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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teroi yang 

digunakan dalam penelitian. Pada sub bab ini akan dijelaskan 

mengenai teori yang berkaitan dengan quality of work life, kepuasan 

kerja, komitmen organisasi dan kinerja. Adapun teori yang 

dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli yang selanjutnya akan 

digunakan untuk menganalisis hubungan quality of work life 

terhadap keinerja karyawan.  

2.1.1. Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku 

dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu 

yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). 
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Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara 

hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). 

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). 

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan 

bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan 

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok 

kerja di perusahaan tersebut. 

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 

1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja 

dengan tingkah laku. Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan 

aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi 

yang dibebankan kepadanya. 
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2.1.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh 

karyawan. Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa ukuran 

yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain: 

1)  Kualitas  kerja,  yaitu  kerapian,  ketelitian,  dan  

keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume  

pekerjaan. Dengan adanya kualitas kerja yang baik dapat 

menghindari tingkat kesalahan dalam penyeleseian suatu 

pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

2)  Kuantitas   Kerja,   yaitu   volume   kerja   yang   dihasilkan 

dibawah kondisi normal. Kuantitas kerja menunjukkan 

banyaknya  jenis  pekerjaan  yang  dilakukan  dalam  satu 

waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3)  Tangung   jawab,   yaitu   menunjukkan   seberapa   besar 

karyawan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, 

sarana dan prasarana yang dipergunakan serta perilaku 

kerjanya. 

4)  Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan 

karyawan untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan 

membuat keputusan terhadap penyelesaian masalah yang 

dihadapinya.  

5)  Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk 

berpartisipasi  dan  bekerja  sama  dengan  karyawan  lain 
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secara vertical atau horizontal didalam maupun diluar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik. 

6) Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam 

mematuhi  peraturan-peraturan yang  melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan 

kepada karyawan. 

2.1.1.2. Pengukuran Kinerja 

Menurut  Sutrisno  (2009),  pengukuran  kinerja  diarahkan 

pada enam aspek yaitu: 

1)  Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah 

dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan. 

2) Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait 

dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung 

terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja, 

3)  Inisiatif: tingkat  inisiatif  selama  menjalankan  tugas 

pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah- 

masalah yang timbul. 

4)  Kecakapan mental:  tingkat  kemampuan  dan  kecepatan 

dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan 

cara kerja serta situasi kerja yang ada. 

5)  Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan. 

6)  Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan 

tingkat kehadiran. 
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2.1.1.3. Indikator Kinerja Karyawan 

Komponen   indikator   kinerja   karyawan   menurut   Lazer 

(1977):  

1)   Kemampuan teknis 

a)   Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.  

b)   Kemampuan menggunakan metode. 

c)  Teknik kerja yang di gunakan karyawan. 

d)   Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan 

tugas.  

e)   Pengalaman yang  pernah  dialami  karyawan  dengan 

pekerjaan yang sejenis 

f)    Pelatihan yang diperoleh karyawan. 

2)   Kemampuan konseptual 

a) Kemampuan untuk  memahami  kompleksitas 

perusahaan. 

b) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke 

dalam bidang     operasional perusahaan secara 

menyeluruh. 

c)   Tanggung jawab sebagai seorang karyawan. 

3)   Kemampuan hubungan interpersonal 

a)  kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.  

b)   memotivasi karyawan. 

c)   melakukan negosiasi. 

d)   Pekerjaan yang dihasilkan karyawan. 
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2.1.2. Kualitas  Kehidupan  Kerja (Quality of Work  Life) 

Quailty of Work Life (Kualitas kehidupan kerja) merupakan 

salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan 

dan menghubungkan potensi Sumber Daya Manusia, dimana 

kualitas kehidupan kerja dalam organisasi sebagai suatu upaya 

pimpinan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun organisasi 

secara simultan dan berkesinambungan. Menurut Dubrin (1994:376) 

“Quality Of Work Life is related to the degree to which the full 

range of human needs is met”. Kualitas kehidupan kerja dapat 

diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan manusia (human 

needs) dalam suatu lingkungan kerja. Apabila kebutuhan manusia 

telah dipenuhi, maka produktivitas organisasi dapat meningkat. 

Dalam konsep kualitas kehidupan kerja, terkandung makna bahwa 

tujuan organisasi harus dapat berjalan bersama-sama (Flippo, 

1990:137). Karena itu, bukan saja karyawan yang harus puas tetapi 

karyawan juga harus dapat memuaskan organisasi dengan kinerjanya 

yang optimal. Sedangkan Hadari Nawawi (2008:23) 

mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja yaitu perusahaan 

harus menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja demi 

mewujudkan tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Cascio (2006:24) bahwa: 

“There are two ways of looking at what quality of work life 

mean one way equates QWL with a set of objective 

organizational conditions and practices (e.g promotion-from-

within policies, democratic supervision, employee 

involvement, safe working condition). An example  of this   
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approach shown the other way equates QWL with employees 

perception that they are safe,   relatively well satisfied, they 

have reasonable work-life  balance, and  they  are  able  to 

grow and develop as  human beings. The second view QWL in 

terms of employees perceptions of their physical and mental 

well-being at work”. 

 

Kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life (QWL) 

merupakan salah satu bentuk fisafat yang diterapkan manajemen 

dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumberdaya 

manusia pada khususnya. Sebagai filsafat, kualitas kehidupan kerja 

merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerja dan 

organisasi. Unsur- unsur pokok dalam filsafat tersebut ialah: 

kepedulian manajemen tentang dampak pekerjaan pada manusia, 

efektifitas organisasi serta pentingnya para karyawan dalam 

pemecahan keputusan teutama yang menyangkut pekerjaan, karier, 

penghasilan dan nasib mereka dalam pekerjaan. 

Ada dua pandangan mengenai maksud dari kualitas 

kehidupan kerja. Pandangan pertama  mengatakan  bahwa  kualitas  

kehidupan  kerja  adalah  sejumlah  keadaan  dan praktek dari 

tujuan organisasi. Contohnya: perkayaan kerja, penyeliaan yang 

demokratis, keterlibatan pekerja dan kondisi kerja yang aman. 

Sementara yang lainnya menyatakan bahwa kualitas kehidupan 

kerja adalah persepsi-persepsi karyawan bahwa mereka ingin 

merasa aman, secara relatif merasa puas dan mendapat kesempatan 

mampu tumbuh dan berkembang  selayaknya  manusia (Wayne, 

1992  dalam Noor Arifin, 1999).    Konsep kualitas kehidupan 
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kerja mengungkapkan pentingnya penghargaan terhadap manusia 

dalam lingkungan kerjanya. Dengan demikian peran penting dari 

kualitas kerja adalah mengubah iklim kerja agar organisasi secara 

teknis dan manusiawi membawa kepada kualitas kehidupan kerja 

yang lebih baik (Luthansm, 1995 dalam Noor Arifin, 1999). 

Sedangkan Prof. Siagian (dalam Noor Arifin, 1999) 

menyatakan bahwa QWL sebagai filsafat manajemen 

menekankan: 

a.  QWL   merupakan   program   yang   kompetitif   dan   

mempertimbangkan   berbagai kebutuhan dan tuntutan 

karyawan. 

b.  QWL memperhitungkan tuntutan peraturan perundang-

undangan seperti ketentuan yang mengatur tindakan  yang  

diskriminan, perlakuan  pekerjaan  dengan  cara-cara yang 

manusiawi, dan ketentuan tentang system imbalan upah 

minimum. 

c. QWL mengakui keberadaan serikat pekerja dalam 

organisasi dan berbagai perannya memperjuangkan 

kepentingan para pekerja termasuk dalam hal upah dan gaji, 

keselamatan kerja dan penyelesaian pertikaian perburuhan 

berdasarkan berbagai ketentuan normatif dan berlaku di 

suatu wilayah negara tertentu. 

d.  QWL menekankan pentingnya manajemen yang 

manusiawi, yang pada hakekatnya berarti penampilan gaya 
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manajemen yang demokratik termasuk penyeliaan yang 

simpatik 

e. Dalam peningkatan QWL, perkayaan pekerjaan merupakan 

bagian integral yang penting. 

f.  QWL mencakup pengertian tentang pentingnya tanggung 

jawab social dari pihak manajemen dan perlakuan 

manajemen terhadap para karyawan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara etis. 

Menurut Bernardin dan Russel (1993:520) Quality of Work 

Life (QWL) is the degree to which individuals are able to satisfy 

their important personal need (e.g. need for independent) while 

imployed by the firm. yaitu tingkat individu-individu yang merasa 

puas atas kebutuhan-kebutuhan penting mereka seperti kebutuhan 

untuk bebas- dimana mereka bekerja dalam suatu perusahaan. Dari 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa kualitas kehidupan kerja 

ditentukan oleh bagaimana pekerja merasakan perannya dalam 

setiap organisasi. Peran disini diartikan sebagai bagian dari cara 

yang sistematis dimana karyawan berpartisipasi didalam setiap 

pengambilan keputusan yang menyangkut masalah sikap dan terkait 

dengan pekerjaan, kegiatan, dan organisasi mereka, sehingga peran 

tersebut mampu memberikan rasa tanggung jawab dan merasa 

memiliki (sense of belonging) terhadap setiap pekerjaan yang 

muncul dari kesepakatan dan keputusan bersama (Wheter dan davis, 

1996:502). 
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Sedangkan menurut French (dalam Arifin, 1999:1) 

mengartikan kualitas kehidupan secara sempit yaitu teknik 

manajemen yang mencakup gugus kendali mutu, pengayaan 

pekerjaan (job enrichment), suatu pendekatan untuk bernegosiasi 

dengan serikat pekerja, upaya manajemen untuk memelihara 

kebugaran mental para karyawan, hubungan industri yang serasi, 

manajemen partisipatif dan sebagai salah satu bentuk intervensi dan 

pengembangan organisasional. 

Perkembangan selanjutnya adalah kualitas kehidupan kerja 

merupakan bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam 

mengelola organisasi pada umumnya dan sumberdaya pada 

khususnya. Sebagai filsafat dasar, kualitas kehidupan kerja 

merupakan cara pandang manajemen tentang manusia, pekerjaan 

dan organisasi dengan berbagi aktivitas di dalam tempat kerja 

(Filippo, 1983:412). Unsur-unsur pokok dalam filsafat tersebut 

adalah kepedulian manajemen tentang dampak pekerjaan pada 

manusia, efektifitas organisasi serta pentingnya para karyawan 

dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terutama 

menyangkut pekerjaan karier, penghasilan dan nasib mereka dalam 

pekerjaannya. Akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan 

mengakui dan menghargai harkat dan martabat sebagai manusia 

dalam organisasi merupakan masalah yang sangat ditekankan dalam 

teori ini. 
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Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja terdapat 

sembilan (9) aspek dari sumber daya manusia di lingkungan 

perusahaan yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan yaitu: 

a. di lingkungan setiap dan semua perusahaan, pekerja sebagai 

sumberdaya menusia memerlukan komunikasi yang terbuka 

dalam batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-

masing. 

b.  di lingkungan suatu perusahaan, settiap dan semua pekerjaan 

memerlukan pemberian kesempatan untuk memecahkan 

konflik dengan perusahaan atau sesama karyawan secara 

terbuka, jujur, dam lain-lain. 

c. di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua pegawai 

memerlukan kerjasama karir masing-masing dalam 

menghadapi masa depannya. 

d. di lingkungan suatu perusahaan, setiap pegawai perlu 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan posisi, wewenang, dan 

jabatan masing-masing. 

e. di lingkungan suatu perusahaan, setiap pegawai perlu dibina 

dan dikembangkan perasaan bangganya pada pekerjaan dan 

tempat kerjanya. 

f. di lingkungan suatu perusahaan, setiap pegawai harus 

memperoleh kompensasi yang adil, wajar dan mencukupi. 

g. di lingkungan suatu perusahaan, setiap pegawai memerlukan 

keamanan lingkungan kerja. 
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h. di lingkungan suatu perusahaan, semua pegawai 

memerlukan jaminan kelangsungan pekerjaannya 

i.  di lingkungan suatu perusahaan, semua dan setiap pegawai 

memerlukan perhatian terhadap pemeliharaan kesehatannya 

agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. 

Sedangkan komponen-komponen utama didalam kualitas 

kehidupan kerja yang berguna untuk meningkatkan produktifitas 

karyawan dan memperbaiki kualitas produk serta mengurangi 

absenteism menurut Wayne (1982:25) adalah: 

a.  Pay (upah) 

b. Employee benefit (the most frequently mentioned issue were 

health care, dental care, and relirement)/ masalah yang 

terkait dengan karyawan seperti jaminan kesehatan dll. 

c.  Job scurity (kemanan kerja) 

d. Alternative work schedules (adanya jadwal kerja alternatif) 

e.  Job stress 

Dampak dari kualitas kehidupan kerja yang buruk salah satu 

diantaranya adalah timbulnya stress di tempat kerja. Stess kerja 

merupakan istilah umum yang menunjuk pada tekanan dan masalah 

yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan kerjanya. Konsep 

stress mengandung dua makna yaitu positif dan negatif. Jika orang 

dapat mengatur atau mengelola stress dengan baik maka secara 

psikologis akan menumbuhkan semangat dan motivasi untuk 

bekerja. Sebaliknya jika stress terlalu berlebihan akan menyebabkan 
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terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun nonfisik (Titin 

Ekowati, 2009). 

2.1.2.1 Karakteristik Quality of Work Life 

Bernardin dan Russel (1993:520) mengemukakan bahwa 

karakteristik kualitas kehidupan kerja memusatkan pada beberapa 

bagian yaitu sebagai berikut: 

1)   Kodisi kerja (keselamatan, kesehatan, lingkungan fisik) 

2) Pemberian upah dan reward 

3) Keamanan kerja 

4) Interaksi  sosial 

5) Kemandirian 

6) Demokrasi (ikut serta dalam mengambil keputusan) 

7) Kepuasan kerja 

8) Kecukupan pendapatan 

9) Keikutsertaan karyawan 

10) Pelatihan yang berikan pada karyawan, manajer dan staf 

untuk mendorong lebih professional, tanggung jawab 

terhadap peran baru. 

11) Meningkatkan keterampilan 

12) Dorongan untuk pengembangan dan rotasi jabatan 

13) Ikut serta pada perserikatan 

14) Pembentukan regu 

Cascio (2006:25) menyatakan bahwa kualitas kehidupan 

kerja terdiri dari communication, conflict resolution, career 
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development, employee participation, pride, equitable 

compensation, a sale environment, job security, wellness. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Cascio (2006:25) 

Gambar 2.1 

“Quality in All We Are and All We Do” 

 

 

 

Sumber: Hadari Nawawi (2008:24) di modifikasi dari Cascio 

(2006:25)  

Gambar 2.2 

Quality of Work Life 
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Berdasarkan   Gambar   2.2   menurut   Hadari   Nawawi   

(2008:24)   dimodifikasi dari   Cascio   (2006:25)   dapat   dijelaskan   

bahwa   ada   sembilan   aspek   pada   sumber daya manusia yang 

perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan yaitu: 

a. Di setiap lingkungan organisasi atau perusahaan, karyawan 

memerlukan 

komunikasi yang terbuka dalam batas-batas wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing. Dengan komunikasi yang 

lancar maka karyawan akan mendapatkan informasi-informasi 

penting secara tepat. 

b. Di suatu perusahaan setiap karyawan memiliki kesempatan 

untuk memberikan sumbangan dalam memecahkan konflik 

baik di perusahaaan maupun konflik antar karyawan 

dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil.kondisi tersebut 

sangat berpengaruh pada loyalitas dan dedikasi serta 

motivasi kerja karwan. 

c. Di suatu perusahaan setiap karyawan memerlukan kejelasan 

tentang pengembangan karier mereka dalam menghadapi 

masa depan. Untuk itu maka ditempuh melalui penawaran 

kenaikan jabatan, member kesempatan mengikuti pelatihan 

atau pendidikan diluar perusahaan pada lembaga pendidikan 

yang lebih tinggi. 

d. Di suatu perusahaan, setiap karyawan perlu diikutsertakan 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
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pekerjaan sesuai dengan posisi, kewenangan, jabatan masing-

masing. 

e. Di suatu perusahaan, setiap karyawan perlu dibina dan 

dikembangkan perasaan bangganya pada tempatnya bekerja, 

termasuk juga pada pekerjaan atau jabatannya. 

f. Di suatu perusahaan setiap karyawan harus memperoleh 

kompensasi yang adil, wajar dan mencukupi. Untuk itu 

diperlukan kemampuan menyusun dan menyelenggarakan 

system dan struktur pemberian kompensasi langsung dan   

tidak   langsung   demi   mensejahterakan   kehidupan  karyawan 

sesuai dengan posisi jabatannya.  

g. Setiap karyawan memerlukan keamanan di lingkungan kerja. 

Untuk itu perusahaan berkewajiban menciptakan dan 

mengembangkan serta memberi jaminan lingkungan kerja 

yang aman dengan membentuk komite keamanan lingkungan 

kerja yang secara terus menerus melakukan pengamatan dan 

pemantauan kondisi tempat dan peralatan kerja guna 

menghindari segala sesuatu yang membahayakan para 

pekerja. 

h. Setiap perusahaan memerlukan rasa aman atau jaminan 

kelangsungan pekerjaannya. Untuk itu perusahaan perlu 

berusaha menghindari pemberhentian sementara para 

karyawan, menjadikan sebagai karyawan tetap dengan 

memiliki tugas-tugas regular dan memiliki program yang 

teratur dalam memberikan kesempatan karyawan untuk 
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mengundurkan diri, terutama melalui pengaturan pensiun. 

Setiap karyawan memerlukan perhatian terhadap 

pemeliharaan kesehatannya, agar dapat bekerja secara efektif, 

efisien dan produktif. 

i. Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua karyawan 

memerlukan perhatian terhadap pemeliharaan kesehatannya, 

agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Untuk 

itu perusahaan dapat mendirikan dan menyelenggaran 

program pemeliharaan kesehatan, program rekreasi dan 

program konseling/penyuluhan bagi karyawan. 

Hadari Nawawi (2008:23-26) setiap perusahaan atau 

organisasi harus mampu menciptakan rasa aman kepuasan dalam 

bekerja atau disebut dengan Quality Of Work Life, agar sumber daya 

manusia di lingkungan kerjanya menjadi kompetitif.  

2.1.2.2 Faktor-faktor Quality of Work Life 

Walton (1975:598) menjelaskan bahwa terdapat tujuh faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yaitu: 

1) Pertumbuhan dan pengembangan 

2) Keikutsertaan 

3) Lingkungan fisik 

4) Pengawasan 

5) Upah dan kesejahteraan 

6) Keterkaitan social 

7) Penyelarasan fungsi di tempat kerja 
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Menurut Hanefah yang di kutip Andri Hadi (2008:19) 

menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

kehidupan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Tumbuh dan berkembang (growth and development) 

Tumbuh dan berkembang untuk dapat mengembangkan 

segala keahlian dan performannya dalam tantangan 

menjalankan mutu pekerjaan di dalam perusahaan. 

b. Partisipasi  (participation) 

Kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan dalam 

mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. 

c. Pengaruh lingkungan (physical environment) 

Pegawai merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang 

dapat meningkatkan produktivitasnya. 

d. Suvervisi (supervision) 

Hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahannya 

dan dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan, 

selain itu pimpinan dapat memberikan pengarahan dengan 

jelas akan tugas yang diberikan kepada bawahan agar dapat 

terselesaikan dengan baik. 

e. Upah dan kesejahteraan (pay and benefit) 

Kesempatan pegawai untuk memperoleh upah dan tunjangan 

di dalam suatu perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang 

dijalani. 
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f. Faktor sosial (social relevance) 

Hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dan aspek lain  dalam kehidupan di 

lingkungan kerja. 

g. Penyelarasan fungsi di tempat kerja (workplace integration) 

Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan 

mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

Burstein   (1987:165)   bahwa   faktor   yang   mempengaruhi   

kualitas   kehidupan kerja adalah: 

1) Sistem kompensasi yang adil dan rasional. 

2) Jalur karir yang jelas, sehingga dapat membantu karyawan 

untuk mengembangkan karir dan mewujudkan seluruh 

kemampuan dan minatnya. 

3) Pengembangan  kemampuan  karyawan. 

4) Hubungan   yang   bersifat   terbuka   diantara   anggota   

organisasi,   baik   di antara rekan kerja maupun hubungan 

atasan dan bawahan. 

5) Variasi tugas yang menarik dan menantang bagi karyawan. 

Michale   dan   Stan    Kossen    (1997:307-308)    menyatakan    

beberapa    faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yaitu 

sebagai berikut: 

1) Adequeta and fair compensation (mencukupi kecukupan dan 

kewajaran kompensasi) 
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2) Safe and healthy working conditions (keselamatan dan 

kesehatan kondisi kerja) 

3) Opportunity for developing and using human capacity 

(peluang untuk berkembang penggunaan kapasitas manusia) 

4) Opportunity for continued growth and security (peluang 

untuk tumbuh dan aman secara berkelanjutan) 

5) A feeling of belonging ( perasaan memiliki ) 

6) Employee rights (hak-hak karyawan) 

7) Work and total life space (pekerjaan dan ruang kehidupan 

total) 

8) Social relevance of work life ( relevansi sosial kehidupan 

pekerjaan) 

2.1.2.3 Aktivitas-aktivitas Quality of Work Life 

Menurut Lina Anatan dan Lina Ellitan (2007:68) 

mengungkapkan bahwa aktivitas-aktivitas Quality of Work Life 

mencangkup beberapa hal antara lain: 

a. Memberikan ide-ide pemecahan masalah secara partisipatif 

yang melibatkan anggota organisasi pada berbagai jenjang. 

Namun QWL berusaha menciptakan kerjasama manajemen 

tenaga kerja dan manajemen partisipatif dalam usaha 

mengidentifikasi masalah dan peluang dalam lingkungan 

kerja (organisasi), pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perubahan. 
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b. Merestrukturasi sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja dan sistem-sistem kerjayang melingkupinya, sehingga 

pengaturan  kerja  dan   rangkaian kerja  lebih  konsisten dengan 

kebutuhan-kebutuhan   individual    dan    struktur-struktur sosial 

di tempat kerja. 

c. Menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan 

iklim yang berbeda dalam organisasi. Hal ini karena sistem 

imbalan adalah faktor utama untuk memotivasi kerja dan 

usaha karyawan yang pada gilirannya nanti akan 

meningkatkan kinerja organisasi. 

d. Memperbaiki lingkungan kerja yang ditekankan pada 

kondisi nyata yang melingkupi pekerja-pekerja, termasuk 

lingkungan fisik, jam kerja, dan aturan-aturan yang berlaku. 

Mitra dan Lestari (2005:85-86) menyatakan bahwa program 

kualitas kehidupan kerja yang dapat dikembangkan dalam 

perusahaan antara lain: program desain pekerjaan, program benefit 

yang fleksibel, program pelatihan dan pengembangan serta 

komunikasi yang harmonis di lingkungan kerja. 

a. Program desain Pekerjaan: Mendesain pekerjaan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, misalnya pengurangan jam 

kerja, pengurangan beban kerja dan waktu kerja yang 

fleksibel. 

1) Pengurangan jam kerja. Dengan program ini karyawan 

dapat memperoleh manfaat dengan memberikan 
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kebijakan paruh waktu atau pembagian pekerjaan (job 

sharing). Pembagian pekerjaan dapat dilakukan apabila 

satu posisi jabatan dilakukan oleh dua karyawan sehingga 

mereka dapat membagi tanggung jawabnya. 

2) Pengurangan beban kerja. Program ini memungkinkan 

karyawan untuk mengurangi   skedul   kerja   pada   saat  tertentu 

seperti ketika  karyawan menempuh pendidikan pada  jenjang  

yang  lebih  tinggi,  ketika  ada  keluarga sakit dan 

sebagainya. 

3)  Waktu  kerja  yang  fleksibel.   Dengan  program ini karyawan 

diberi keleluasaan   untuk menentukan kapan  harus  memulai   

dan  mengakhiri   jam kerja mereka, sehingga masing–

masing orang dapat berbeda.  

b.   Program Benefit, berbagai  bentuk  program    benefit   karyawan   yang 

diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi dapat 

dikelompokkan dalam lima kelompok yaitu: 

1) Asuransi sosial merupakan program benefit karyawan 

yang di dalamnya meliputi program keamanan sosial, 

asuransi pengangguran dan kompensasi karyawan. 

Keamanan sosial adalah program benefit karyawan yang 

bersifat resmi, dalam pengertian penyelenggaraan 

program ini diatur dengan peraturan resmi pemerintah 

sehingga membatasi gerak pemimpin organisasi dalam 

pengelolaannya. Asuransi pengangguran adalah program 
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benefit karyawan yang ditujukan untuk mengganti 

penghasilan yang hilang, membantu mencari pekerjaan 

baru, atau untuk menjaga stabilitas masalah ketenaga-

kerjaan dalam organisasi. Sedangkan kompensasi 

karyawan adalah program yang ditujukan untuk 

melindungi setiap tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaannya atau tanggung jawabnya. Bentuknya adalah 

disability income yang merupakan kompensasi dengan 

tujuan untuk meringankan beban tenaga kerja yang tidak 

mampu secara ekonomi, program perawatan kesehatan, 

benefit kematian, serta pelayanan rehabilitasi yang 

ditujukan untuk memberikan perawatan fisik dan mental 

karyawan. 

2) Asuransi kelompok adalah suatu bentuk program benefit 

karyawan yang ditujukan untuk memberikan 

perlindungan kepada sekelompok tenaga kerja. Jadi 

program ini tidak berlaku untuk semua tenaga kerja, 

hanya mereka yang menjadi anggota kelompok saja yang 

bisa memanfaatkan jenis asuransi ini.penyelenggaraan 

program ini tidak diatur resmi oleh pemerintah sehingga 

memberi kebebasan para pimpinan organisasi dalam 

mengelolanya. Jenis asuransi ini adalah asuransi 

kesehatan dan asuransi ketidakmampuan bekerja karena 

cacat. 

3) Retirement merupakan program benefit karyawan yang 
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ditujukan untuk melindungi tenaga kerja pasca pensiun. 

Program ini tidak resmi sehingga memberi kebebasan 

bagi para pengelolanya.jenis dari program pensiun 

meliputi benefit karyawan dan defined contribution 

dimana tidak ada ketetapan tentang besar kompensasi 

yang diterima ketika karyawan pensiun, tetapi 

menetapkan jumlah potongan penghasilan perbulan untuk 

masa pensiun nanti. 

4) Menggaji untuk waktu tidak bekerja merupakan salah 

satu program benefit karyawan yang ditujukan untuk 

meningkatkan produktivitas jangka panjang. Program ini 

menuntut organisasi memberikan kompensasi kepada 

tenaga kerja meskipun mereka tidak bekerja atau tidak 

masuk kerja dengan cara menggaji waktu istirahat atau 

hari tidak bekerja. Dalam jangka panjang 

penyelenggaraan program ini akan berdampak pada 

peningkatan citra karyawan dan masyarakat terhadap 

organisasi, yang pada akhirnya dapat membangun 

kepercayaan masyarakat sehingga aktivitas yang 

dilakukan akan direspon positif oleh mereka. Beberapa 

jenis program ini adalah jam istirahat,   liburan,   cuti,   

absen   dan   berbagai   kegiatan   yang   tidak   berkaitan 

dengan pekerjaan yang dilakukan pada saat jam kerja 

seperti rekreasi pada jam kerja dan olahraga pada jam 

kerja. 
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5) Family friendly policies merupakan program benefit 

karyawan yang ditujukan untuk membantu tenaga kerja 

dengan jalan meringankan penyelesaian konflik antara 

masalah kerja dan bukan kerja yang dihadapi oleh tenaga 

kerja. Sehingga manajer harus membuat kebijakan yang 

dapat mengurangi konflik peran pekerjaan dan beban 

kerja yang terlalu berat untuk mengurangi turnover 

karyawan. 

c. Program Pelatihan dan Pengembangan, ada tiga kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan, yaitu analisis organisasi 

(organization analysis), analisis pekerjaan dan tugas (job of 

task analysis) dan analisis pegawai (person analysis). 

Analisis organisasi dilakukan untuk menganalisis tujuan 

organisasi, sumberdaya yang ada dan lingkungan organisasi 

yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mengadakan survei kepada karyawan dalam hal 

kepuasan kerja, persepsi dan sikap pegawai dalam 

administrasi. Di samping itu analisis organisasi dapat 

menggunakan informasi-informasi seperti turnover, absensi, 

kartu pelatihan, daftar kemajuan pegawai dan data 

perencanaan sumberdaya manusia. 

d. Komunikasi Efektif dalam Lingkungan Kerja. Menurut 

Gitosudarmo dan Sudita (2000:89), komunikasi 

diidentifikasikan sebagai penyampaian atau pertukaran 

informasi dari pengirim kepada penerima baik lisan, tertulis 
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maupun menggunakan alat komunikasi. Pentingnya 

komunikasi dalam hubungannya dengan pekerjaan 

ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi dalam pekerjaan. Komunikasi ibaratnya merupakan 

darah organisasi yang menghubungkan  bagian-bagian yang terpisah 

dalam organisasi. 

           Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua bagian dan 

aktivitas di dalam organisasi. Oleh karena kompleksnya proses 

komunikasi, permasalahan dapat muncul pada tingkat individu, 

kelompok maupun organisasi. Beberapa hambatan yang utama dari 

komunikasi yang efektif yaitu masalah penafsiran terhadap suatu 

pesan, manipulasi informasi, tekanan waktu, mendengar secara 

efektif, masalah bahasa, perbedaan kerangka acuan dan beban 

komunikasi yang berlebihan. Komunikasi yang efektif dan harmonis 

tergantung pada kualitas dari proses komunikasi baik pada tingkat 

individu maupun pada tingkat organisasi. Memperbaiki komunikasi 

dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses yang akurat 

mulai dari penyampaian pesan, penguraian dan umpan balik pada 

tingkat komunikasi antar pribadi dan pada tingkat organisasi, 

menciptakan dan memonitor saluran komunikasi yang tepat. 

Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

komunikasi diantaranya meningkatkan umpan balik, empati, 
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pengulangan, penggunaan bahasa yang sederhana, penentuan waktu 

yang efektif dan pengaturan arus informasi. 

Menurut Miftah Toha (2001:67), komunikasi sangat 

berperan dalam suatu organisasi, dan organisasi itu sendiri 

merupakan kumpulan orang–orang yang selalu membutuhkan 

komunikasi dengan sesamanya. Untuk membedakan komunikasi 

organisasi dengan komunikasi yang ada diluar organisasi adalah 

dengan melihat struktur hirarki yang merupakan karakteristik dari 

setiap organisasi. Perilaku orang–orang yang berada di luar 

organisasi dalam berkomunikasi tidaklah mengikat karena tidak ada 

struktur hirarki. Komunikasi dalam organisasi, tentunya ada 

komunikasi pribadi antara orang–orang dalam organisasi. 

Komunikasi antar pribadi ini berorientasi pada perilaku, sehingga 

penekanannya pada proses penyampaian informasi dari satu orang 

ke orang lain. Komunikasi antar pribadi ini dapat berjalan dengan 

efektif apabila ada lima hal yaitu : keterbukaan, empati, dukungan 

kepositifan dan kesamaan. 

2.1.2.4. Usaha meningkatkan Quality of Work Life 

Cascio    (1998:19)  mengungkapakan bahwa ada  beberapa   usaha  

untuk Meningkatkan kualitas kehidupan kerja yaitu: 

a. Manajer harus menjadi pemimpin dan pelatih bukan sebagai 

bos/diktator. 

b. Keterbukaan dan kepercayaan adalah penting. Kualitas 

kehidupan kerja dapat digunakan sebagai alat untuk 



42 

 

meretakkan serikat buruh dan menjauhkan mereka. Mereka 

harus tetap terpisah dari kontrak penawaran kolektif dan 

tidak dapat digunakan oleh serikat buruh alat untuk melawan 

manajemen. 

c. Secara tipikal informasi yang dipegang oleh manajemen 

harus di bagi, dan saran yang dibuat oleh non manajer harus 

diambil serius. 

d. Kualitas kehidupan kerja harus berubah secara secara terus 

menerus dan menjadi kedepan dari pemecahan awal sampai 

pada tingkat partnership aktual antara manajemen dan 

karyawan. 

Michale dan Stan Kosssen ((1997:309) menengungkapkan 

bahwa metode memperbaiki kualitas kehidupan kerja ada beberapa 

hal yang dilakukan yaitu: 

1) Job Enrichment (pengayaan pekerjaan) 

2) Job Enlargement (perluasan pekerjaan) 

3) Vertical and horizontal loading (muatan vertical dan 

horizontal) 

4) Manipulating core job dimensions (menanipulasi dimensi 

pekerjaan inti) 

5) Job rotation (rotasi jabatan) 

6) Cross-traning (pelatihan silang) 

7) Feedbach and reinforcement (balikan dan penguatan) 
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8) Well pay and floating  holidays  (gaji yang baik dan hari libur yang  

sering berganti-ganti. 

9) Empowerment (pemberdayaan) 

10) Child and elder care (perawatan anak dan orang tua) 

11) Changes to  the  work environment and social  environment  

(perubahan lingkungan pekerjaan dan lingkungan social) 

12) Ergonomic changes (perubahan ergonomic) 

13) Wellness program (program kesehatan) 

14) Aesthetics and personalization (aestetika dan 

personalisasi) 

2.1.3. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan hidup, karena sebagian besar waktu 

manusia dihabiskan di tempat kerja. Berikut ini beberapa pengertian 

kepuasan kerja yang diambil dari beberapa sumber: 

a. Kondisi menyenangkan atau secara emosional positif yang 

berasal dari penilaian seseorang atas pekerjaannya atau 

pengalaman kerjanya (Setiawan dan Ghozali, 2006:159). 

b. Suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang 

merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya 

(Robbins & Judge, 2008:107). 

c. Keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 



44 

 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya (Handoko, 

2001:193). 

d. Hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting 

(Luthans, 2006:243). 

Kepuasan  kerja  merupakan  sikap  positif  terhadap  

pekerjaan  pada  diri  seseorang.  Pada  dasarnya  kepuasan  kerja  

merupakan  hal  yang  bersifat individual.  Setiap  individu  akan  

memiliki  tingkat  kepuasan yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  

sistem  nilai  yang  berlaku  pada  dirinya.  Biasanya  orang  akan 

merasa puas atas kerja yang telah atau sedang dijalankan, apabila 

apa  yang dikerjakan dianggap telah memenuhi harapan, sesuai 

dengan tujuannya bekerja. Apabila seseorang mendambakan sesuatu,  

berarti  yang  bersangkutan memiliki suatu harapan dan dengan 

demikian akan termotivasi untuk melakukan tindakan kearah 

pencapaian harapan tersebut. Jika harapan tersebut terpenuhi,   maka  

akan  dirasakan kepuasan. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa karyawan yang 

puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukai. 

Lebih lanjut kepuasan kerja juga merupakan salah satu komponen 

dari kepuasan hidup. Sehingga hal tersebut menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan dalam pengembangan dan pemeliharaan tenaga 

kerja. Karena jika karyawan tidak mendapatkan kepuasan dalam 

pekerjaannya, maka motivasi mereka akan menurun, absensi dan 
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keterlambatan meningkat dan akan sulit untuk bekerjasama dengan 

mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja seseorang akan 

ikut menjadi penentu kelangsungan operasional suatu perusahaan. 

2.1.3.1 Teori Kepuasan Kerja. 

Kepuasan kerja biasanya berhubungan dengan teori 

keadilan, psikologis dan motivasi. Menurut Wexley dan Yulk, 1977 

( dalam As’ad, 1991 ) teori tentang kepuasan kerja dapat 

dikelompokkan menjadi 3 macam teori, yaitu : 

a.   Disprepancy Theory (Teori Perbedaan) 

Teori  ini  pertama  kali  dipelopori  oleh  Porter.  Porter  

mengukur  kepuasan  kerja seseorang dengan menghitung 

selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan 

yang dirasakan Locke, 1996 ( dalam Sri Budi Cantika, 

2004 ) juga menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

bergantung pada Disprepancy antara should be 

expectation, need or values dengan apa yang menurut 

perasaannya atau persepsinya telah dicapai atau diperoleh 

melalui pekerjaannya. Dengan demikian orang akan 

merasa puas jika tidak ada perbedaan antara yang 

diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena 

batas minimum yang diinginkan telah tercapai. 
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b.   Equity Theory ( Teori Keseimbangan ) 

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Adam ( 1963 ), 

pendahulu teori ini adalah Zeleznik ( 1958 ) dikutip Locke 

( 1969 ) dalam As’ad (1991). Prinsip teori ini adalah 

bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung 

apakah ia akan merasakan adanya ketidakadilan (equity) 

atau tidak atas suatu situasi, diperoleh orang dengan 

cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas, sekantor ataupun di tempat lain. Adapun elemen-

elemen dari teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu  elemen  input,  outcome,  comparison  dan  equity-

in-equity.  Yang  dimaksud dengan input adalah semua 

nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang 

pelaksanaan kerja, contohnya : pendidikan, pengalaman, 

keahlian, usaha, dan lain- lain. Outcome adalah semua 

nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai sebagai hasil 

dari pekerjaannya, misalnya upah, keuntungan tambahan 

status simbol, pengenalan kembali (recognition), 

kesempatan untuk berprestasi atau ekspresi diri. 

Sedangkan comparison person dapat diartikan sebagai 

perasaan seseorang di perusahaan yang sama, atau di 

tempat lain, atau bisa juga dengan dirinya sendiri di waktu 

lampau. Equity-in-equity diartikan bahwa setiap karyawan 

akan membandingkan rasio input-outcomes  dirinya  

sendiri  dengan  rasio  input-outcomes orang lain 
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(comparison person). Bila perbandingannya cukup adil 

(equity) maka dan karyawan akan merasa puas. Bila 

perbandingan tersebut tidak seimbang tapi 

menguntungkan maka bisa menimbulkan kepuasan. Tetapi 

jika perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan maka 

akan timbul ketidakpuasan (Wexley dan Yulk, 1977 dalam 

As’ad, 1991) 

c.   Two Factor Theory ( Teori Dua Faktor ) 

Teori motivasi dua faktor yang dikemukakan oleh 

Herzberg   adalah faktor yang membuat orang merasa 

puas dan tidak puas. Dalam pandangan yang lain, dua 

faktor yang dimaksudkan dalam teori motivasi Herzberg 

adalah   dua rangkaian kondisi. Menurut Herzberg ada 

serangkaian kondisi yang menyebabkan orang merasa 

tidak puas.  Jika  kondisi  itu  ada  dan  tidak  diperhatikan  

maka  orang  itu  tidak  akan termotivasi, faktor itu 

meliputi kondisi kerja, status, keamanan kerja, mutu dari 

penyelia, upah, prosedur perusahaan dan hubungan antar 

personal   (Sri Budi Cantika, 2004) Kondisi kedua yang 

digambarkan oleh Herzberg adalah serangkaian kondisi 

intrinsik, kepuasan kerja yang apabila terdapat dalam 

pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi kerja yang 

kuat, sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang 

baik.  Apabila kondisi itu tidak ada, maka kondisi tersebut 
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ternyata tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan yang 

berlebihan. Serangkaian kondisi ini biasa disebut sebagai 

satisfier atau motivator. Agar terdapat sifat  kerja yang 

positif  pada para bawahan, maka menurut Herzberg para 

manajer harusmemberi perhatian sungguh-sungguh 

terhadap faktor-faktor motivator kepada para bawahan. 

Faktor tersebut adalah sebagai berikut : (a) keberhasilan 

pelaksanaan/achievement; (b) tanggungjawab/ 

responsibilities; (c) pengakuan/recognition; (d) 

pengembangan/advancement; (e) pekerjaan itu sendiri/ the 

work itself. 

2.1.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja  

Mangkunegara (2000) mengungkapkan dua faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu :  

a.  Faktor pegawai, yaitu : kecerdasan, kecakapan, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, 

masa kerja dan sikap kerja.  

b.  Faktor pekerjaan, yaitu : jenis pekerjaan, struktur 

organisasi, jabatan dan jaminan finansial.  

Dalam Nursalam (2009) faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja,  yaitu:   

a.  Motivasi   

Rowland (1997) menyatakan fungsi manager 

meningkatkan kepuasan kerja staf didasarkan pada faktor 
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motivasi yang meliputi: keinginan untuk peningkatan 

percaya bahwa gaji yang diterima sudah mencukupi, 

memiliki kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan nilai-

nilai yang diperlukan, umpan balik, kesempatan untuk 

mencoba, instrumen penampilan untuk promosi, 

kerjasama dan peningkat penghasilan. 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, 

menyalurkan dan memelihara perilaku sesorang. Motivasi 

adalah subjek yang membingungkan, karena motif tidak 

dapat diamati atau diukur secara langsung tetapi harus 

disimpulkan dari perilaku sesorang yang tampak 

(Handoko, 2003).  Kebutuhan seseorang untuk mencapai 

prestasi merupakan kunci dalam suatu motivasi dan 

kepuasan kerja. Jika seseorang bekerja, maka kebutuhan 

pencapaian prestasi tersebut berubah sebagai dampak dari 

beberapa  faktor  dalam  organisasi:  program  pelatihan,  

pembagian  dan jenis tugas yang diberikan, tipe supervisi 

yang dilakukan perubahan pola motivasi dan faktor lain. 

Seseorang memilih suatu perkaryaan didasarkan pada 

kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Motivasi akan 

menjadi masalah apabila kemampuan yang dimiliki tidak 

dimanfaatkan dan dikembangkan dalam melaksanakan 

tugasnya. Motivasi seseorang akan timbul apabila mereka 

diberikan kesempatan untuk mencoba dan mendapat 

umpan balik dari hasil yang diberikan. Oleh karena itu, 
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penghargaan psikis sangat diperlukan agar seseorang 

merasa dihargai dan diperhatikan serta dibimbing bila 

melakukan suatu kesalahan. 

b.  Lingkungan 

Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam 

mendukung motivasi kerja untuk pencapaian kepuasan 

kerja yang meliputi: komunikasi, potensial pertumbuhan, 

kebijaksanaan individu, upah/gaji, kondisi kerja yang 

kondusif. 

c.  Peran Manajer 

Peran  dirumuskan  sebagai  suatu  rangkaian  prilaku  

yang  teratur yang  timbul  karena  suatu  jabatan  tertentu,  

kepribadian  sesorang  juga amat mempengaruhi 

bagaimana peran harus dijalankan. Peran timbul karna 

seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak 

sendirian. Dia mempunyai lingkungan yang setiap saat 

perlu berinteraksi dengan beraneka ragam perbedaan yang 

ada di lingkungan sekitarnya tetapi perannya harus 

dimainkan dengan tidak membuat perbedaan antara satu 

dengan yang lain (Thoha, 2008 ). 

Kepuasan kerja staf dapat juga dilihat dari terpenuhinya 

kebutuhan fisik  dan  psikis,  dimana  kebutuhan  psikis  

tersebut  dapat  terpenuhi melalui peran manajer dalam 

memperlakukan stafnya. Hal ini perlu ditanamkan kepada 
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manajer agar diciptakan suatu keterbukaan dan 

memberikan kesempatan kepada staf untuk melaksanaklan 

tugas sebaik- baiknya. Ada dua belas kunci utama dalam 

kepuasan kerja, yaitu: input, hubungan manajer dan staf, 

disiplin kerja, lingkungan tempat kerja, istirahat dan 

makan yang cukup, diskriminasi, kepuasan kerja, 

penghargaan penampilan, klarifiksi kebijakan, 

mendapatkan kesempatan, pengambil keputusan dan peran 

manajer (Nursalam, 2009). 

2.1.3.3.    Dimensi kepuasan 

Menurut Smith, 1990 dalam Luthans, 2009 terdapat lima 

dimensi yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

a.  Pekerjaan  itu  sendiri,  yaitu  bagaimana  memberikan  

tugas-tugas yang menarik untuk karyawan, kesempatan 

untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab. 

b.  Rekan kerja, yaitu rekan kerja memiliki kecakapan secara 

teknis dan  mudan  untuk  bekerjasama  atau  mendukung  

secara  sosial. Rekan kerja yang bersahabat dan kooperatif 

akan memberikan kepuasan  kerja  kepada  karyawan  

karena  merasa  enjoy  dalam bekerja 

c.  Gaji,  yaitu  gaji  berpengaruh  signifikan  terhadap  

kepuasan  kerja tetapi secara lebih luas juga 

menggambarkan berbagai dimensi dari kepuasan. 
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d.  Kesempatan promosi, yaitu kesempatan untuk 

memperoleh jabatan yang lebih tinggi atau pengembangan 

karir. 

e.  Supervisi, yaitu kemampuan atasan dalam memberikan 

bimbingan teknis pekerjaan dan sikap. 

2.1.3.4. Efek Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja akan memberikan efek terhadap beberapa 

aspek, yaitu: kinerja, kemangkiran dan keterlambatan, pindah kerja, 

komitmen terhadap organisasi. Individu yang merasa puas akan 

pekerjaannya otomatis akan meningkatkan produktifitasnya dalam 

bekerja, baik itu ketepatan dalam kehadiran jam kerja, komitmen 

utuk tetap mempertahankan pekerjaan di perusahaan  tersebut  

sehingga  termotivasi  untuk  tidak  pindah  kerja ( Hasibuan, 2001). 

2.1.4. Komitmen Organisasi. 

Komitmen  organisasional  sebagai  sebuah  keadaan  

psikologi  yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan 

organisasi atau implikasinya yang  mempengaruhi  apakah  

karyawan  akan  tetap  bertahan  dalam  organisasi atau tidak,  yang 

teridentifikasi dalam tiga komponen  yaitu komitmen afektif, 

komitmen kontinyu, dan komitmen normatif (Zurnali C. , 2010, p. 

127). 

Komitmen  organisasional  menurut  L.  Mathis  dan  Jacks 

on  dalam (Sopiah,  2008,  p.  155)  ”Organizational  Commitment  
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is  the  degree  to  which employess  believe  in  and  accept  

organizational  goals  and  desire  to  remain with  the  

organization”  (komitmen  organisasional  adalah  derajat  yang  

manakaryawan  percaya  dan  menerima  tujuan-tujuan  organisasi  

dan  akan  tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi). 

Definisi  lain  juga  dikemukakan  oleh  Porter  dalam  

(Sopiah,  2008,  p. 156)  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  bentuk  

komitmen  yang  muncul  bukan hanya  bersifat  loyalitas  yang  

pasif,  tetapi  juga  melibatkan  hubungan  yang aktif dengan 

organisasi kerja yang memiliki tujuan memberikan segala usaha 

demi keberhasilan organisasi yang bersangkutan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

definisi  komitmen   organisasisional   adalah   kemampuan   pada   

karyawan   dalam mengidentifikasi  dirinya dengan nilai-nilai 

aturan-aturan tujuan organisasi atau perusahaan, mencakup unsur 

loyalitas terhadap perusahaan,  dan keterlibatan dalam pekerjaan. 

2.1.4.1   Komponen Komitmen Organisasi. 

Dikarenakan komitmen organisasi bersifat multidimensi, 

maka terdapat perkembangan untuk tiga model komponen yang 

diajukan oleh Meyer dan Allen (dalam   Luthan, 2006:249). Ketiga 

dimensi tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 

a.  Komitmen Afektif.  Merupakan  keterikatan  emosional  

karyawan,  identifikasi,  dan keterlibatan dalam organisasi. 
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d. Komitmen Kelanjutan. Merupakan komitmen berdasarkan 

kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan 

dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan 

senioritas atas promosi atau benefit. 

c.  Komitmen Normatif.  Merupakan perasaan wajib untuk 

tetap berada dalam organisasi karena memang harus 

begitu; tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. 

2.1.4.2   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen 

Komitmen  pegawai  pada  organisasi  tidak  terjadi  begitu 

saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Steers 

(dalam  Sopiah,  2008)  menyatakan  ada  tiga  faktor  yang 

mempengaruhi  komitmen  seorang  karyawan.  Berikut  ini  adalah 

ketiga faktor tersebut. 

1) Ciri  pribadi  pekerja  termasuk  masa  jabatannya  dalam 

organisasi, dan variasi kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda dari tiap karyawan.  

2) Ciri  pekerjaan,  seperti  identitas  tugas  dan  kesempatan 

berinteraksi dengan rekan sekerja. 

3) Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa 

lampau dan cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan 

membicarakan perasaannya tentang organisasi. 

David (dalam Sopiah, 2008:163) mengemukakan ada empat 

faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan. Berikut ini adalah 
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keempat faktor tersebut. Faktor  personal,  misalnya  usia,  jenis  

kelamin,  tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian. 

1) Karakteristik    pekerjaan,    misalnya    lingkup    jabatan, 

tantangan   dalam   pekerjaan,   konflik   peran,   tingkat 

kesulitan dalam pekerjaan. 

2) Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, 

bentuk organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat 

pengendalian    yang    dilakukan    organisasi terhadap 

karyawan. 

3) Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan 

pada  organisasi.  Karyawan  yang  baru  beberapa  tahun 

bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja 

dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang 

berlainan. 

Stum  (dalam  Sopiah,  2008:164)  mengemukakan  ada  5 

(lima) faktor yang berpengaruh terhadap komitmen  organisasi: 

1) budaya keterbukaan, 

2) kepuasan kerja, 

3) kesempatan personal untuk berkembang, 

4) arah organisasi, 

5) penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. 
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Menurut  Kuntjoro (2002)  dalam  Agil  (2009)  untuk  dapat  

menumbuhkan  komitmen organisasi, maka ada tiga aspek yang 

perlu diperhatikan yaitu:  

a. Identifikasi  

Identifikasi  yang  berwujud  dalam  bentuk  kepercayaan  

anggota  terhadap  organisasi.   Guna      menumbuhkan      

identifikasi      dilakukan      dengan memodifikasi  tujuan  

organisasi/organisasi,  sehingga  mencakup  beberapa 

tujuan  pribadi  para  anggota  atau  dengan  kata  lain  

organisasi  memasukan pula   kebutuhan   dan   keinginan   

anggotan   dalam   tujuan   organisasi atau organisasi. Hal 

ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di 

antara para anggota dengan organisasi. Lebih lanjut 

membuat anggota dengan rela menyumbangkan   tenaga,   

waktu,   dan   pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi. 

b. Keterlibatan  

Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-

aktivitas kerja penting untuk diperhatikan  karena   adanya  

keterlibatan anggota menyebabkan mereka  bekerja  sama,  

baik  dengan  pimpinan  atau  rekan  kerja.  Cara yang 

dapat dipakai  untuk   memancing   keterlibatan anggota  

adalah  dengan  memasukan mereka dalam berbagai 

kesempatan pembuatan keputusan yang dapat 

menumbuhkan keyakinan pada   anggota   bahwa   apa   

yang   telah   diputuskan  adalah  keputusan  bersama.  
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Juga  anggota merasakan bahwa mereka  diterima  sebagai  

bagian  dari  organisasi,  dan  konsekuensi  lebih lanjut,  

mereka  merasa  wajib  untuk  melaksanakan  bersama  

apa  yang  telah mereka  putuskan,  karena  adanya  rasa  

keterikatan  dengan  apa  yang  mereka ciptakan.  Hasil  

yang  dirasakan  bahwa  tingkat  kehadiran  anggota  yang 

memiliki  rasa  keterlibatan  tinggi  umumnya  akan  selalu  

disiplin  dalam  bekerja.  

e. Loyalitas  

 Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna 

ksesediaan seseorang untuk  bisa  melanggengkan  

hubungannya  dengan  organisasi  kalau  perlu  dengan  

mengorbankan  kepentingan  pribadinya  tanpa  

mengharapkan  apa  pun.   Keinginan   anggota   untuk   

mempertahankan   diri bekerja dalam organisasi adalah hal 

yang dapat  menunjang  komitmen  anggota  terhadap  

organisasi  di  mana  mereka  bekerja.  Hal  ini  

diupayakan  bila  anggota merasakan adanya keamanan 

dan kepuasan dalam tempat kerjanya. 

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu. 

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan 

penelusuran lebih lanjut dari penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu :  
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Pada penelitian Ari Husnawati (2006) yang meneliti tentang 

Analisis Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Komitmen dan Kepuasan Kerja sebagai 

Intervening Variabel di mana penelitian mengambil sampel 

karyawan PERUM Pegadaian Kanwil Semarang dengan pengukuran 

kualitas kehidupan kerja terdiri dari empat dimensi, yaitu 

pertumbuhan dan pengembangan, upah dan keuntungan, partisipasi 

kerja lingkungan kerja. Pengujian hipotesis yang dilakukan 

membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara kualitas kerja 

dengan kinerja pegawai, yang dilihat dari nilai signifikansi sebesar 

0,041 (signifikan pada level 5%). Pengujian hipotesis yang 

dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara 

kualitas kerja dengan komitmen organisasi, yang dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (signifikan pada level 5%). Pengujian 

hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada pengaruh yang 

searah antara kepuasan kerja dengan kinerja pegawai. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa hubungan antara bawahan 

dengan pihak pimpinan sangat penting artinya dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. Kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui 

perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, 

sehingga pegawai akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian 

yang penting dari organisasi kerja. 

Riset yang dilakukan oleh Bruce, Lau dan Johnson (1999) 

membandingkan  88  perusahaan  yang  diidentifikasi  sebagai  

perusahaan  terbaik  di Amerika dengan 88 perusahaan yang 
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tergabung dalam Standar and Poor’s one Hundred (S&P  100).  

Sampel  dari  perusahaan  terbaik  mewakili  perusahaan  dengan  

praktek kualitas kehidupan yang tinggi sementara perusahaan dalam  

S&P 100 digunakan sebagai kelompok pengendali untuk tujuan 

perbandingan. Temuan dalam studi empiris mereka menemukan 

bahwa perusahaan dengan praktek kualitas kerja yang tinggi akan 

menikmati pertumbuhan yang tinggi ( yang diukur melalui 

pertumbuhan aset dan penjualan selama 5 tahun) dan juga 

keuntungan (diukur dengan ROA dan ROE selama 5 tahun). 

Kualitas kehidupan kerja seperti yang ditunjukkan   penelitian 

sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja juga 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan 

produktivitas, rendahnya turnover serta meningkatnya kepuasan 

kerja. Kontribusinya tidak hanya pada   kemampuan perusahaan 

untuk merekrut SDM yang handal tetapi juga meningkatkan daya 

saing perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erick Robson (2015), 

menyatakan bahwa Kualitas kehidupan kerjaberpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Setiap peningkatan kualitas kehidupan kerja maka 

akan meningkatkan kinerja. Sebaliknya,  setiap penurunan kualitas 

kehidupan kerja maka akan menurunkan kinerja.  Kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Setiap peningkatan 

kepuasan kerja maka akan meningkatkan kinerja. Sebaliknya,  setiap 

penurunan kepuasan kerja maka akan menurunkan kinerja. 
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Komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Setiap 

peningkatan komitmen kerja maka akan meningkatkan kinerja. 

Sebaliknya,  setiap penurunan komitmen kerja maka akan 

menurunkan kinerja. 

2.3. Kerangka Pemikiran. 

Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  

faktor  pendukung keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi, 

sebuah perusahaan atau organisasi yang  memiliki  sumber  daya  

manusia  yang  potensial  pastilah  akan  menghasil-kan  kinerja  

perusahaan  yang  baik. Untuk  mencapai  kinerja yang  unggul,  

perusahaan atau  organisasi perlu  mengerti  dan  memahami  apa  

yang  menjadi  motivasi  dan kebutuhan  para  karyawan  dalam  

lingkungan  kerjanya.  Salah  satu  konsep  untuk mengembangkan  

sebuah  lingkungan  kerja  yang  baik  untuk  karyawan  adalah 

konsep  kualitas  kehidupan  kerja  atau  dikenal  juga  dengan  nama 

quality  of  work life (QWL). Konsep ini mengemukakan pentingnya 

penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerjanya 

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.    

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). 

Berdasarkan hasil telaah pustaka tersebut di atas, maka 

kerangka pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah seperti pada gambar berikut ini: 
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2.4. Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality of work  

life) terhadap kinerja karyawan. 

 Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses 

yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan (internal 

faktor) maupun upaya strategis dari perusahaan (Kartikandari, 

2002). Faktor-faktor internal misalnya motivasi, tujuan, harapan, dan 

lain–lain, sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik 

dan non fisik perusahaan. Kinerja yang baik tentu saja merupakan 

harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan 

karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. 

 Kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama yang 

patut mendapat perhatian organisasi (Lewis dkk, 2001). Hal ini 

merujuk pada pemikiran bahwa kualitas kehidupan kerja dipandang 

mampu untukmeningkatkan kinerja para karyawan pada organisasi 

atau perusahaan. (May dan Lau, 1999) menyatakan bahwa kualitas 

kehidupan kerja mempunyai pengaruh positifdan signifikan tehadap 

kinerja karyawan. (Elmuti dan Kathawala, 1997) menyebutkan 

bahwa adanya hubungan positif antara praktek kualitas kehidupan 

kerja dengankinerja karyawan. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  
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H1  :   Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  

berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2.4.2. Pengaruh kualitas kehidupan kerja (quality of work  

life)  terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 Proses  manajemen  yang  baik  harus  bisa  memanfaatkan  

keterbatasan  jumlah SDM  demi  tercapainya  tujuan  organisasi.  

Istilah employee  engagement   hadir dan  dipercaya  berhubungan  

langsung  dengan  kinerja  karyawan.  Salah  satu pranata  organisasi  

yang  mendapat  perhatian  penting  jajaran  manajemen  adalah 

tersusunnya  mekanisme  pengelolaan  perusahaan  yang  andal  

dengan  adanya penerapan  kualitas  kehidupan  kerja  atau  yang  

dikenal  dengan  istilah quality  of work life (QWL) demi  

mengembangkan lingkungan kerja  yang lebih baik bagi karyawan. 

 Dalam penelitian Farley dan Allen (1987) menunjukkan 

bahwa kondisi kerja  

yang  buruk,  pendapatan  yang  tidak  memadai  dan  kurangnya  

otonomi  serta kurangnya stabilitas kerja berakibat pada rendahnya 

kepuasan kerja di kalangan pekerja Afrika-Amerika. Secara jelas 

dapat dikatakan bahwa kualitas kehidupan kerja  (quality  of  work  

life)  dan  kepuasan  kerja  sangat  penting  karena  hal tersebut  telah  

terlibat,  berhubungan  dengan  hasil  akhir  positif  organisasional 

yang  lain. 
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 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  

H2  :   Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  

berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja 

2.4.3. Pengaruh Kualitas  kehidupan  kerja (quality of work  

life)    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 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 
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karyawan yang kuat terhadap nilai-nilai    dan    tujuan    organisasi    

sehingga    karyawan    akan    rela    berusaha menyumbangkan 

sesuatu  bagi  tercapainya  tujuan  organisasi. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  

H3  :   Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  

berpengaruh  positif dan signifikan   terhadap   

komitmen organisasi. 

2.4.4. Pengaruh Kepuasan terhadap kinerja karyawan. 

 Pada dasarnya setiap individu memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilaiyang berlaku pada 

dirinya. Semakin banyak aspek yang terkandung di dalam suatu 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu maka semakin 

tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. 

 Menurut Robbins (2003) dalam Sayekti dkk (2011) 

kepuasan kerja dan kinerja terdapat korelasi yang cukup kuat.  

Selanjutnya apabila dilihat pada tingkat  

organisasi juga ditemukan dukungan untuk hubungan kepuasan kerja 

dan kinerja, diketahui bahwa organisasi yang memiliki karyawan 

yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan 

organisasi yang mempunyai karyawan yang kurang puas. Dalam 

kaitan kepuasan kerja dengan kinerja, Luthans (2011) menyatakan 

bahwa meskipun hasil analisis dari berbagai riset menunjukkan 
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bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja adalah kuat, 

namun tidak sebesar pengaruh dari sifat individu terhadap kinerja. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  

H4  :   Kepuasan kerja  berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap  kinerja karyawan. 

2.4.5. Pengaruh Komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

Dalam suatu perusahaan, komitmen seseorang terhadap 

profesinya maupun organisasi tempat bekerja seringkali menjadi isu 

yang sangat penting. Bahkan beberapa organisasi berani 

memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu persyaratan untuk 

memegang jabatan atau posisi yang ditawarkan dalam iklan 

lowongan–lowongan kerja, hal ini menunjukkan pentingnya 

komitmen didalam dunia kerja. Komitmen kerja diperusahaan tidak 

terlepas dari bentuk hubungan antara karyawan dengan pekerjaan 

atau profesi ditempat karyawan tersebut bekerja. 

Apabila kemampuan perusahaan dalam mengelola 

karyawannya dengan baik maka akan menimbulkan komitmen yang 

kuat dari karyawannya terhadap perusahaan, kondisi seperti ini 

sangat baik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, karena 

dengan kondisi seperti ini karyawan akan mampu mengoptimalkan 

kinerja mereka, sesuai dengan hasil penelitian Meyer (1993:154) 

dalam Herwan Abdul (2005) menyimpulkan bahwa “komitmen 
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organisasi memiliki hubungan yang penting dengan kinerja, 

komitmen yang meningkat menyebabkan kinerja individu meningkat 

pula”. 

Kinerja yang baik akan sangat sulit diperoleh apabila 

karyawan tidak memiliki komitmen terhadap perusahaan, komitmen 

merupakan alasan karyawan untuk tetap tinggal dan bekerja 

diperusahaan. Menurut penjelasan beberapa ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan karena dengan memilki komitmen yang tinggi 

maka seorang karyawan akan melaksanakan tugas atau pekerjaannya 

dengan tertib dan lancar sehingga hasil kerjanya (kinerjanya) akan 

meningkat serta akan berdampak pula pada tujuan perusahaan yang 

dapat dicapai secara optimal. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  

H5  :   Komitmen organisasi  berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap  kinerja karyawan. 

2.4.6. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi merupakan 

variabel mediator hubungan antara kualitas kehidupan kerja 

(quality of work  life) dengan kinerja karyawan. 

 Kaihatu  dan  Rini  (2007)  menyatakan  bahwa  dinamika  

psikologis  dari kualitas  kehidupan  kerja  dengan  komitmen 

organisasi  adalah  ketika  kualitas kehidupan  kerja  seorang  

karyawan  baik  maka  komitmen  organisasinya  akan tinggi.  
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Sebaliknya jika  kualitas  kehidupan  kerjanya  rendah  maka 

komitmen organisasinya   pun   akan   rendah   pula sehingga   

menyebabkan turnover pada  

organisasi. 

 Kualitas kehidupan kerja sangat berbepengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan komitmen organisasi. Penelitian Husnawati 

(2006) memberikan bukti bahwa aplikasi program kualitas 

kehidupan kerja melalui dimensi-dimensi pertumbuhan dan 

pengembangan partisipasi, upah dan keuntungan serta lingkungan 

kerja di dalam perusahaan akan berpengaruh pada peningkatan 

kinerja karyawan. Semakin baik aplikasi program ini maka semakin 

tinggi pula kinerja yang ditunjukkan. Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa aplikasi program kualitas kehidupan kerja juga 

berpengaruh terhadap peningkatan komitmen organisasional dan 

selanjutnya berpengaruh pada kinerja karyawan. Semakin kuat 

komitmen organisasional maka semakin baik pula 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. 

 Berdasarkan  uraian  di atas,  maka  peneliti  merumuskan  

hipotesis  penelitian sebagai berikut :  

H6  :   Kepuasan kerja dan komitmen organisasi memediasi 

hubungan antara kualitas kehidupan kerja (quality of 

work  life) dengan kinerja karyawan. 


