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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut segala 

perubahan yang cepat pula di segala bidang. Perkembangan yang pesat 

salah satunya  ditandai oleh adanya perubahan teknologi yang cepat dan 

perubahan lingkungan yang radikal. Menurut Kartono (2002, h.29) 

perubahan lingkungan yang radikal tersebut terjadi di periode modern 

pada abad ke-20. Perubahan yang terjadi tersebut ditandai dengan 

adanya perubahan berupa: teknik produksi secara massal yang 

berkembang, usaha industri raksasa berkembang secara luar biasa, dan 

adanya perbaikan nasib pada diri buruh/ karyawan. Kondisi-kondisi 

tersebut menimbulkan pergeseran dan menciptakan paradigma baru. 

Perubahan paradigma tersebut membawa dampak bagi dunia bisnis. 

Ada yang menganggapnya sebagai suatu ancaman, adapula yang 

menganggap sebagai suatu peluang untuk mengembangkan bisnisnya. 

Salah satu sektor yang dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan zaman adalah dari sektor industri.  Perkembangan era 

globalisasi yang cepat dan pesat menuntut adanya persaingan secara 

ketat, memaksa sektor industri untuk meningkatkan kualitas atau mutu 

dari produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan tersebut tentunya 

berasal dari kinerja sumber daya manusia yang bekerja. Untuk dapat 

meningkatkan kualitas produksi, tentunya juga perlu peningkatan 

kualitas yang baik pula pada sumber daya manusia. Peningkatan 



2 
 

 
 

kualitas sumber daya manusia tersebut dimaksudkan agar para 

karyawan dapat bekerja maksimal sehingga dapat menghasilkan produk 

yang maksimal pula di sektor industri.  

Sumber daya yang paling penting di dalam industri adalah sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama 

sebagai penggerak sumber daya lainnya yang ada di perusahaan. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara 

mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang ada 

merupakan hal yang penting dan mutlak dilakukan oleh sebuah 

perusahaan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.  

Ada suatu hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan 

kinerja sumber daya manusia. Hal yang dimaksud adalah kehidupan 

pribadi yang dilakukan individu dalam kesehariannya. Pekerjaan dan 

keluarga, pekerjaan dan penyaluran kehidupan pribadi, pekerjaan dan 

kehidupan sosial, semuanya menggambarkan tentang persoalan tentang 

pengaturan yang selaras dan seimbang antara pekerjaan dan kehidupan 

lainnya. Work-life conflict akan terjadi pada karyawan apabila aktivitas 

bekerja menghambat pemenuhan kebutuhan lain dari karyawan. 

Banyak karyawan kemudian memertanyakan apakah kehidupan 

pribadinya sudah sejalan dengan kehidupan bekerjanya yang dilakukan 

selama ini. Tuntutan akan adanya keseimbangan antara pekerjaan 

dengan kualitas hidup pribadi menjadi hal yang menarik untuk 

membentuk karakter diri individu menjadi kuat dan tegar. 

Keseimbangan antara pekerjaan dengan kualitas hidup pribadi pada 

karyawan saat ini menjadi fokus utama perusahaan yang akan 
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menjadikan karyawan semakin puas dalam menjalankan setiap 

pekerjaannya. 

Perusahaan tentunya mengerti bahwa kesuksesan karyawan dalam 

bekerja melalui produk-produk yang dihasilkan tentunya tidak semata-

mata berasal dari kompetensi dan ketrampilan yang dimiliki oleh 

karyawan. Ada hal lain yang tak kalah penting yaitu keseimbangan 

karyawan tersebut dalam mengelola kualitas hidup pribadinya dengan 

tuntutan pekerjaan yang dimiliki. 

Menurut Davis & Newstrom (1993, h.53) perusahaan yang tidak 

menerapkan work-life balance dalam kegiatannya, dapat menyebabkan 

penurunan kualitas dari karyawan, penurunan ketrampilan dari 

karyawan, kehilangan perasaan bangga terhadap pekerjaan mereka, dan 

timbul konflik dalam perusahaan. Kurangnya pelaksanaan work-life 

balance dalam bekerja merupakan faktor pemicu kelelahan kerja pada 

karyawan. Semakin banyaknya waktu bekerja, maka kelelahan semakin 

meningkat karena energi yang terkuras sangat banyak. Hal ini 

menyebabkan produktivitas kerja dari karyawan menjadi rendah. 

Menurut studi dari Accenture (dalam Ramadhani, 2013, h.2) work-life 

balance merupakan penentu utama untuk tercapainya kesuksesan bagi 

karyawan laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Survei dari 

Accenture menunjukkan bahwa karyawan seringkali menolak tawaran 

pekerjaan yang memiliki potensi mengganggu keseimbangan antara 

kehidupan sosial dan keluarga, walaupun gaji dan kesejahteraan yang 

ditawarkan cukup baik oleh perusahaan tersebut. Work-life balance 

juga merupakan faktor penting bagi karyawan untuk 
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mempertimbangkan seorang tersebut mencari pekerjaan baru atau 

berhenti bekerja. Senada dengan studi dari Accenture, menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Tanvi dan Fatama (dalam Shujat dkk, 

2011, h.9) menyebutkan bahwa sebagian besar karyawan lebih 

mementingkan diri mereka dapat menjaga keseimbangan hidup ketika 

bekerja di sebuah perusahaan daripada  mendapatkan gaji yang besar 

dan promosi yang menjanjikan. 

Schermerhorn (dalam Ramadhani, 2013, h.2) menjelaskan bahwa 

work-life balance adalah kemampuan seseorang karyawan untuk 

menyelaraskan tuntutan pekerjaannya dengan kebutuhan pribadi dan 

keluarganya. Karyawan merasa dirinya tidak akan sukses apabila 

kebutuhan pribadi dan keluarganya terganggu oleh urusan pekerjaan. 

Work-life balance dalam diri karyawan dapat membantu karyawan 

yang bekerja dalam sektor industri untuk dapat menjadi sehat dan 

produktif dalam kehidupan pribadinya. Seperti yang telah diungkapkan 

oleh Werther and Davis (dalam Aini dkk, 2014, h.58) perusahaan yang 

menerapkan work-life balance mempunyai supervisi yang bagus, 

kondisi kerja yang bagus, sistem penggajian dan memberikan manfaat 

yang baik, serta membuat suatu pekerjaan lebih menarik dan menantang 

bagi karyawan. Memasuki era globalisasi, banyak industri yang 

memperhatikan isu-isu yang berkatian dengan pekerjaan dan kehidupan 

karyawannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memisahkan 

pekerjaan dengan kehidupan pribadi agar dapat meningkatkan kepuasan 

kerja dari karyawan.  
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Waktu bekerja yang panjang akan berdampak dalam diri 

karyawan. Salah satu dampak yang dialami karyawan adalah kelelahan 

kerja. Kelelahan kerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

work-life balance. Menurut Harter, Schimdt, & Keyes (dalam Tenggara 

dkk, 2008, h.97) sebagian besar orang dewasa menghabiskan waktunya 

untuk bekerja dan sepertiga dari waktu hidupnya digunakan untuk 

bekerja. Waktu yang panjang yang digunakan untuk bekerja tentunya 

akan menimbulkan permasalahan juga bagi karyawan. Menurut Bendak 

(dalam Spector, 2007, h.290) permasalahan penting dari jam kerja yang 

panjang adalah kelelahan kerja. Pekerjaan akan terasa sangat 

melelahkan jika pekerjaan tersebut berkaitan dengan fisik dan mental. 

Jam kerja para karyawan, terutama karyawan di Indonesia sebagian 

besar melebihi jam kerja yang telah ditentukan pemerintah yaitu 7-8 

jam per hari. Bekerja melebihi jam yang telah ditentukan tentunya akan 

berdampak pada kelelahan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Byrd dan Moore (dalam Prawidhana, 2014, h.1) ditemukan bahwa 

produktivitas dan kualitas kerja pada karyawan menurun disebabkan 

karena kelelahan kerja yang dialami oleh karyawan.  

Menurut Kartono (2002, h.280) gejala pertama yang mengawali 

kelelahan kerja pada karyawan yaitu minat pada pekerjaan yang kurang, 

energi yang mengalami penurunan, dan faktor pengerem yang 

bertambah. Dari gejala tersebut, kemudian timbul kejemuan atau 

kebosanan dan kelelahan kerja pada diri karyawan. Jika hal tersebut 

masih diteruskan, maka akan berdampak negatif pada psikis dan fisik 

bagi karyawan. Akibatnya, akan terjadi penurunan produktivitas dari 
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perusahaan. Hasil produksi yang dihasilkan tidak dapat diproduksi 

dengan maksimal dan tentunya akan terjadi penurunan kualitas 

produksi. Kualitas produksi yang menurun tentu juga akan berdampak 

pada penurunan omset atau keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan. Kondisi semacam ini pasti akan merugikan perusahaan. 

Menurut artikel Portalkbr.com (dalam Rosadi, 2013) disebutkan 

bahwa seorang wanita yang bekerja sebagai penulis meninggal dunia 

karena bekerja melebihi waktu normal. Wanita tersebut bekerja selama 

3 hari non stop dan diagnosa dari dokter menyebutkan bahwa penyebab 

wanita tersebut meninggal karena kelelahan kerja.  

Berdasarkan kasus tersebut terlihat jelas bahwa karyawan yang 

bekerja melebihi jam normal yang telah ditentukan pasti akan 

mengakibatkan kelelahan kerja. Dampaknya akan merugikan diri 

karyawan tersebut dan tentunya perusahaan dimana karyawan tersebut 

bekerja.  

Selain kelelahan kerja, kepuasan kerja juga merupakan faktor 

yang memengaruhi work-life balance. Menurut Hoppeck (dalam 

Ristaniar & Haryanti, 2010, h.55) menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

merupakan penilaian yang dilakukan karyawan yang menunjukkan 

seberapa jauh pekerjaan yang dilakukan secara keseluruhan dapat 

memuaskan kebutuhannya. Menurut Kartono (2002, h.167) karyawan 

akan merasa bangga dan puas di lingkungan kerjanya apabila dapat 

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya secara maksimal dan tuntas. 

Sebaliknya, karyawan akan mengalami kejemuan dalam bekerja jika 

waktunya untuk bekerja sangat padat dan penuh. Berdasarkan 
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penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mencapai kepuasan 

kerja tersebut perlu adanya faktor pendukung bagi karyawan, salah 

satunya keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan 

pribadinya atau sering disebut sebagai work-life balance. 

Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya karyawan 

yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah menunjukkan sikap 

negatif terhadap pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kepuasan 

kerja yang tinggi di dalam perusahaan dapat membuat tingkat 

ketidakhadiran di perusahaan menjadi rendah, dan juga membuat 

tingkat pergantian karyawan (turnover) rendah (dalam Tenggara dkk, 

2008, h.97). Senada dengan pendapat dari Tenggara, menurut Robbins 

& Judge (2015, h.91) karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan 

memiliki sikap positif terhadap perusahaannya. Sikap positif tersebut 

kemudian tersalurkan kepada hal yang lain seperti senang menolong 

orang lain, dan mempunyai kinerja di atas target yang ditetapkan.  

Kepuasan kerja yang dapat dirasakan oleh setiap karyawan 

tentunya akan menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Menurut 

Kuswandi (dalam Hermawan & Rostiana, 2007, h.156) kepuasan 

karyawan dapat memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan secara 

jangka panjang. Keuntungan tersebut didapatkan melalui empat cara, 

yaitu: karyawan akan bekerja dengan kualitas yang lebih tinggi, 

karyawan dapat bekerja lebih produktif, karyawan akan cenderung 

bertahan lebih lama di perusahaan, dan karyawan yang puas akan 

menciptakan pelanggan yang puas juga. 
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PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi 

security card yang sedang melakukan pembenahan pada pengembangan 

sumber daya manusia. Perusahaan ini termasuk perusahaan percetakan 

yang kemudian berkembang menjadi perusahaan security printing. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1970 dan sampai saat ini telah 

memiliki karyawan sebanyak 500 orang. 

Hasil observasi dan wawancara pada bagian produksi 

menunjukkan bahwa perusahaan ini menerapkan 2 shift untuk karyawan 

bagian produksi, yaitu shift pendek dan panjang. Shift pendek selama 8 

jam kerja dan shift panjang selama 12 jam kerja. Dari shift tersebut, 

yang paling sering digunakan yaitu shift panjang mengingat permintaan 

pembuatan security card yang terbilang cukup ramai.   

Berdasarkan dari hasil wawancara ditemukan bahwa banyak 

karyawan yang melaporkan bahwa keluarga mereka berkeberatan 

dengan jam kerja yang panjang sehingga mengakibatkan kurangnya 

waktu untuk berkumpul dengan keluarga karena banyak karyawan yang 

bekerja lembur. Jam bekerja yang padat memang ditetapkan oleh 

perusahaan. Jam bekerja yang padat ini menyebabkan kegiatan antara 

pekerjaan dan diluar pekerjaan menjadi tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan ini tentunya akan berdampak pula pada hal-hal lain 

sehingga menimbulkan permasalahan juga. Bagi karyawan yang sudah 

memiliki keluarga, ditandai dengan adanya protes dari anggota keluarga 

karena jam untuk berkumpul dengan keluarga menjadi kurang. Selain 

itu, waktu untuk meluangkan waktu bersama anak menjadi kurang. 

Bagi karyawan yang belum memiliki keluarga, ditandai dengan waktu 
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untuk menyalurkan hobi atau kegiatan lain menjadi kurang. Kurang ada 

waktu untuk melakukan kegiatan refreshing. Permasalahan tersebut di 

atas dalam istilah psikologi industri dan organisasi disebut dengan 

permasalahan yang berkaitan dengan work-life balance.   

Dari hasil observasi dan wawancara, juga ditemukan adanya 

kelelahan kerja yang dirasakan oleh karyawan karena adanya fasilitas 

yang kurang ergonomis karena kondisi dan suasana di ruangan produksi 

yang panas dan bising. Dengan kondisi seperti itu, mereka harus 

bekerja 12 jam selama 6 hari. Hal seperti itu menyebabkan para 

karyawan mudah merasa lelah dalam bekerja sehingga mereka terlihat 

lemas, sedikit pucat, dan kurang bertenaga. Ciri-ciri kelelahan kerja ini 

sangat terlihat pada karyawan. Jika orang merasa lelah dalam bekerja 

karena bekerja dengan shift yang panjang dan kondisi fisik mereka yang 

kurang fit akan menyebabkan mereka kurang dapat menyeimbangkan 

antara kehidupan dalam bekerja dan kehidupan pribadi mereka.    

Selain kelelahan kerja, peneliti juga menemukan adanya 

ketidakpuasan dalam bekerja. Hasil wawancara didapatkan bahwa 

menurut mereka, gaji dan tunjangan yang diterima tidak seimbang 

dengan jam kerja yang sangat padat. Tunjangan hanya diberikan pada 

sebagian karyawan sehingga dirasa tidak adil bagi semua karyawan. 

Menurut mereka, gaji yang didapatkan masih dibawah UMR sehingga 

pernah melakukan demo untuk penyesuaian UMR (Upah Minimum 

Regional).  

Selain gaji dan tunjangan, karyawan juga merasa kurang puas 

dengan jabatan atau posisi yang diterimanya saat ini. Mereka sudah 
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bekerja lama namun karir mereka kurang diperhatikan. Meningkatnya 

karir tentu saja akan berakibat pada tunjangan yang akan diterima. 

Selain dari tunjangan, tentunya akan ada peningkatan pengalaman dan 

keterampilan yang diperoleh karyawan.  

Hal yang berhubungan dengan work-life balance karyawan yaitu 

kepuasan kerja. Beberapa indikator kepuasan kerja yaitu dapat dilihat 

dari gaji dan tunjangan. Hubungan dengan work-life balance yaitu 

karyawan yang mendapatkan gaji atau upah yang sedikit tentu kurang 

bisa untuk memaksimalkan pemberian nafkah anak dan istri mereka. 

Bagi karyawan yang belum berkeluarga, dengan gaji atau upah yang 

sedikit, penyaluran hobi atau kegiatan mereka di luar pekerjaan 

tentunya tidak akan maksimal karena untuk menyalurkan hobi pasti 

dibutuhkan biaya.  

Seseorang yang memiliki gaji yang kurang akan kurang mampu 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Seseorang yang 

tidak bisa mengembangkan karir atau ketrampilannya akan mudah 

merasa jenuh dan aktualisasi dirinya kurang dapat terpenuhi. Situasi ini 

dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang memiliki keseimbangan 

dalam hidupnya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka work-life balance 

perlu diperhatikan dalam kehidupan karyawan. Fungsi work-life 

balance dalam lingkungan pekerjaan yaitu agar kehidupan kerja dan 

kehidupan di luar pekerjaan dari karyawan dapat  seimbang. Pada saat 

keseimbangan tersebut tercapai, diharapkan akan menimbulkan dampak 

positif kepada karyawan. Menurut penelitian Gash, dkk (dalam Shujat 
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dkk, 2011, h.10) kelelahan kerja akibat jam kerja yang panjang dari 

karyawan dan kepuasan seseorang dalam bekerja akan berhubungan 

dengan bagaimana seseorang dapat menyeimbangkan diri di dalam 

pekerjaan dan di luar karyawannnya (work-life balance). Oleh sebab 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Work-life 

Balance Ditinjau dari Kelelahan Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan 

PT.X. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara kelelahan kerja dan kepuasan kerja 

karyawan dengan work-life balance?  

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

apakah ada hubungan antara Kelelahan Kerja dan Kepuasan Kerja 

dengan Work-Life Balance. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah bagi ilmu Psikologi, terutama Psikologi 

Industri dan Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

dan Psikologi Kesehatan Kerja. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi 

informasi bagi perusahaan mengenai tingkat work-life 
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balance, kelelahan kerja, kepuasan kerja pada karyawan. 

Berdasarkan informasi yang didapat, informasi tersebut dapat 

menjadi referensi/ acuan untuk memerbaiki work-life balance 

karyawan. 

 

 

 


