adapun produk 

dana tersebut terdiri dari: 

a.   Giro Rupiah dan Valas 

b.   Tabungan Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)  

-    Tandamata Gold 

-    Tandamata Dollar 

-    Tandamata Haji 

-    Tandamata Bisnis 

-    Tandamata Berjangka 

-    Tandamata Purnabhakti  
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c.   Tabungan Simpeda 

d.   Deposito 

-   Deposito Berjangka 

-   Deposito Suka-Suka 

-   Deposito Valas 

-   Deposito On Call 

-   Deposito Diskonto 

2. Jasa dan Layanan, merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

bank bjb berupa jasa-jasa perbankan lainnya yang dapat 

mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana. Jasa dan layanan tersebut terdiri dari: 

a.   Reksadana 

b.   Bancassurannce 

c.   Trade Finance & Services d.   Produk Treasury 

e.   Kiriman Uang, RTGS dan Western Union  

f.   Inkaso 

g.   BPDnet Online 

h.   DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) 

i.   Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing) 

j.   Jaminan Bank (Bank Garansi) 

k.   Fasilitas Safe Deposit Box (SDB) 

l.   Layanan Nasabah Mitra Prioritas 

m. Jasa Layanan pembayaran Biaya Pendaftaran Ibadah Haji 

(BPIH) 

n.   Layanan Weekend Banking & Kas Mobil 
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3.  Produk Kredit, merupakan produk dari bank bjb dengan cara 

menyalurkan   dana   atau   melemparkan   kembali   dana   

yang   telah disimpan melalui simpanan dari produk dana 

yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. 

Produk kredit tersebut terdiri dari:  

a.   Kredit Umum 

-    Kredit Modal Kerja Umum (KMKU) 

-    Kredit Investasi Umum (KIU) 

-    Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK) 

-    Kredit Mikro Utama bank bjb 

b.   Kredit Resi Gudang 

c.   Kredit Guna Bhakti (KGB) 

d.   Kredit Koperasi Karyawan 

e.   Kredit Multi Griya bank bjb  

f.   Kredit kepada Koperasi 

g.   Kredit Ketahanan Pangan dan Energi  

h.   Kredit Sindikasi 

i.   Perusahaan Pembiayaan 

 

4.2.     Hasil Penelitian 

4.2.1  Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini  adalah karyawan  Bank Bjb 

Cabang Soreang. Dari 80 kuisioner yang disebar, kuisioner yang 

kembali berjumlah 72 dan dapat   diolah  dalam  penelitian ini. 
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Sehingga jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 72 responden.  

Berikut ini daftar responden yang mengisi kuesioner dari 

Kantor Cabang Soreang: 

Tabel 4.1 

Daftar kuesioner disebar dan kuesioner kembali 

No Kantor 
Jumlah 

Kuesioner 

yang  disebar 

Jumlah 

Kuesioner 

Kembali 

Persentase 

1 Cabang Soreang 40 38 93.3% 

2 Kcp Dayeuh Kolot 10 8 93.3% 

3 Kcp Katapang 10 8 83.3% 

4 Kcp Kopo Sayati 8 7 90,0% 

5 Kcp Baleendah 6 6 80,0% 

6 Kcp Banjaran 6 5 87.5% 

 Jumlah 80 72 90,0% 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 

Karakteristik responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi : 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa bekerja. 

Berikut ini disajikan karakteristik responden penelitian dengan 

berbagai kriteria tersebut: 

 

1. Karakteristis responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada grafik berikut: 
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 Grafik 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 

Dari grafik di atas menunjukan dari total 72 responden,  

responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 32 orang (42%) 

sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 

orang (58%).  

 

2. Profil Responden Berdasarkan usia. 

 Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

Grafik 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 
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Dari grafik di atas menunjukan dari total 72 responden,  

responden didominasi karyawan yang berusia antara 31 sampai 

dengan 40 tahun yaitu sebanyak 41,67%. 

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat 

dilihat pada grafik berikut: 

Grafik 4.3 

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 

Dari grafik di atas  menunjukkan  bahwa responden  

berdasarkan pendidikan masih didominasi oleh pegawai dengan 

pendidikan S1 (Sarjana) yaitu 48 orang (66,7%).  

4. Profil Responden Berdasarkan Jabatan 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat 

pada grafik berikut: 
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Grafik 4.4 

Profil Responden Berdasarkan Jabatan 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 

Dari grafik di atas menunjukkan  bahwa responden  

berdasarkan jabatan didominasi oleh pegawai sebagai staff  yaitu 

57 orang (79%).  

5. Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 Responden pada penelitian ini dibagi dalam menjadi 4 

kelompok. Profil responden  berdasarkan masa kerja dapat dilihat 

pada grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

4% 

17% 

79% 

Responden berdasarkan jabatan 

Manajer

Supervisor

Staf
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Grafik 4.5 

Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Sumber: Data hasil kuesioner diolah 

Dari grafik di atas  menunjukkan  bahwa responden  

berdasarkan masa kerja masih didominasi oleh pegawai dengan 

masa kerja antara 5 s.d 10 tahun  yaitu 29 orang (40,28%). 

4.2.2  Analisis Deskriptif Jawaban Responden 

Analisis deskriptif data hasil jawaban responden dapat 

digunakan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan 

responden terhadap kondisi setiap indikator variabel yang sedang 

diteliti. Penulis dapat mengetahui tanggapan responden mengenai 

setiap variabel yang ditelitinya melalui pertanyaan yang penulis 

berikan dalam kuesioner yang disebarkan untuk keperluan penelitian 

ini. 

Untuk memudahkan penelitian setelah data terkumpul, 

penulis menghitung rata-rata dari setiap jawaban yang diberikan 

oleh responden, serta menyajikan secara keseluruhan. Agar 
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memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval 

sebesar 5 (lima). Panjang kelas interval menurut Sudjana (2005:79) 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval kriteria dalam penilaian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Interpretasi Skor 

Nilai 

Rata-Rata 

Interpretasi 

QWL Kepuasan 

Kerja 

Komitmen Kinerja 

1,00 – 2,00 Jelek Sekali (JS) Sangat Tidak 

Puas (STP) 

Sangat Rendah 

(SR) 

Jelek Sekali 

(JS) 

2,01 – 3,00 Jelek (J) Tidak Puas (TP) Rendah  (R) Jelek (J) 

3,01 – 4,00 Baik (B) Puas (P) Tinggi (T) Baik (B) 

4,01 – 5,00 Sangat Baik 

(SB) 

Sangat Puas 

(SP) 

Sangat Tinggi 

(ST) 

Sangat Baik 

(SB) 

 

 

 

Panjang Kelas Interval   =    
Nilai Tertinggi −Nilai Terendah

Banyak Kelas Interval
 

Panjang Kelas Interval   =    
5 − 1

4
 

Panjang Kelas Interval   =    
Rentang Kelas

Banyak Kelas Interval
 

 Panjang Kelas Interval   =    1 
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1.  Tanggapan Responden mengenai Variabel Quality Work 

of Life (QWL) 

 Variabel Quality Work of Life (QWL) terdiri dari 13 (tiga 

belas) item pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk 

mengukur variabel Quality Work of Life (QWL)  yang dalam 

pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner untuk 72 orang 

responden, maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Analisis Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai 

Quality Work of Life (QWL) 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

1 Perusahaan mempunyai 

program jenjang karir 

yang  jelas bagi 

karyawan 

235 88 9 0 0 332 4,61 SB 

2 Karyawan diberi 

kesempatan untuk 

mengembangkan diri 

melalui peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

190 116 6 4 1 317 4,40 SB 

3 Karyawan diberi 

kesempatan untuk 

menggunakan cara atau 

metodenya sendiri untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan yang lebih 

efektif 

190 112 18 0 0 320 4,44 SB 

4 Sistem pembinaan 

karyawan dalam 

peningkatan karir  

sesuai dengan 

kompetensi dan 

kinerjanya 

245 76 12 0 0 333 4,63 SB 
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No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

5 Saya merasa diberi 

wewenang dan 

tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan 

75 160 36 8 1 280 3,89 B 

6 Pimpinan terbuka 

terhadap gagasan atau 

ide dalam melaksanakan 

pekerjaan 

70 164 39 8 0 281 3,90 B 

7 Karyawan memiliki 

peranan dalam 

pengambilan keputusan 

terkait kebijakan 

perusahaan 

110 140 30 10 0 290 4,03 SB 

8 Pimpian secara 

langsung ataupun tidak 

langsung selalu 

mengikutsertakan 

karyawan dalam 

menentukan apa yang 

harus dilakukan 

115 164 21 2 0 302 4,19 SB 

9 Gaji yang diterima dapat 

memenuhi kebutuhan 

dasar 

100 184 18 0 0 302 4,19 SB 

10 Fasilitas-fasilitas sarana 

umum yang diberikan 

perusahaan  dapat 

dirasakan secara adil 

dan layak 

100 152 39 2 0 293 4,07 SB 

11 Program kompensasi 

yang ada ditetapkan 

berdasar-kan asas 

keadilan 

45 220 18 4 0 287 3,99 B 

12 Tunjangan yang 

diberikan perusahaan 

telah mencapai batas 

kewajaran 

115 144 33 4 0 296 4,11 SB 

13 Gaji dan tunjangan yang 

diterima saat ini 

memotivasi untuk 

meningkatkan 

produktivitas kerja 

115 152 27 4 0 298 4,14 SB 
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No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

14 Kebersihan dan 

kesehatan lingkungan 

kerja terjamin 

110 136 39 6 0 291 4,04 SB 

15 Lingkungan kerja yang 

ada memberikan rasa 

aman 

dalam berkerja   

110 152 30 4 0 296 4,11 SB 

16 Fasilitas kerja sudah 

tersedia cukup lengkap 

135 148 21 2 0 306 4,25 SB 

17 Sarana dan prasarana 

perusahaan sangat 

menunjang karyawan 

untuk menjalankan 

tugasnya 

130 156 21 0 0 307 4,26 SB 

Rata-rata 4,19 SB 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden secara keseluruhan mengenai variabel Quality Work of 

Life (QWL) dapat diketahui bahwa rata-rata  variabel Quality Work 

of Life (QWL)  adalah sebesar 4,19 dengan predikat sangat baik.  

2.  Tanggapan Responden mengenai Variabel Kepuasan 

Kerja 

Variabel kepuasan kerja terdiri dari 10 (sepuluh) item 

pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur variabel 

kepuasan kerja yang dalam pengambilan datanya menggunakan 

kuesioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban 

kuesioner untuk 72 orang responden, maka diperoleh informasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Analisis Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai 

kepuasan kerja 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

1 Pekerjaan yang 

saya lakukan sudah 

sesuai dengan 

pendidikan, 

kemampuan, dan 

keahlian saya  

120 148 21 0 4 293 4,07 SP 

2 Pekerjaan yang 

saya lakukan 

menyenangkan dan 

cukup menantang 

50 168 51 2 2 273 3,79 P 

3 Saya puas terhadap 

tunjangan-

tunjangan di luar 

gaji pokok yang 

diberikan oleh 

perusahaan 

85 164 30 4 2 285 3,96 P 

4 Gaji yang diberikan 

perusahaan sesuai 

dengan kontribusi 

yang diberikan 

karyawan  

120 136 24 8 2 290 4,03 SP 

5 Perusahaan yang 

cukup besar bagi 

karyawan untuk 

mengembangkan 

diri dalam hal 

pengetahuan dan 

keterampilan 

90 152 36 4 2 284 3,94 P 

6 Keadilan kebijakan 

promosi karyawan 

berlangsung dengan 

baik 

60 104 75 12 3 254 3,53 P 

7 Atasan dalam 

menilai prestasi 

kerja pegawai 

secara obyektif  

 

90 164 30 0 3 287 3,99 P 



106 
 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

8 Atasan memberikan 

Penghargaan 

terhadap 

keberhasilan 

pegawai dalam 

menjalankan tugas  

5 36 9 0 2 52 3,90 P 

9 Saya Tidak 

menemukan 

kesulitan dalam 

bekerja sama 

dengan rekan 

sekerja saya  

55 236 6 0 0 297 4,13 SP 

10 Hubungan dengan 

rekan kerja terjalin 

baik  

70 148 57 4 0 279 3,88 P 

Rata-rata 3,94 P 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden secara keseluruhan mengenai variable kepuasan kerja 

dapat diketahui bahwa rata-rata  variabel kepuasan kerja adalah 

sebesar 3.94 dengan predikat puas.  

3.  Tanggapan Responden mengenai Variabel Komitmen 

Organisasi 

Variabel komitmen organisasi  terdiri dari 13 (tiga belas) 

item pernyataan. Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur 

variabel komitmen organisasi  yang dalam pengambilan datanya 

menggunakan kuesioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

sebaran jawaban kuesioner untuk 72 orang responden, maka 

diperoleh informasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Analisis Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai 

Komitmen Organisasi 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

1 Saya senang 

menghabiskan karier 

di dalam perusahaan 

ini 

130 132 39 0 0 301 4,18 ST 

2 Saya sangat bangga 

bekerja pada 

perusahaan  ini 

140 156 12 2 0 310 4,31 ST 

3 Saya memiliki 

kelekatan emosional 

dengan perusahaan 

ini. 

140 168 3 2 0 313 4,35 ST 

4 Perusahaan ini 

mempunyai arti 

yang sangat besar 

bagi Saya 

60 164 48 6 0 278 3,86 T 

5 Saya mempunyai 

rasa memiliki yang 

kuat terhadap 

perusahaan ini. 

65 180 36 4 0 285 3,96 T 

6 Saat ini, tetap 

bekerja pada 

perusahaan adalah 

suatu keharusan bagi 

Saya 

115 184 9 0 0 308 4,28 ST 

7 Saya tidak memiliki 

alasan untuk 

meninggalkan 

Perusahaan ini 

155 128 27 0 0 310 4,31 ST 

8 Saya tidak  memiliki 

peluang untuk 

bekerja pada 

perusahaan lain. 

135 136 33 0 0 304 4,22 ST 

9 Saya belum 

memiliki alternatif 

pekerjaan lain 

dengan kompensasi 

yang lebih baik 

30 124 84 12 1 251 3,49 T 
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No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

10 Bagi saya loyalitas 

itu penting, maka 

saya memiliki 

kewajiban untuk 

bekerja di 

perusahaan ini 

30 160 48 20 0 258 3,58 T 

11 Saya selalu 

diajarkan untuk tetap 

setia pada satu 

perusahaan 

40 156 42 20 1 259 3,60 T 

12 Saya menemukan 

kecocokan antara 

nilai-nilai yang saya 

pegang dengan nilai-

nilai perusahaan ini  

75 132 51 14 0 272 3,78 T 

13 Saya telah 

dibesarkan  oleh 

perusahaan sehingga  

saya akan tetap 

berkarir  disini 

105 124 51 6 0 286 3,97 T 

Rata-rata 3,99 T 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden secara keseluruhan mengenai variabel komitmen 

organisasi dapat diketahui bahwa rata-rata  variabel komitmen 

organisasi adalah sebesar 3,99 dengan predikat tinggi.  

4.  Tanggapan Responden mengenai Variabel Kinerja 

Variabel kinerja terdiri dari 12 (dua belas) item pernyataan. 

Pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur variabel kinerja  

yang dalam pengambilan datanya menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran jawaban kuesioner 
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untuk 72 orang responden, maka diperoleh informasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Analisis Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai 

Kinerja 

No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

1 Saya memahami standar 

kerja yang ditetapkan 

perusahaan 

95 184 18 2 0 299 4,15 SB 

2 Hasil pekerjaan yang saya 

lakukan sesuai standar 

perusahaan 

0 28 0 0 0 28 3,99 B 

3 Saya menyelesaikan 

pekerjaan secara akurat dan 

teliti 

70 200 18 4 0 292 4,06 SB 

4 Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

standar waktu yang 

ditentukan 

85 184 21 4 0 294 4,08 B 

5 Saya dapat melakukan 

pekerjaan melebihi target 

yang ditentukan perusahaan 

80 208 6 4 0 298 4,14 SB 

6 Saya memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

70 220 9 0 0 299 4,15 SB 

7 Saya dapat memberikan 

solusi apabila terdapat 

masalah dalam 

melaksanakan pekerjaan 

100 180 15 4 0 299 4,15 SB 

8 Saya selalu menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat 

waktu 

90 192 18 0 0 300 4,17 SB 

9 Waktu yang diberikan 

dalam menyelesaikan tugas 

telah sesuai dengan 

kemampuan saya  

115 180 6 4 0 305 4,24 SB 

10 Saya senang membantu 

rekan kerja yang 

membutuhkan 

95 208 3 0 0 306 4,25 SB 
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No. Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

Total 
Rata-

rata 

Kesim-

pulan SS S N TS STS 

11 Bagi saya sangat penting 

membangun sebuah tim 

kerja yang solid 

90 184 24 0 0 298 4,14 SB 

12 Saya memberikan 

kontribusi kepada tim dalam 

setiap kegiatan 

100 184 18 0 0 302 4,19 SB 

Rata-rata 4.15 SB 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden secara keseluruhan mengenai variabel kinerja dapat 

diketahui bahwa rata-rata  variabel kinerja adalah sebesar 4,15 

dengan predikat sangat baik.  

 

4.2.3  Uji Instrumen Penelitian 

4.2.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum data penelitian dianalisis lebih lanjut, hasil jawaban 

kuesioner terlebih dahulu diuraikan melalui pengujian instrumen 

penelitian yang dilakukan melalui dua cara yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas kuesioner untuk menguji apakah alat ukur yang 

digunakan berupa butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang 

dibangun melalui operasionalisasi variabel telah menjalankan fungsi 

ukurnya. Penulis, dalam menguji validitas dan reliabilitas, 

menggunakan Sofware SPSS 20 for Window. 
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A. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menentukan apakah suatu alat 

ukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur,  apakah 

instrumen penelitian telah valid. Pengujian instrumen tersebut 

menggunakan metode korelasi product moment (indeks validitas) 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. 

Asumsi yang digunakan dalam uji validiatas adalah uji signifikansi 

dengan membandingkan rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom 

(df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel yaitu sebanyak 72. 

Maka df dalam penelitian ini adalah   72-2=70 dan alpha 0.05, 

sehingga didapat rtabel=0,207, jika rhitung > rtabel maka poin pertanyaan 

dinyatakan valid (Ghozali, 2005:45).   

Kuesioner terdiri dari 17 butir pernyataan mengenai quality 

work of life, 10 butir pernyataan mengenai kepuasan kerja, 13 butir 

pernyataan mengenai komitmen organisasi, dan 12 butir pernyataan 

tentang  kinerja. Berikut hasil uji validitas mengenai QWL, 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel QWL 

No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

1 Perusahaan mempunyai program 

jenjang karir yang  jelas bagi 

karyawan 

 

0.562 
0.166 Valid 

2 Karyawan diberi kesempatan 

untuk mengembangkan diri 

melalui peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan 

 

 

0.110 

0.166 Tidak Valid 
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No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

3 Karyawan diberi kesempatan 

untuk menggunakan cara atau 

metodenya sendiri untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang 

lebih efektif 

0.337 

0.166 Valid 

4 Sistem pembinaan karyawan 

dalam peningkatan karir  sesuai 

dengan kompetensi dan 

kinerjanya 

0.436 
0.166 Valid 

5 Saya merasa diberi wewenang 

dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan 

0.380 
0.166 Valid 

6 Pimpinan terbuka terhadap 

gagasan atau ide dalam 

melaksanakan pekerjaan 

0.279 
0.166 Valid 

7 Karyawan memiliki peranan 

dalam pengambilan keputusan 

terkait kebijakan perusahaan 

 

0.347 
0.166 Valid 

8 Pimpian secara langsung ataupun 

tidak langsung selalu 

mengikutsertakan karyawan 

dalam menentukan apa yang 

harus dilakukan 

0.357 

0.166 Valid 

9 Gaji yang diterima dapat 

memenuhi kebutuhan dasar 
0.367 0.166 Valid 

10 Fasilitas-fasilitas sarana umum 

yang diberikan perusahaan  dapat 

dirasakan secara adil dan layak 

0.334 
0.166 Valid 

11 Program kompensasi yang ada 

ditetapkan berdasar-kan asas 

keadilan 

0.309 
0.166 Valid 

12 Tunjangan yang diberikan 

perusahaan telah mencapai batas 

kewajaran 

0.402 
0.166 Valid 

13 Gaji dan tunjangan yang diterima 

saat ini memotivasi untuk 

meningkatkan produktivitas kerja 

0.557 
0.166 Valid 

14 Kebersihan dan kesehatan 

lingkungan kerja terjamin 
0.250 0.166 Valid 

15 Lingkungan kerja yang ada 

memberikan rasa aman 

dalam berkerja   

0.217 
0.166 Valid 
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No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

16 Fasilitas kerja sudah tersedia 

cukup lengkap 
0.215 0.166 Valid 

17 Sarana dan prasarana perusahaan 

sangat menunjang karyawan 

untuk menjalankan tugasnya 

0.302 
0.166 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas terhadap instrument variabel Quality of 

Work  Life (QWL) menunjukkan hasil bahwa item no 2 tidak valid 

karena r hitung > r tabel  ( 0,110 > 0,166) sehingga dalam analisis 

statistik berikutnya item tersebut dikeluarkan. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja 

No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

1 Pekerjaan yang saya lakukan sudah 

sesuai dengan pendidikan, 

kemampuan, dan keahlian saya  

0.553 
0.166 Valid 

2 Pekerjaan yang saya lakukan 

menyenangkan dan cukup 

menantang 

0.736 
0.166 Valid 

3 Saya puas terhadap tunjangan-

tunjangan di luar gaji pokok yang 

diberikan oleh perusahaan 

0.628 
0.166 Valid 

4 Gaji yang diberikan perusahaan 

sesuai dengan kontribusi yang 

diberikan karyawan  

0.714 
0.166 Valid 

5 Perusahaan yang cukup besar bagi 

karyawan untuk mengembangkan 

diri dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan 

0.710 
0.166 Valid 

6 Keadilan kebijakan promosi 

karyawan berlangsung dengan baik 
0.660 0.166 Valid 

7 Atasan dalam menilai prestasi kerja 

pegawai secara obyektif  
0.501 0.166 Valid 
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8 Atasan memberikan Penghargaan 

terhadap keberhasilan pegawai dalam 

menjalankan tugas  

0.296 
0.166 Valid 

9 Saya Tidak menemukan kesulitan 

dalam bekerja sama dengan rekan 

sekerja saya  

0.422 
0.166 Valid 

10 Hubungan dengan rekan kerja 

terjalin baik  
0.297 0.166 Valid 

Berdasarkan uji validitas terhadap instrument variabel kepuasan 

kerja menunjukkan hasil bahwa semua  item valid karena r hitung > r 

tabel . 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

No 
Item r hitung r tabel 

Kesimpulan 

1 Saya senang menghabiskan karier 

di dalam perusahaan ini 
0.577 0.166 Valid 

2 Saya sangat bangga bekerja pada 

perusahaan  ini 
0.650 0.166  Valid 

3 Saya memiliki kelekatan 

emosional dengan perusahaan ini. 
0.640 0.166 Valid 

4 Perusahaan ini mempunyai arti 

yang sangat besar bagi Saya 
0.677 0.166 Valid 

5 Saya mempunyai rasa memiliki 

yang kuat terhadap perusahaan ini. 
0.595 0.166 Valid 

6 Saat ini, tetap bekerja pada 

perusahaan adalah suatu keharusan 

bagi Saya 

0.610 
0.166 Valid 

7 Saya tidak memiliki alasan untuk 

meninggalkan Perusahaan ini 
0.564 0.166 Valid 

8 Saya tidak  memiliki peluang 

untuk bekerja pada perusahaan 

lain. 

0.359 
0.166 Valid 

9 Saya belum memiliki alternatif 

pekerjaan lain dengan kompensasi 

yang lebih baik 

0.387 
0.166 Valid 

10 Bagi saya loyalitas itu penting, 

maka saya memiliki kewajiban 

untuk bekerja di perusahaan ini 

0.376 
0.166 Valid 
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No 
Item r hitung r tabel 

Kesimpulan 

11 Saya selalu diajarkan untuk tetap 

setia pada satu perusahaan 
0.233 0.166 Valid 

12 Saya menemukan kecocokan 

antara nilai-nilai yang saya pegang 

dengan nilai-nilai perusahaan ini  

0.384 
0.166 Valid 

13 Saya telah dibesarkan  oleh 

perusahaan sehingga  

saya akan tetap berkarir  disini 

0.241 
0.166 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas terhadap instrument variabel komitmen 

organisasi  menunjukkan hasil bahwa semua  item valid karena r 

hitung > r tabel . 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 

No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

1 Saya memahami standar kerja 

yang ditetapkan perusahaan 
0.646 0.166 Valid 

2 Hasil pekerjaan yang saya lakukan 

sesuai standar perusahaan 
0.672 0.166  Valid 

3 Saya menyelesaikan pekerjaan 

secara akurat dan teliti 
0.645 0.166 Valid 

4 Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan standar 

waktu yang ditentukan 

0.536 
0.166 Valid 

5 Saya dapat melakukan pekerjaan 

melebihi target yang ditentukan 

perusahaan 

0.655 
0.166 Valid 

6 Saya memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

0.666 
0.166 Valid 

7 Saya dapat memberikan solusi 

apabila terdapat masalah dalam 

melaksanakan pekerjaan 

0.243 
0.166 Valid 

8 Saya selalu menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu 
0.443 0.166 Valid 

9 Waktu yang diberikan dalam 

menyelesaikan tugas telah sesuai 

dengan kemampuan saya  

0.401 
0.166 Valid 
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No Item r hitung r tabel Kesimpulan 

10 Saya senang membantu rekan 

kerja yang membutuhkan 
0.420 0.166 Valid 

11 Bagi saya sangat penting 

membangun sebuah tim kerja 

yang solid 

0.007 
0.166 Tidak 

Valid 

12 Saya memberikan kontribusi 

kepada tim dalam setiap kegiatan 
0.334 0.166 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas terhadap instrument variabel komitmen 

organisasi  menunjukkan hasil bahwa  item no 11 tidak valid karena 

r hitung > r tabel  ( 0,007 > 0,166) sehingga dalam analisis statistik 

berikutnya item tersebut dikeluarkan. 

B. Hasil Uji Reliabilitas 

Semua item dalam instrumen penelitian setelah dinyatakan 

valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk 

mengetahui ketepatan, kestabilan atau kekonsistenan jawaban 

responden atas pernyataan dari waktu ke waktu, dengan 

menggunakan analisis Kecocokan Model (Goodness of Fit). 

Menurut (Ghozali, 2012: 88) suatu variabel dikatakan reliable jika 

memiliki kualitas kecocokan model dalam  kategori large yaitu 

apabila nilai GoF yang dihasilkan  lebih dari 0,36. Reliabilitas suatu 

konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki cronbach’s alpha > 

0,60. Untuk melihat hasil uji reliabilitas perlu dilihat pada tabel 

Reliability Statistics. Uji realibilitas untuk mengetahui tingkat 

reliabilitas dari kuisioner, digunakan teknik perhitungan alpha atau 

perhitungan cronbach, dimana perhitungannya menggunakan 

software SPSS 20. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai cronbach’s alpha variabel 

> 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk pertanyaan yang 

merupakan dimensi variabel Quality of Work Life, kepuasan kerja, 

komitmen organisasi dan kinerja adalah reliabel.  

4.2.3.2  Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, baik variabel terikat, variabel bebas, maupun 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). 

Data yang baik dapat dipakai dalam suatu penelitian apabila data 

tersebut terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

mengamati dan melakukan pengujian Kolmogrov –Smirnov, dengan 

kriteria pengujian: 

1. Angka Signifikansi (Sig) > 0,05 maka data terdistribusi 

normal 

2. Angka Signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal 

Variabel Cronbach alpha Kesimpulan 

Quality of Work  Life 0.785 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.847 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.810 Reliabel 

Kinerja 0.785 Reliabel 
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software 

SPSS 20.0 for windows dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 QWL KK KO KN 

N 72 72 72 72 

Normal Parametersa,b 
Mean 4.2001 3.9442 3.9876 4.1492 

Std. Deviation .37349 .55647 .40783 .33778 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .102 .141 .073 .121 

Positive .056 .113 .073 .077 

Negative -.102 -.141 -.058 -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .864 1.199 .618 1.027 

Asymp. Sig. (2-tailed) .445 .113 .840 .242 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi pada variabel-variabel penelitian adalah terdistribusi 

normal, hal ini dapat dilihat dari besarnya signifikansi yang terdapat 

pada variabel berkisar di atas α = 0,05.  (misal: 0,864 > 0,05). Hal 

ini menunjukkan pada sampel penelitian terdapat distribusi normal 

pada taraf tingkat kesalahan 5%. 

B. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah salah satu asumsi klasik sebagai 

prasyarat melakukan analisis regresi.  Dalam uji heterokedastisitas, 

peneliti menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah sebuah 

model regresi memiliki indikasi heterokedastisitas dengan cara 

meregres absolud residual (UbsUt).  Uji Glejser mengusulkan untuk 



119 
 

meregres nilai absolud residual (UbsUt) sebagai variabel dependen 

dengan persamaan sebagai berikut: UbsUt = a + bXt+vi 

Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi 

UbsUt maka ada indikasi heteroskedastisitas, sebaliknya jika 

variabel independen tidak mempengaruhi UbsUt maka tidak ada 

indikasi heteroskedastisitas. 

Pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan software 

SPSS 20 didapatkan output sebagai berikut : 

Tabel  4.13. 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.162 .375  -.432 .667 

QWL .060 .066 .109 .906 .368 

KK .009 .051 .024 .172 .864 

KO .028 .069 .056 .410 .683 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Kriteria : 

    Jika Sig di atas 0,05 maka Ho diterima 

    Jika Sig di bawah 0,05 maka Ho ditolak 

Berdasarkan tabel 4.13 output hasil uji Glejser, pada kotak 

Coefficients terihat Quality of Work  Life (X1), Kepuasan kerja 

(X2) dan Komitmen Organisasi (X3) memiliki nilai Signifikansi 

lebih besar dari 0,05 sehingga diputuskan tidak ada indikasi 

heterokedastisitas. 
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4.2.4   Pengujian Hipotesis  

 Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh Quality Work of Life, Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap kinerja pegawai. Untuk menjawab tujuan 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis statistik. Uji hipotesis 

dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian 

hipotesis secara parsial (Uji t), dan pengujian hipotesis secara 

simultan (Uji F).  Pengujian parsial atau Uji t dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel  independen (X) secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Y).   

4.2.4.1. Pengujian Hipotesis-1. 

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  berpengaruh  

positif dan signifikan   terhadap   Kinerja”.  Pengujian hipotesis 

pertama menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan progam SPSS 20.00 for 

Windows didapatkan output sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .786a .617 .608 .33911 

a. Predictors: (Constant), QWL 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .051 1 .051 18.448 .003b 

Residual 8.049 70 .115   

Total 8.101 71    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), QWL 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 3.846 .454  8.466 .000 

QWL .472 .108 .080 3.669 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Koefisien korelasi variabel QWL terhadap kinerja karyawan 

Bank Bjb cabang Soreang adalah sebesar 0.786. Nilai korelasi yang 

diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien 

korelasi yang berada pada interval 0.600 – 0.799, ini berarti bahwa 

korelasi yang terjadi antara QWL  terhadap kinerja karyawan Bank 

Bjb cabang Soreang adalah  kuat. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh (besarnya 

konstribusi) variabel QWL terhadap variabel kepuasan kerja dapat 

dihitung dengan mencari nilai koefisien determinasi. Nilai R
2
 = 

0,617, artinya variabel QWL mampu menerangkan atau 

memprediksi variabel kinerja sebesar 61,7%.  Sisanya 38,3% 

diterangkan oleh faktor lain selain QWL. 

Nilai F dinyatakan sebesar 18.448 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.003, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yaitu QWL secara simultan berpengaruh 
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tehadap kinerja.  Nilai koefisien regresi QWL adalah 0,472 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari apha 0,005.  Dari data di atas nampak bahwa t hitung  

(3,669) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 0,01 < 0.05  

yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis-1 ini 

diterima.    

4.2.4.2. Pengujian Hipotesis-2. 

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  berpengaruh  

positif dan signifikan   terhadap   Kepuasan Kerja”.  Pengujian 

hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Dari 

hasil pengolahan data dengan menggunakan progam SPSS 20.00 for 

Windows didapatkan output sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .604a .364 .314 .56042 

a. Predictors: (Constant), QWL 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .000 1 .000 18.001 .001b 

Residual 11.985 70 .314   

Total 11.986 71    

a. Dependent Variable: Kep_Kerja 

b. Predictors: (Constant), QWL 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.972 .751  5.290 .000 

QWL .367 .178 .004 3.237 .001 

a. Dependent Variable: Kep_Kerja 

 

Koefisien korelasi variabel QWL terhadap kepuasan kerja  

karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah sebesar 0.608. Nilai 

korelasi yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan 

interpretasi koefisien korelasi yang berada pada interval 0.600 – 

0.799, ini berarti bahwa korelasi yang terjadi antara QWL  terhadap 

kepuasan kerja karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah  kuat. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh (besarnya 

konstribusi) variabel QWL terhadap variabel kepuasan kerja dapat 

dihitung dengan mencari nilai koefisien determinasi. Nilai R
2
 = 

0,364, artinya variabel QWL mampu menerangkan atau 

memprediksi variabel kepuasan kerja sebesar 36,4%.  Sisanya 63,6% 

diterangkan oleh faktor lain selain QWL. 

Nilai F dinyatakan sebesar 18.001 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.001, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yaitu QWL secara simultan berpengaruh 

tehadap kepuasan kerja.  Nilai koefisien regresi QWL adalah 0,367 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari apha 0,005.  Dari data di atas nampak bahwa t hitung  
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(3,237) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 

0.05  yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis-2 ini diterima.    

4.2.4.3. Pengujian Hipotesis-3. 

 Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  berpengaruh  

positif dan signifikan   terhadap   Komitmen Organisasi”. Pengujian 

hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Dari 

hasil pengolahan data dengan menggunakan progam SPSS 20.00 for 

Windows didapatkan output sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .596a .355 .324 .41072 

a. Predictors: (Constant), QWL 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .000 1 .000 12.002 .002b 

Residual 11.808 70 .169   

Total 11.809 71    

a. Dependent Variable: Kom_Org 

b. Predictors: (Constant), QWL 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.014 .550  7.295 .000 

QWL .387 .131 .006 4.149 .003 

a. Dependent Variable: Kom_Org 

 

Koefisien korelasi variabel QWL terhadap komitmen 

organisasi  karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah sebesar 

0.596. Nilai korelasi yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan 

dengan interpretasi koefisien korelasi yang berada pada interval 

0.400 – 0.599, ini berarti bahwa korelasi yang terjadi antara QWL  

terhadap komitmen organisasi karyawan Bank Bjb cabang Soreang 

adalah cukup kuat. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh (besarnya 

konstribusi) variabel QWL terhadap variabel komitmen organisasi 

dapat dihitung dengan mencari nilai koefisien determinasi. Nilai R
2
 

= 0,355, artinya variabel QWL mampu menerangkan atau 

memprediksi variabel komitmen organisasi sebesar 35,5%.  Sisanya 

64,5% diterangkan oleh faktor lain selain QWL. 

Nilai F dinyatakan sebesar 12.002 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.002, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yaitu QWL secara simultan berpengaruh 

tehadap komitmen organisasi.  Nilai koefisien regresi QWL adalah 

0,387 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari apha 0,005.  Dari data di atas nampak bahwa 
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t hitung  (4,149) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 

0,03 < 0.05  yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis-3 ini diterima.    

4.2.4.4. Pengujian Hipotesis-4. 

 Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kepuasan Kerja berpengaruh  positif dan signifikan  terhadap  

Kinerja”. Pengujian hipotesis keempat menggunakan analisis regresi 

linier sederhana.  Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan 

progam SPSS 20.00 for Windows didapatkan output sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .660a .435 .417 .31740 

a. Predictors: (Constant), Kep_Kerja 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.049 1 1.049 10.412 .002b 

Residual 7.052 70 .101   

Total 8.101 71    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kep_Kerja 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 3.288 .270  12.195 .000 

Kep_Kerja .218 .068 .360 3.227 .002 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Koefisien korelasi variabel kepuasan kerja  terhadap kinerja  

karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah sebesar 0.660. Nilai 

korelasi yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan 

interpretasi koefisien korelasi yang berada pada interval 0.600 – 

0.799, ini berarti bahwa korelasi yang terjadi antara kepuasan kerja  

terhadap kinerja karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah kuat. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh (besarnya 

konstribusi) variabel kepuasan kerja terhadap variabel kinerja dapat 

dihitung dengan mencari nilai koefisien determinasi. Nilai R
2
 = 

0,435, artinya variabel kepuasan kerja mampu menerangkan atau 

memprediksi variabel kinerja sebesar 43,5%.  Sisanya 54,5% 

diterangkan oleh faktor lain selain kepuasan kerja. 

Nilai F dinyatakan sebesar 10.412 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.002, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas yaitu kepuasan kerja secara simultan 

berpengaruh tehadap kinerja.  Nilai koefisien regresi kepuasan kerja 

adalah 0,218 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari apha 0,005.  Dari data di atas 

nampak bahwa t hitung  (3,227) > t tabel (1,994) dan tingkat 



128 
 

signifikansi sebesar 0,02 < 0.05  yang berarti bahwa variabel 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis-4 ini diterima.    

4.2.4.5. Pengujian Hipotesis-5. 

 Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Komitmen Organisasi berpengaruh  positif dan signifikan  terhadap  

Kinerja”. Pengujian hipotesis kelima menggunakan analisis regresi 

linier sederhana.  Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan 

progam SPSS 20.00 for Windows didapatkan output sebagai berikut : 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .505a .255 .238 .33300 

a. Predictors: (Constant), Kom_Org 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .339 1 .339 8.055 .003b 

Residual 7.762 70 .111   

Total 8.101 71    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Kom_Org 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.474 .388  8.944 .000 

Kom_Org .469 .097 .205 4.748 .003 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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Koefisien korelasi variabel komitmen organisasi terhadap 

kinerja  karyawan Bank Bjb cabang Soreang adalah sebesar 0.505. 

Nilai korelasi yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan 

interpretasi koefisien korelasi yang berada pada interval 0.400 – 

0.599, ini berarti bahwa korelasi yang terjadi antara komitmen 

organisasi  terhadap kinerja karyawan Bank Bjb cabang Soreang 

adalah cukup kuat. 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh (besarnya 

konstribusi) variabel komitmen organisasi terhadap variabel kinerja 

dapat dihitung dengan mencari nilai koefisien determinasi. Nilai R
2
 

= 0,255, artinya variabel komitmen organisasi mampu menerangkan 

atau memprediksi variabel kinerja sebesar 25,5%.  Sisanya 74,5% 

diterangkan oleh faktor lain selain komitmen organisasi. 

Nilai F dinyatakan sebesar 8.005 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.003, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas yaitu komitmen organisasi secara simultan berpengaruh 

tehadap kinerja.  Nilai koefisien regresi komitmen organisasi adalah 

0,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari apha 0,005.  Dari data di atas nampak bahwa 

t hitung  (4,748) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 

0,03 < 0.05  yang berarti bahwa variabel komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa hipotesis-5 ini diterima.    
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4.2.4.6. Pengujian Hipotesis-6. 

 Pengujian hipotesis keenam adalah untuk membuktikan 

bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

memediasi hubungan antara Kualitas kehidupan kerja terhadap 

kinerja karyawan.  Teknik analisis dalam pengujian hipotesis 

untuk membuktikan bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi mediasi hubungan antara quality of work life terhadap 

kinerja adalah dengan regresi linier bertingkat. 

Analisis regresi bertingkat (hierarchical regression) 

merupakan teknik statistik untuk mengetahui dampak variabel 

mediasi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.  

Menurut Baron Kenney (1986) terdapat empat langkah untuk 

melakukan pengujian dampak variabel mediasi sebagai berikut : 

a. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (1 harus signifikan) 

b. Variabel bebas harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel medias (2 harus signifikan) 

c. Variabel mediasi harus berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (3 harus signifikan) 

d. Mediasi penuh terjadi apabila variabel bebas (quality of 

work life) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (kinerja) setelah dimediasi oleh 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi.  Sedangkan 

mediasi parsial terjadi apabila variabel bebas masih 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, tetapi 

nilai signifikannya mengalami penurunan. 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

sebelumnya untuk memenuhi persyaratan dalam pengujian variabel 

mediasi dengan analisis statistik bertingkat, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14. 

Rekapitulasi hubungan antar variabel 

Hubungan Nilai t Nilai F Sig Keterangan 

QWL  Kinerja 3,669 18,448 0,001 siginifikan 

QWL  Kepuasa Kerja 3,237 18,001 0,001 siginifikan 

QWL  Komitmen Organisasi 4,149 12,002 0,003 siginifikan 

Kep.Kerja  Kinerja 3,227 10,412 0,002 siginifikan 

Kom. Org  Kinerja 4,748 8,005 0,003 siginifikan 

 Dari data di atas menunjukan bahwa semua hubungan yang 

dipersyaratkan hasilnya signifikan, selanjutnya dilakukan langkah-

1 
Quality 

of Work 

Life 

Kepuasa

n kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kinerja 

2 

2 

3 

3 
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langkah uji mediasi dengan cara analisis regresi bertingkat 

(hierarchical regression) sebagai berikut : 

1. Kepuasan kerja memediasi hubungan antara kualitas 

kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .786a .617 .608 .33911 

2 ,563b ,316 ,307 ,31927 

a. Predictors: (Constant), QWL 

b. Predictors: (Constant), QWL, Kep_Kerja 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,025 1 ,025 16,215 ,004b 

Residual 8,076 70 ,115   

Total 8,101 71    

2 

Regression 1,068 2 ,534 5,237 ,008c 

Residual 7,033 69 ,102   

Total 8,101 71    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), QWL 

c. Predictors: (Constant), QWL, Kep_Kerja 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,846 ,547  7,124 ,000 

QWL ,472 ,130 ,055 3,669 ,001 

2 

(Constant) 3,070 ,575  5,337 ,000 

QWL ,252 ,122 ,048 4,428 ,004 

Kep_Kerja ,218 ,068 ,359 3,199 ,002 

a. Dependent Variable: Kinerja 
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Tabel 4.15. 
Ringkasan Uji Mediasi Variabel Kepuasan Kerja 

Variabel 

terikat 

Variabel Bebas 

dan Mediasi 

Koefisien Regresi dan Signifikansi 

Tahap 1 Sig Tahap 2 Sig 

Kinerja (Y) Konstanta (a) 3,846 0,000 3,070 0,000 

 QWL (X) 0,472 0,001 0,252 0,004 

 Kepuasan Kerja (I) - - 0,218 0,002 

 R2  0,617  0,316 

 

Berdasarkan hasil uji regresi bertingkat yang diringkas pada 

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahap 1 : 

a. Variabel Quality of Work Life (QWL) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja dimana nilai koefisien 

regresinya adalah 0,472 dengan tingkat signifikan adalah 

0,001. 

b. Nilai R
2
 (R square) dinyatakan sebesar 0,617 dimana 

variabel bebas QWL mempengaruhi variabel kinerja 

sebesar 61,7%. 

Pada tahap-2 pengaruh variabel QWL terhadap kinerja setelah 

dimediasi oleh variabel kepuasan kerja dapat dijelaskan bahwa 

variabel QWL masih berpengaruh signifikan terhadap kinerja, 

dimana : 

a. Koefisien regresinya adalah 0,252 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,004, namun nilai koefisien regresi 

variabel QWL tersebut mengalami penurunan dari 0,472 

(tahap-1) menjadi 0,252 (tahap-2). 
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b. Variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,218 dan nilai signifikan 0,002. 

c. Besarnya pengaruh QWL terhadap kinerja adalah sebesar 

(R
2
 = 0,617), dan terjadi penurunan akibat pengaruh 

variabel kepuasan kerja sebagai mediator yaitu menjadi 

(R
2
 = 0,316). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa 

variabel kepuasan kerja memediasi secara parsial (partial 

mediation) hubungan antara variabel QWL terhadap variabel 

Kinerja. 

2. Komitmen Organisasi memediasi hubungan antara kualitas 

kehidupan kerja (QWL) terhadap kinerja karyawan. 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .786a .617 .608 .33911 

2 ,613b ,376 ,318 ,33476 

a. Predictors: (Constant), QWL 

c. Predictors: (Constant), QWL, Kom_Org 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,025 1 ,025 16,215 ,004b 

Residual 8,076 70 ,115   

Total 8,101 71    

2 

Regression ,369 2 ,184 7,645 ,000c 

Residual 7,732 69 ,112   

Total 8,101 71    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), QWL 

c. Predictors: (Constant), QWL, Kom_Org 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3,846 ,547  7,124 ,000 

QWL ,472 ,130 ,055 3,669 ,001 

2 

(Constant) 4,071 ,575  5,337 ,000 

QWL ,357 ,122 ,048 4,428 ,002 

Kom_Org ,371 ,068 ,359 3,199 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Tabel 4.16. 

Ringkasan Uji Mediasi Variabel Komitmen Organisasi 

Variabel 

terikat 

Variabel Bebas 

dan Mediasi 

Koefisien Regresi dan Signifikansi 

Tahap 1 Sig Tahap 2 Sig 

Kinerja (Y) Konstanta (a) 3,846 0,000 4,071 0,000 

 QWL (X) 0,472 0,001 0,357 0,002 

 Komitmen Org (I) - - 0,371 0,000 

 R2  0,617  0,376 
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Berdasarkan hasil uji regresi bertingkat yang diringkas pada 

tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahap 1 : 

d. Variabel Quality of Work Life (QWL) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja dimana nilai koefisien 

regresinya adalah 0,472 dengan tingkat signifikan adalah 

0,001. 

e. Nilai R
2
 (R square) dinyatakan sebesar 0,617 dimana 

variabel bebas QWL mempengaruhi variabel kinerja 

sebesar 61,7%. 

Pada tahap-2 pengaruh variabel QWL terhadap kinerja setelah 

dimediasi oleh variabel komitmen organisasi dapat dijelaskan 

bahwa variabel QWL masih berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja, dimana : 

a. Koefisien regresinya adalah 0,357 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,002, namun nilai koefisien regresi 

variabel QWL tersebut mengalami penurunan dari 0,472 

(tahap-1) menjadi 0,357 (tahap-2). 

b. Variabel komitmen organisasi sebagai variabel mediasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,371 dan nilai signifikan 0,000. 

c. Besarnya pengaruh QWL terhadap kinerja adalah sebesar 

(R
2
 = 0,617), dan terjadi penurunan akibat pengaruh 

variabel komitmen organisasi sebagai mediator yaitu 

menjadi (R
2
 = 0,376). 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa 

variabel komitmen organisasi memediasi secara parsial 

(partial mediation) hubungan antara variabel QWL terhadap 

variabel Kinerja. 

Dari hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan variabel 

mediasi secara parsial terhadap hubungan antara QWL dengan 

kinrja. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis-6 ini diterima.    

4.3. Pembahasan 

 Pada bagian ini akan disajikan rekapitulasi hasil penelitian 

yaitu berdasarkan tanggapan atau persepsi responden terhadap item-

tem pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner, serta hasil analisis 

dengan menggunakan statistik.  Tanggapan reponden dalam 

penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut : 

Tabel 4.17. 

Rekapitulasi Tanggapan Responden 

Varibel Nilai Kesimpulan 

Quality of Work Life 4,19 Sangat Baik 

Kepuasan Kerja 3,94 Puas 

Komitmen Organisasi 3,99 Tinggi 

Kinerja karyawan 4,15 Sangat Baik 

 

Dari tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

terhadap semua variabel penelitian dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 
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a. Tanggapan responden terhadap variabel quality of work 

of life adalah sangat baik yaitu dengan nilai koefisien 

4,19. 

b. Tanggapan responden terhadap variabel kepuasan kerja  

adalah puas yaitu dengan nilai koefisien 3,94. 

c. Tanggapan responden terhadap variabel komitmen 

organisasi adalah  tinggi yaitu dengan nilai koefisien 

3,99. 

d. Tanggapan responden terhadap variabel kinerja adalah 

sangat baik yaitu dengan nilai koefisien 4,15. 

4.3.1. Pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality of work  life) 

terhadap kinerja karyawan. 

 Pada analisis   korelasi   diperoleh koefisien  korelasi   

sebesar   0,786  dan koefisien determinasi sebesar 0,617. Angka-

angka tersebut mempunyai  pengertian bahwa ternyata kualitas 

kehidupan kerja tersebut   punya   korelasi   atau   pengaruh  yang  

kuat terhadap kinerja karyawan di Bank Bjb Cabang Soreang.  Oleh  

karena  itu  koefisien  korelasi dan  determinasi  tersebut  bertanda  

positif, maka dengan demikian faktor-faktor pengaruh adalah positif.  

Dengan determinasi sebesar 0,617 memberikan petunjuk  bahwa 

kinerja  karyawan  adalah sebesar  61,7%  disebabkan  atau  

dipengaruhi oleh  kualitas  kehidupan  kerja,  sedangkan sisanya  

dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lainnya  di luar  tersebut. 



139 
 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kehidupan 

kerja dipandang mampu untuk meningkatkan  peran  serta  dan  

sumbangan  para  anggota  atau  karyawan  terhadap organisasi.  

Penelitian  juga  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  antara  

praktek kualitas  kehidupan kerja dengan kinerja  karyawan. Faktor-

faktor motivator dalam kepuasan   kerja   secara   tidak   langsung   

merefleksikan   praktek-praktek   yang berhubungan  dengan    

kualitas  kehidupan  kerja.  Penemuan  Sardzoska  (2010) 

mengimplikasikan bahwa organisasi yang menginginkan pegawai 

yang puas dapat memilih  pegawai  dengan  predisposisi  

memperoleh  kepuasan  atau  menciptakan lingkungan  kerja  yang  

memfasilitasi  kepuasan,  atau  semuanya  dengan  terlebih dahulu 

membangun kualitas kehidupan kerja. Penelitian oleh Rethinem dan 

Ismail (2008)  menunjukkan  bahwa  kondisi  kerja  yang  buruk,  

pendapatan  yang  tidak memadai  dan  kurangnya  otonomi  serta  

kurangnya  stabilitas  kerja  berakibat  pada rendahnya  kinerja.  

 Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  terdahulu  

yang dilakukan oleh Rethinam dan Ismail, (2008). Kualitas 

kehidupan kerja  yang diharapkan karyawan Bank Bjb Cabang 

Soreang adalah terkait pada kesejahteraan yang dapat   memenuhi    

kebutuhan karyawan. Manajemen Bank Bjb Cabang Soreang selalu 

berusaha meningkatkan  kesejahteraan  karyawan dengan 

memberikan gaji dan bonus berupa jasa poduksi, THR, tunjangan 

cuti dan asuransi  jiwa/kesehatan.  Karyawan  masih  merasakan  

sistem  imbalan  yang  ada dirasakan  masih  belum  cukup  
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memadai,  terutama dalam  hal  pembagian  jasa produksi, asuransi 

kesehatan dan kesejahteraan sesudah masa pensiun. Pemberian 

tunjangan fungsional yang dirasakan tidak adil oleh karyawan 

karena tidak semua karyawan fungsional  mendapatkan  hak  

tunjangan  fungsionalnya.  Selain    itu  dari waktu ke  waktu  

manajemen  selalu  berusaha  untuk  memperbaiki  kondisi  fisik 

bangunan  gedung  yang  menjadi  tempat  operasional  pelayanan  

bank,  hal  ini  bisa dilihat   pada   fisik   kantor  Bank  Bjb Cabang 

Soreang 

4.3.2. Pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality of work  

life)  terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas  kehidupan 

kerja   merupakan suatu pola-pola perilaku  atau kondisi yang  dalam 

konsep perilaku organisasi   dapat   dikategorikan sebagai suatu  

kondisi organisasi yang terbentuk melalui  usaha-usaha  yang 

dilakukan oleh pihak manajemen untuk  meningkatkan taraf  hidup  

karyawan  yang  dampaknya diharapkan   atau   diprediksikan   

mampu untuk  mendongkrak performance organisasi. Adanya 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja  juga 

mengindikasikan   bahwa    kualitas   kehidupan  kerja  yang  

diciptakan  oleh  pihak manajemen,  dalam  hal  ini  Bank Bjb 

Cabang Soreang   mampu memenuhi harapan karyawan,  sehingga  

harapan karyawan relatif  dapat    terpenuhi  oleh  upaya manajemen  

meningkatkan  kualitas  kehidupan kerja,  baik  secara  kuantitas 

maupun secara kualitas. 
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 Kualitas kehidupan  kerja  yang  menjadi variabel prediktor,    

atau   variabel faktor  yang    mempengaruhi   kepuasan kerja    

mengacu    pada    konsep Donely (dalam   Fraser,   1992) yang 

mengemukakan adanya empat  jenis  sasaran  yang harus   dicapai   

sebelum   kepuasan   kerja diperoleh,  yaitu  adanya hubungan  yang 

baik  di  lingkungan  kerja,  adanya  kemampuan  utilitas  pada  diri  

karyawan,  adanya kebijakan  kesejahteraan yang dirasakan 

langsung  karyawan,   dan   jaminan   kesehatan dan keselamatan 

kerja. Kemampuan  utilitas  pada  karyawan  dan hubungan  yang  

baik  di  lingkungan  kerja merupakan bagian   dari    faktor    yang 

menurut  Stoner  (1996)  menjadi  bagian dari kualitas kehidupan 

kerja atau quality of work life.  

 Selanjutnya  dalam  analisis bahasan variabel kualitas 

kehidupan kerja   yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa 

kualitas  kehidupan  kerja  terutama  pada indikator  prusahaan  

memberikan  penghargaan terhadap karyawan dan memberi 

kesempatan   berpartisipasi   pada   karyawan  merupakan  bentuk  

dukungan  sosial (social   support) yang memiliki   dampak 

psikologis cukup penting terhadap usaha-usaha  karyawan  dalam  

mengembangkan kemampuan dirinya dan mencapai kepuasan kerja. 

Hasil uji statistik  tersebut sesuai dengan analisis korelasi (R)    

sebesar  0.604 yang  menunjukkan pengaruh positif dan hubungan 

yang kuat, bahwa semakin tinggi kualitas kehidupan  kerja  diikuti  

dengan  meningkatnya  kepuasan  kerja.  Hal  ini  dibuktikan nilai 
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signifikansi   sebesar   0.000 (p<0.05)  bahwa  kualitas  kehidupan  

kerja memiliki  korelasi terhadap  kepusasan kerja.   

4.3.3. Pengaruh Kualitas  kehidupan  kerja (quality of work  

life)    terhadap  komitmen organisasi. 

 Hasil analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi sebesar R 

= 0,596 dengan taraf signifikansi 0,000 (p < 0,01) hal ini 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara 

kualitas kehidupan kerja dengan komitmen organisasi. Hasil analisis 

korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat 

kualitas kehidupan kerja dengan komitmen organisasi. Artinya 

semakin tinggi kualitas kehidupan kerja maka semakin tinggi 

komitmen organisasi dan sebaliknya, semakin rendah kualitas 

kehidupan kerja maka semakin rendah komitmen organisasi.   

 Dari semua aspek kualitas kehidupan kerja, komitmen 

organisasi merupakan salah satu variabel yang dipengaruhi oleh 

kekuatan dari kualitas kehidupan kerja yang tercipta pada 

lingkungan kerja. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa kualitas kehidupan kerja memberikan sumbangan sebesar 

35,5% terhadap komitmen organisasi.   

 Penilaian kualitas kehidupan kerja oleh karyawan menjadi 

faktor yang sangat mempengaruhi komitmen organisasi karyawan 

dalam memahami keadaan yang ada dalam perusahaan. Penelitian 

Lawler dan Mueller (Kaihatu dan Rini, 2007) menyimpulkan bahwa 

kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap komitmen organisasi. Didukung pula oleh Knoop (Kaihatu 
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dan Rini, 2007) kualitas kehidupan kerja merupakan aspek prediksi 

yang penting terhadap komitmen organisasi.  Berbagai aspek 

kualitas kehidupan kerja sangat tepat untuk diterapkan dalam upaya 

meningkatkan komitmen organisasi. Aspek kompensasi yang cukup 

dan memadai, lingkungan kerja yang aman dan sehat, peluang untuk 

tumbuh dan merasa aman bagi para karyawan, serta karyawan dan 

ruang hidup secara keseluruhan dapat menumbuhkan kepercayaan 

karyawan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi 

sehingga karyawan akan rela berusaha menyumbangkan sesuatu 

bagi tercapainya tujuan organisasi. Terpenuhinya aspek pekerjaan 

yang mengembangkan kapasitas manusia, peluang untuk tumbuh 

dan merasa aman bagi para karyawan, integrasi sosial dalam 

organisasi pekerjaan, hak-hak karyawan, tanggung jawab sosial 

organisasi secara langsung karyawan dapat melibatkan dirinya 

dalam aktivitas-aktivitas kerja organisasi sehingga karyawan merasa 

menjadi bagian dari organisasi. Aspek kompensasi yang cukup dan 

memadai, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pekerjaan dan 

ruang hidup secara keseluruhan dapat menumbuhkan keinginan yang 

kuat bagi karyawan untuk mempertahankan keanggotannya dalam 

organisasi.   

 Beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi seperti pendapat yang dikemukakan  oleh  Steers  dan  

Porter  (1996)  yaitu  karakteristik  pribadi  meliputi usia  dan  masa  

kerja,  kebutuhan  berprestasi,  pendidikan.  Karakteristik  pekerjaan 

meliputi tantangan kerja, interaksi di lingkungan kerja,  identitas 
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tugas, dan penilaian  organisasi. Karakteristik  desain pekerjaan 

misalnya besar kecilnya organisasi,    bentuk  organisasi,   kehadiran    

serikat  pekerjaan,  dan   tingkat pengendalian  yang  dilakukan  

organisasi  terhadap  karyawan. Respon individu terhadap  

organisasi meliputi  sikap individu terhadap organisasi,  

keterandalan organisasi, perasaan dipentingkan dalam organisasi, 

dan realisasi harapan individu dalam organisasi. 

 Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi 

memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, 

kelompok maupun organisasi. Karyawan  yang  memiliki  komitmen  

organisasi  yang  tinggi  akan  memberikan usaha  yang  maksimal  

secara  sukarela  untuk  kemajuan  organisasi.  Mereka  akan  

berusaha mencapai tujuan organisasi dan menjaga nilai-nilai 

organisasi. Selain itu, mereka   akan   berpartisipasi   dan   terlibat   

aktif   untuk   memajukan   perusahaan.  

Karyawan  yang memiliki komitmen  yang tinggi  akan bertanggung 

jawab dengan bersedia memberikan seluruh kemampuannya karena 

merasa memiliki organisasi. Rasa  memiliki  yang  kuat  akan  

membuat  karyawan  merasa  berguna  dan  nyaman berada dalam 

organisasi (Yuwono, 2005) 

4.3.4. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 Pada analisis   korelasi   diperoleh koefisien  korelasi   

sebesar   0,660  dan koefisien determinasi sebesar 0,435. Angka-

angka tersebut mempunyai  pengertian bahwa ternyata kepuasan 

kerja tersebut  punya  korelasi  atau   pengaruh  yang  kuat terhadap 
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kinerja karyawan di Bank Bjb Cabang Soreang.  Oleh  karena  itu  

koefisien  korelasi dan  determinasi  tersebut  bertanda  positif, 

maka dengan demikian faktor-faktor pengaruh adalah positif. 

Dengan determinasi sebesar 0,435 memberikan petunjuk  bahwa 

kinerja  karyawan  adalah sebesar  43,5%  disebabkan  atau 

dipengaruhi oleh kepuasan  kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi  

oleh  faktor-faktor lainnya di luar  tersebut. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepuasaan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja   karyawan,   penelitian   

ini   mendukung pernyataan  Hasibuan (2003) yang menyatakan 

bahwa  seseorang  cenderung   bekerja   dengan penuh semangat  

apabila    kepuasan    dapat diperolehnya  dari  pekerjaannya  dan  

kepuasan kerja karyawan  merupakan   kunci   pendorong moral, 

kedisiplinan, serta prestasi kerja karyawan dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan.  karyawan  yang  puas  saat  

bekerja pada  perusahaannya,  berkontribusi  positif  bagi 

peningkatan kinerjanya.  

 Keadaan  ini menunjukkan bahwa  kepuasan  kerja  tersebut  

dirasakan  oleh  pegawai berdasarkan keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas-tugas  yang diberikan  tepat waktu  dan sesuai  

dengan harapan  pimpinan serta mendapatkan apresiasi dari  

pimpinan, sehingga secara tidak langsung memberikan kontribusi 

terhadap kinerjanya.   
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4.3.5. Pengaruh Komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

 Pada analisis   korelasi   diperoleh koefisien  korelasi   

sebesar   0,505  dan koefisien determinasi sebesar 0,255. Angka-

angka tersebut mempunyai  pengertian bahwa ternyata komitmen 

organisasi tersebut  punya  korelasi  atau   pengaruh  yang  cukup 

terhadap kinerja karyawan di Bank Bjb Cabang Soreang.  Oleh  

karena  itu  koefisien  korelasi dan  determinasi  tersebut  bertanda  

positif, maka dengan demikian faktor-faktor pengaruh adalah 

positif. Dengan determinasi sebesar 0,255 memberikan petunjuk  

bahwa kinerja  karyawan  adalah sebesar  25,5%  disebabkan  atau 

dipengaruhi oleh komitmen organisasi, sedangkan sisanya 

dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lainnya di luar  tersebut. 

 Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif terhadap 

kinerja karyawan.  Oleh karena itu dapat disimpulkan  bahwa untuk  

mendapatkan kinerja yang  baik  agar  pekerjaan dalam  perusahaan   

bisa tercapai secara maksimal   maka   sangat diperlukan komitmen  

organisasi  dalam  perusahaan.  Untuk  memperoleh  hasil  kinerja  

yang optimal maka perlu dikembangkan factor-faktor yang    

berkaitan dengan peningkatan  kinerja   yaitu  komitmen  organisasi  

(afektif,  berkelanjutan  dan normatif). 

 Suatu  hal  yang  sangat  positif bagi  Bank Bjb Cabang 

Soerang adalah bahwa karyawan memiliki komitmenyang sangat 

tinggi terhadap perusahaan.   Hal   ini  diperkuat  dengan  hasil 
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pengolahan, dimana karyawan memiliki persepsi bahwa   

perusahaan  memiliki  arti  sangat  besar bagi kehidupan karyawan 

dan  mereka memiliki loyalitas  tinggi  terhadap  perusahaan.  

Selain  itu lebih   dari   80% karyawan   menyatakan sangat bahagia 

menghabiskan sisa karir di perusahaan. 

4.3.6. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan 

variabel mediator hubungan antara kualitas kehidupan kerja 

(quality of work  life) dengan kinerja karyawan. 

 Analisis pengaruh untuk melihat seberapa kuat pengaruh 

suatu variabel dan variabel yang lain baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Interprestasi  dari hasil  ini  akan  memiliki  arti  

yang  penting  untuk  mendapatkan  suatu  pemilihan strategi yang 

jelas. Sesuai dengan kajian teoritis dan hasil pengujian hipotesis 

sebelumnya, kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh 

langsung maupun tidak langsung  terhadap  kinerja  karyawan.   

Pengaruh   tidak  langsung  adalah  dengan terlebih   dahulu   

melewati   komitmen   dan   kepuasan   kerja   yang   selanjutnya 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  Berdasarkan hasil 

perhitungan pengaruh langsung maupun tidak langsung 

menunjukkan   suatu  komparasi  yang  mengarah  pada  lebih  

tingginya  pengaruh langsung  kualitas kehidupan  kerja terhadap 

kinerja karyawan, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan variabel 

mediator secara parsial dalam hubungan QWL terhadap kinerja. 

Semakin kuat komitmen organisasional maka semakin baik pula 
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kinerja karyawan yang bersangkutan. Aplikasi program kualitas 

kehidupan kerja juga berpengaruh pada karyawan. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap perusahaan, maka 

semakin baik pula kinerja ditunjukkan oleh karyawan. 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawa. 

Ketiganya dapat ditingkatkan melalui empat dimensi yaitu 

pertumbuhan dan pengembangan, partisipasi, upah serta lingkungan 

kerja.. Hal ini berarti bahwa upah serta  lingkungan kerja sangat 

mempengaruhi kinerja kerja karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

Sehingga jika manajemen ingin meningkatkan kinerja melalui 

kualitas kehidupan kerja karyawan maka hal yang harus 

diperhatikan adalah sistem dan struktur pemberian kompensasi 

langsung dan tidak langsung (pemberian upah dasar dan berbagai 

keuntungan/ manfaat) yang kompetitif dan dapat mensejahterakan 

karyawan serta dengan menyediakan lingkungan kerja yang 

mendukung terciptanya suasana kerja yang harmonis dan dinamis 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan komitmen organisasi, 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan Bank Bjb Cabang Soreang.  

 Dalam penelitian  ini  menunjukkan pentingnya  

menciptakan   QWL   untuk   menciptakan   kinerja   pegawai  

dengan  kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai  variabel  

intervening.   Untuk  itu  perlu  upaya  yang  dilakukan  untuk 
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meningkatkan QWL antara lain sebagai berikut dalam variabel 

QWL kategori pertumbuhan dan perkembangan  khususnya  dalam  

item  pelatihan dan  pengembangan  perlu  adanya  tindak  lanjut.  

Hal   ini   perlu   dilakukan   karena   hasil penelitian menunjukkan 

bahwa organisasi belum secara maksimal memberikan  pelatihan  

dan  pengembangan karyawan. Adapun bukti empiris menunjukkan  

bahwa  QWL  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja.  Dalam  

QWL item pelatihan   dan   pengembangan karyawan untuk 

menghasilkan  kinerja yang unggul  diperlukan  keterampilan  yang  

sangat baik.  Untuk  itu  perlu  adanya Training  Need Analysis 

(TNA) guna memenuhi kebutuhan karyawan yang  sesuai    dengan 

kebutuhan  pekerjaan.  TNA  digunakan  sebagai dasar  pelatihan  

dan  pengembangan apa yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan. 


