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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Abad 21 merupakan abad yang sering kita sebut era 

globalisasi, dimana ditandai oleh kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Kemajuan teknologi menghasilkan alat transportasi, 

telekomunikasi dll. Yang menjadikan hubungan antar satu dengan 

yang lainnya dipermukaan bumi ini nyaris tanpa batas atau 

borderless. Sedangkan kemajuan ilmu pengetahuan mampu 

menciptakan manusia-manusia yang unggul diberbagai bidang.  Di 

saat kondisi tersebut, merupakan sebuah tuntutan bagi setiap 

organisasi baik profit maupun nonprofit untuk menyiapkan sumber 

daya manusia (SDM) yang unggul. Sebab, tanpa adanya persiapan 

SDM yang matang, kiranya sulit bagi organisasi bisnis untuk 

bersaing dengan yang lain. 

Disadari atau tidak bahwa SDM memegang peranan yang 

sangat penting bagi dinamisasi sebuah organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Peranan disini diartikan sebagai bentuk kemampuan 

secara maksimal menjalankan tugas yang diberikan oleh organisasi 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), yang 

mencakup seluruh aktifitas yang ada dalam organisasi tersebut, 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, 

sampai pada evaluasi hasil kegiatan. Maka dari itu, tidak 

berlebihan apabila SDM diposisikan teratas dari pada faktor-faktor 
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lain yang berpengaruh terhadap aktifitas organisasi, seperti 

tehnologi, modal, tanah dan lain-lain. 

Menurut Buller (1995) dikatakan bahwa kesuksesan 

organisasi dapat dilihat melalui partnership yang baik antara 

sumberdaya manusia dan perencanaan strategis yang dilakukan 

oleh organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi 

antara perencanaan strategis dan sumberdaya manusia dalam 

organisasi yaitu : lingkungan (environment), strategi di tingkat 

Corporate, bisnis dan sumberdaya manusia sendiri, karakteristik 

organisasi  yang meliputi ukuran, sejarah, budaya dan struktur 

organisasi, proses dan sistem organisasi yang meliputi human 

resource control, informasi, pengambilan keputusan dan 

komunikasi, tugas dan teknologi, praktik dan falsafah manajemen, 

skill dan nilai karyawan serta politik organisasi. 

Mengingat peranannya yang begitu besar, maka sebuah 

organisasi harus betul-betul memperhatikan SDM ini secara 

maksimal. Salah satu wujud nyata yang perlu diperhatikan adalah 

dengan menciptakan situasi lingkungan kerja yang humanis atau 

melakukan perbaikan kualitas kehidupan kerja (Filippo: 1983:412); 

pada dasarnya, perbaikan kualitas kehidupan kerja ini mengacu 

pada keadaan menyenangkan terhadap lingkungan pekerjaan bagi 

setiap karyawan/pegawai dengan tujuan pokoknya adalah untuk 

mengembangkan lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis 

baik bagi karyawan maupun produksinya. 



3 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia sangat penting dan 

menjadi fokus banyak organisasi dalam mencapai keunggulan 

kompetitif.  Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang 

memiliki banyak kelebihan dibanding sumber daya lain yang ada 

pada organisasi atau perusahaan. Sumber Daya Manusia memiliki 

akal, pikiran, perasaan, keinginan, harapan, kemampuan, 

keterampilan, pengetahuan, daya, dorongan, karya, inovasi kreasi 

dan mimpi. Kelebihan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia 

menjadi sebuah potensi yang positif. Potensi-potensi yang dimiliki 

Sumber Daya Manusia tersebut akan mempengaruhi upaya 

perusahaan dalam mencapai sasaran serta tujuannya. Tanpa adanya 

Sumber Daya Manusia perusahaan akan tidak mempunyai arti, 

meskipun perusahaan tersebut memiliki berbagai sumber daya 

lainnya seperti mesin baru, modal banyak, ada energi, ada bahan 

baku banyak, dan lainnya, semuanya akan menjadi sia-sia kalua 

tidak dikelola dan dijalankan dengan baik oleh Sumber Daya 

Manusia. Karena itulah paradigma awal yang menyebutkan bahwa 

Sumber Daya Manusia adalah sebagai biaya (cost) bagi perusahaan 

mulai berubah menjadi modal (asset) bagi perusahaan.  

Dengan berjalannya waktu, paradigma tersebut kembali 

berkembang bahwa Sumber Daya Manusia tidak sekedar menjadi 

modal (asset) perusahaan melainkan sebagai strategic partner 

yang meminjamkan intelektual kapitalnya kepada perusahaan, 

untuk dimanfaatkan mencapai sasaran organisasi. Dan sewaktu-

waktu mereka dapat saja memutuskan untuk menjadi strategic 
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partner perusahaan lain, bila dirasa apa yang diperoleh tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Akan menjadi tugas yang cukup berat 

bagi perusahaan untuk mempertahankan karyawan dengan 

keahlian khusus (critical skilled employees) dan karyawan 

berpotensi tinggi (high potential employees). Masalah keterbatasan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan persaingan merupakan 

penghambat utama bagi pertumbuhan industri terutama pada 

industri perbankan. 

SDM dapat dianggap sebagai motor dari organisasi, 

dimana SDM merupakan penggerak inti dari sumber daya atau 

bagian lain yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Walaupun 

dalam suatu organisasi tersedia sumber daya lain (contoh: modal, 

bahan baku, mesin, dan sebagainya) dengan kualitas maupun 

kuantitas yang baik, sumber daya lain tersebut tidak akan mampu 

untuk mendukung kegiatan perusahaan apabila tidak diimbangi 

dengan ketersediaan SDM yang prima. 

Pengelolaan SDM merupakan hal yang cukup sulit untuk 

dilakukan. Banyak masalah yang mungkin terjadi dalam 

pengelolaan SDM, salah satunya adalah masalah kepuasan kerja 

karyawan, atau respon emosi seseorang terhadap berbagai segi 

pekerjaannya. Terdapat beberapa alasan yang mendasari terjadinya 

ketidakpuasan para responden, antara lain yaitu tidak bekerja 

sesuai latar belakang pendidikan atau kemampuan, tidak memilki 

jenjang karir, tidak seimbangnya kehidupan pribadi dengan 

pekerjaan, dan karakter atasan yang kurang menyenangkan.    
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Tingkat kepuasan kerja yang rendah pada karyawan apabila tidak 

segera ditangani, akan dapat mendatangkan permasalahan yang 

lebih lanjut bagi organisasi atau perusahaan seperti masalah 

turnover intention. Sidartha dan Margaretha (2011) melalui hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa kepuasan kerja dapat 

berpengaruh secara negatif terhadap turnover intention karyawan.  

Dengan kata lain, jika para karyawan memiliki kepuasan kerja 

yang tinggi, maka mereka akan cenderung memiliki turnover 

intention yang rendah. 

Turnover intention atau keinginan karyawan untuk keluar 

dari pekerjaannya yang sekarang, kini turut menjadi hal yang 

cukup diperhatikan di berbagai perusahaan. Menurut Survei Gaji 

2015 yang dilakukan oleh Mercer Talent Consulting & Information 

Solution, ditemukan hasil bahwa tingkat turnover karyawan dari 

seluruh industri di Indonesia masih cukup tinggi yaitu pada tingkat 

8,4% (Prahadi, 2015).  Tingkat turnover yang tinggi adalah hal 

yang tidak diinginkan perusahaan dalam industri manapun 

dikarenakan dampak buruk yang dapat diakibatkan oleh turnover 

tersebut. Dampak-dampak yang mungkin terjadi terkadang cukup 

serius seperti harus membayar biaya perpisahan, membayar biaya 

penempatan ulang, menurunnya produktivitas, menurunnya 

penjualan, atau bahkan hingga kehilangan konsumen.  Melihat 

dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan, maka akan 

menjadi lebih baik jika perusahaan mengerti adanya turnover 

intention pada karyawan dan menindak-lanjutinya sebelum 
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karyawan tersebut benar-benar meninggalkan perusahaan, seperti 

dengan cara berupaya untuk menjaga kepuasan kerja karyawan. 

Bank bjb merupakan salah satu Bank Umum milik 

Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama 

berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta 

institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta.  Pada tahun 

2015, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

(bank bjb) memasuki fase “Building Strong Foundation” atau 

membangun fondasi yang kuat. Rencana ini masuk dalam road 

map bisnis Perseroan. Untuk itu, berbagai agenda strategi telah 

disiapkan yang diharapkan mampu memperkuat fondasi Perseroan 

dalam mencapai visi: “Menjadi 10 Bank Terbesar dan 

Berkinerja Terbaik di Indonesia”. 

Persaingan di industri jasa perbankan yang semakin ketat 

mendorong bank bjb untuk terus mempersiapkan dan 

merencanakan program peningkatan kompetensi karyawan secara 

matang sehingga mampu bersaing dengan pelaku industri sejenis.  

Pada saat bersamaan, semakin berkembanganya organisasi bank 

bjb menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen dalam 

pengelolaan SDM agar semakin berkualitas dan profesional. 

Manajemen meyakini bahwa pertumbuhan Bank melalui 

pengembangan bisnis perlu didukung SDM yang unggul, handal, 

dan tangguh yang dibangun melalui  perencanaan SDM yang 

matang dan terukur.  Melalui perencanaan SDM dilakukan 

penetapan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, 
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mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan 

kebutuhan Perseroan sekarang maupun pengembangannya di masa 

depan.   

Pengembangan kemampuan karyawan merupakan kunci 

tersedianya sumber daya manusia yang handal untuk menjawab 

tantangan berbagai jabatan dan bagi tercapainya budaya kinerja 

yang dinamis di bank bjb. Divisi SDM telah melaksanakan 

program  assessment yang dilaksanakan secara berkala.  Tujuan 

dari program ini, di antaranya untuk mengukur kesesuaian antara 

kompetensi yang dibutuhkan untuk level jabatan tertentu dengan 

kinerja yang ditampilkan dari pegawai bersangkutan.  

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja 

pegawai yang lebih optimal, Bank Bjb memiliki performance 

management system yang mampu mendorong pegawai agar 

berhasil mencapai kinerja terbaiknya melalui proses kerja yang 

berkualitas.  Penetapan target individu yang merupakan key 

performance indicator (KPI) pegawai serta pelaksanaan 

monitoring dan pengendalian proses kerja yang disiplin sesuai 

dengan KPI yang telah disepakati merupakan hal yang penting 

dalam penilaian kinerja pegawai.     

Dari data sekunder yang peneliti dapatkan tentang kinerja 

pegawai Bank Bjb cabang Soreang periode penilaian Triwulan III 

Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1. 

Kinerja Pegawai Bank Bjb Cabang Soreang 
Kriteria 

Skor 

Kinerja TW III Th 

2015 

TW IV Th 

2015 

TW I Th 

2016 

Jml % Jml % Jml % 

N > 4 Excellent 0 0 0 0 4 2.9 

3 < N < 4 Very Good 17 12.3 29 21.0 42 30.4 

2 < N < 3 Good 120 87.0 109 79.0 92 66.7 

N < 2 Need 

Improvemet 

1 0.7 0 0 0 0 

Jumlah 138  138  138  

Dari tabel di atas, terjadi peningkatan kinerja pegawai Bank 

Bjb Cabang Soreang, yang mana pada Triwulan III Tahun 2015 

masih terdapat pegawai yang mempunyai kinerja cukup (need 

improvement), serta belum pegawai yang berkinerja excellent.  

Namun pada Triwulan I Tahun 2016 terjadi peningkatan kinerja 

pegawai yang cukup menggembirakan, ditunjukkan dengan adanya 

pegawai yang mempunyai kinerja excellent (2,9%) serta sudah 

tidak adanya pegawai yang mempunyai kinerja cukup (need 

improvement).  

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan sudah menunjukkan hasil yang 

menggembirakan dengan adanya peningkatan kinerja pegawai, 

akan tetapi perusahaan harus terus berupaya menjaga agar pegawai 

mempunyai motivasi yang tinggi melalui tingkat kepuasan kerja. 

Karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi  tentunya akan 

bersikap positif pula pada pekerjaannya. Oleh karena itu, 

perusahaan harus benar-benar menjaga satu-satunya aset 
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perusahaan yang paling berharga ini agar tetap bertahan di 

perusahaannya. Namun sebaliknya, perusahaan dengan kepuasan 

kerja karyawannya yang  rendah akan sulit mempertahankan 

karyawannya yang berkualitas,  karena disadari atau tidak, 

karyawan akan selalu ditarik oleh perusahaan yang lain, dan para 

karyawan yang tidak memperoleh kepuasan di tempat kerjanya 

tentunya akan berpikir untuk mencari tempat kerja yang lebih baik.  

Berikut disajikan pengukuran kepuasan karyawan Bank Bjb 

Cabang Soreang tahun 2015: 

Table 1.2. 

Employee Satisfaction Index 

Karyawan Bank Bjb Cabang Soreang  

No Indikator Kepuasan Tahun 2014 Tahun 2015 

1 Perasaan senang dalam 

melaksanakan pekerjaan 

61.5 63.7 

2 Perasaan adil dalam menerima 

imbalan 

77.2 78.6 

3 Perasaan suka pada pekerjaan 

yang diberikan 

70.5 71.8 

4 Sikap menerima pekerjaan 

dengan penuh tanggung jawab 

53.7 58.5 

5 Tingkat motivasi pegawai yang 

tercermin dalam perilaku 

pekerjaan 

65.7 66.2 

6 Reaksi positif terhadap kebijakan 

organisasi 

55.8 59.4 

 Rata-rata 64.1 66.4 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

karyawan Bank Bjb belum menggembirakan, pada tahun 2014 

tingkat kepuasan karyawan adalah sebesar 64,1, dan pada tahun 
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2015 ada meningkat menjadi 66,4.  Meskipun terjadi peningkatan 

indeks kepuasan karyawan, namun secara keseluruhan indeks 

kepuasan karyawan bank Bjb cabang soreang masih rendah jika 

dibandingkan dengan target kepuasan yang ditetapkan oleh 

perusahaan yaitu 70,0. Tingkat kepuasan karyawan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain lingkungan kerja yang kondusif, 

kompensasi yang memuaskan, pengembangan karir yang jelas dan 

perilaku pemimpin yang adil dan menyenangkan.  Karyawan yang 

puas akan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaannya.  

Para karyawan yang menjadi bagian di suatu organisasi 

dituntut sejumlah persyaratan antara lain memiliki kualifikasi 

pendidikan profesi dan kompetensi keilmuan, memiliki 

kemempuan berkomunikasi yang baik, mempunyai jiwa kreatif  

dan produktif, mempunyai etos kerja, mempunyai kemauan dan 

komitmen yang tinggi terhadap profesinya serta selalu melakukan 

pengembangan diri secara terus menerus. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaannya penuh dengan keterbatasan secara institusional. 

Beberapa permasalahan tersebut berkisar pada persoalan prinsip 

organisasi dalam memberikan keseimbangan pada karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Selain itu 

sebagian karyawan dalam organisasi seringkali harus bekerja 

melebihi jam kerja dan hari kerja, sehingga mereka membutuhkan 

waktu kerja yang fleksibel untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi. Jika organisasi memberikan waktu bagi mereka untuk 
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dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, maka para karyawan akan 

dapat bekerja dengan maksimal dan kualitas kehidupan kerja akan 

dapat meningkat sehingga kinerja karyawan akan menjadi lebih 

baik. (Nikadek, 2009) 

Hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja 

dapat ditunjukkan oleh adanya sistem imbalan yang sesuai dengan 

kinerja karyawan. Imbalan yang diberikan harus mencerminkan 

keadilan namun tetap layak dan mewadahi. Imbalan yang adil dan 

mewadahi berarti bahwa yang diberikan oleh perusahaan dan 

karyawannya harus memungkinkan penerimanya memuaskan 

berbagai kebutuhan sesuai dengan standar kehidupan karyawan 

yang bersangkutan, sesuai dengan standar pengupahan dan 

penggajian yang berlaku di pasar kerja. (Rangga, 2010).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Efek Mediasi Kepuasan 

Kerja Dan Komitmen Organisasi dalam Hubungan antara 

Quality Of Work Life  dan  Kinerja Karyawan.” 

1.2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas kerja 

terhadap kinerja karyawan secara langsung dan pengaruh kualitas 

kehidupan kerja terhadap kinerja secara tidak langsung melalui 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel 
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mediator. Sedangkan pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality 

of work  life)  terhadap kepuasan kerja karyawan Bank 

Bjb Cabang Soreang. 

2.  Apakah ada  pengaruh  kualitas  kehidupan  kerja (quality 

of work  life)    terhadap  komitmen organisasi karyawan 

Bank Bjb Cabang Soreang. 

3. Apakah ada pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality 

of work  life) terhadap kinerja karyawan Bank Bjb 

Cabang Soreang. 

4. Apakah ada pengaruh kepuasan terhadap kinerja 

karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

5. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

6. Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

memediasi hubungan antara kualitas kehidupan kerja 

(quality of work  life) dengan kinerja karyawan 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas 

kehidupan kerja (quality of work  life)  terhadap 

kepuasan kerja karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 
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2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh  kualitas  

kehidupan  kerja (quality of work  life) terhadap  komitmen 

organisasi karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas 

kehidupan kerja (quality of work  life) terhadap kinerja 

karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan 

terhadap kinerja karyawan Bank Bjb Cabang Soreang. 

5. Menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Bjb Cabang 

Soreang. 

6. Menganalisis dan mengetahui kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi memediasi hubungan antara kualitas 

kehidupan kerja (quality of work  life) dengan kinerja 

karyawan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu: 

1. Kegunaan secara teoritis yaitu dapat memberikan 

tambahan referensi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang manajemen sumber daya 

manusia berkaitan dengan kualitas lingkungan kerja 

(quality of work life) serta dampaknya terhadap kinerja 

karyawan. 
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2. Kegunaan secara praktis yaitu diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada 

pimpinan puncak Bank Bjb dalam menetapkan kebijakan 

yang berhubungan dengan kualitas kehidupan kerja 

karyawan. Selain itu penelitian ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh Bank bjb sebagai acuan atau pedoman 

dalam penerapan strategi dan kebijakan pengembangan 

manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang 

Quality of Work Life dalam perusahaan. 

 


