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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting bagi kemajuan 

suatu perusahaan. Seperti artikel yang dikutip dalam Kembar.pro, yang 

berjudul Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

Perusahaan bahwa meskipun sumber daya manusia tidak berkaitan 

secara langsung dengan keuangan atau pendapatan perusahaan, namun 

secara tidak langsung berimbas pada kinerja perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan pada dasarnya sumber daya manusialah yang bergerak 

untuk mengelola perusahaan.  

Setelah mengetahui pentingnya sumber daya manusia bagi 

perusahan, maka perusahaan perlu memperhatikan karyawan yang 

bekerja bagi kemajuan perusahaan tersebut. Memperhatikan para 

karyawan tidak hanya dengan cara menambah kompetensi para 

karyawan saja, namun karyawan juga perlu memenuhi berbagai 

kebutuhannya selama berada di perusahaan.  

Pemenuhan berbagai kebutuhan dalam diri karyawan tersebut 

disebut juga sebagai Quality of Work Life (QWL) atau kualitas 

kehidupan kerja. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Hariandja (2007, h. 292) bahwa perusahaan harus merespons kebutuhan 

karyawan, salah satu caranya adalah dengan peningkatan kualitas 

kehidupan kerja atau Quality of Work Life (QWL).  
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Dessler (1993, h.476) menyimpulkan bahwa kualitas kehidupan 

kerja sebagai keadaan para pegawai dapat memenuhi kebutuhannya 

yang penting dengan bekerja dalam organisasi. Schuler (1987, h.437) 

mengartikan kualitas kehidupan kerja sebagai sebuah proses yang 

dilakukan oleh semua anggota organisasi, melalui komunikasi yang 

terbuka sehingga segala keputusan nantinya akan mempengaruhi 

pekerjaan dan lingkungan kerja secara umum.  

Di Indonesia, quality of work life karyawan belum banyak 

diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan lebih sering membahas 

mengenai kepuasan kerja karyawan di perusahaan. Tentunya quality of 

work life merupakan hal yang berbeda dengan kepuasan kerja. Jika 

kepuasan kerja bertujuan hanya untuk memelihara rasa puas terhadap 

suatu pekerjaan, QWL dimaksudkan untuk memotivasi pekerjaan yaitu 

mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga memberi 

karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan dan 

tanggung jawab yang lebih besar (Kossen, 1986). Dapat disimpulkan 

bahwa penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kualitas 

kehidupan kerja yang dimiliki oleh karyawan. 

Menurut Cascio (2006, h.24), terdapat beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi Quality of work life karyawan, yaitu keterlibatan 

karyawan (employee participation), pengembangan karir (career 

development), penyelesaian masalah (conflict resolution), komunikasi 

(communication), fasilitas yang didapat (wellness), rasa aman terhadap 

pekerjaan (job security), keselamatan lingkungan kerja (a save 

environment), kompensasi yang seimbang (equitable compensation), 
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rasa bangga terhadap institusi (pride). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi QWL tersebut adalah keterlibatan kerja karyawan. 

Robbins dan Judge (2008, h.100) mengungkapkan bahwa keterlibatan 

kerja adalah tingkatan individu secara psikologis memihak pekerjaan 

mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sebagai 

bentuk penghargaan diri. Karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan 

kerja yang tinggi sangat memihak dan peduli dengan bidang pekerjaan 

yang dilakukan.  

Dalam studi yang dilakukan oleh Srivastava dan Kanpur (2014) 

QWL jika diterapkan dalam diri karyawan akan muncul lebih banyak 

manfaat dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman 

yang lebih baik mengenai kehidupan kerja yang seimbang, peningkatan 

produktivitas, peningkatan relasi pada saat bekerja dan di luar 

pekerjaan, berkurangnya stres. Hal ini berbeda dengan yang ditemukan 

oleh peneliti di perusahaan tempat penelitian. 

Peneliti melakukan wawancara kepada enam orang karyawan PT. 

Semarang Makmur yang bergerak di bidang manufaktur, perusahaan 

tersebut menghasilkan baja galvanis yang didistribusikan ke seluruh 

Indonesia. Diketahui bahwa karyawan pada perusahaan tersebut belum 

sepenuhnya merasakan kualitas kehidupan dalam pekerjaannya. 

Sebagai salah satu perusahaan yang juga ingin memajukan 

perusahaannya, tentunya PT. Semarang Makmur perlu mengetahui dan 

membantu karyawan dalam memenuhi quality of work life para 

karyawan agar kedepannya dapat meningkatan dan mempersiapkan 

karyawan untuk bersaing.  
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Hal-hal berikut adalah yang ditemukan oleh peneliti bahwa QWL 

belum sepenuhnya muncul dalam diri karyawan di perusahaan PT. 

Semarang Makmur. Pertama, diketahui bahwa karyawan merasa tidak 

adanya kedekatan atau relasi dengan rekan sesama pekerja maupun 

atasan. Karyawan berkumpul hanya pada saat ada acara besar yang 

diadakan oleh perusahaan seperti lebaran. Selain itu, jarang sekali 

karyawan bertemu di luar pekerjaan. 

Kesalahan penyampaian komunikasi beberapa kali terjadi antar 

sesama karyawan dan juga atasan. Hal tersebut ditemui saat 

penyampaian dari atasan ke bawahan tidak dipahami dengan baik 

mengenai kebutuhan permintaan pelanggan, sehingga hasil akhir yang 

dikerjakan berbeda dengan permintaan pelanggan. 

Selanjutnya, beberapa karyawan tidak mengikuti peraturan yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnnya seperti tidak boleh tidur 

pada saat jam istirahat. Hal tersebut masih dilakukan karyawan 

meskipun perusahaan sudah memberikan maksud yang jelas mengenai 

peraturan tersebut. Selain itu, ada juga karyawan yang meninggalkan 

tempat kerja meskipun bukan jam istirahat.  

Adapun karyawan yang memberikan masukan tidak melalui 

wadah yang tepat, yaitu dengan langsung menyatakan kritik dan 

sarannya kepada bagian tertentu. Perusahaan ini padahal memiliki 

sebuah wadah bagi karyawan untuk dapat memberikan aspirasinya. 

Namun, tetap saja masih ada satu atau dua karyawan yang tidak 

menaatinya. 
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Dalam studi yang dilakukan oleh Siahaan (2011) dikatakan 

bahwa terdapat beberapa karakteristik dari karyawan yang 

menunjukkan keterlibatan kerja yang rendah. Beberapa hal tersebut 

diantaranya, yaitu tidak mau berusaha keras untuk kemajuan 

perusahaan, tidak peduli dengan pekerjaan maupun perusahaan, tidak 

puas dengan pekerjaan, tidak memiliki komitmen terhadap pekerjaan 

maupun perusahaan, tingkat absensi dan turnover tinggi, tingkat 

pengunduran diri yang tinggi, dan merasa kurang bangga dengan 

pekerjaan dan perusahaannya.  

Beberapa dari hal tersebut muncul di perusahaan yang menjadi 

tempat penelitian. Diketahui bahwa karyawan tidak mendapatkan ruang 

untuk memberikan saran mengenai cara kerja yang lebih efektif 

sehingga, karyawan tidak berusaha keras dalam pekerjaannya dan 

cenderung mengikuti prosedur yang sudah ada. Meskipun beberapa 

karyawan memiliki ide untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif.  

Karyawan cenderung menyimpan ide-idenya sendiri dan tidak 

menyampaikan kepada sesama rekan di bidang pekerjaan yang sama 

yang juga membutuhkan. Beberapa karyawan hanya sebatas melakukan 

pekerjaan masing-masing dan tidak saling mendorong karyawan lain 

untuk dapat menuntaskan pekerjaan lebih dari target. Selain itu, saling 

menyalahkan kerap kali terjadi jika terjadi kesalahan pada hasil 

produksi. Hal ini menunjukkan rendahnya kepedulian karyawan 

terhadap pekerjaannya maupun perusahaan. Begitu juga dengan 

kerjasama tim yang masih belum dapat terjalin dengan baik seperti, 

adanya anggota yang tidak mau bekerja sama ataupun anggota tim yang 
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tidak setuju dengan ketua regunya kemudian mempengaruhi kinerja tim 

dengan berlama-lama saat bekerja dengan alasan ada hal lain yang 

harus dikerjakan. Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak 

selesai tepat pada waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh atasan 

ataupun ketua regu. 

Berdasarkan hasil yang ditemukan tersebut, maka penelitian 

mengenai quality of work life dirasa penting untuk dilakukan. Penelitian 

sebelumnya telah dilakukan oleh Mehdipour, dkk (2012) mengenai 

Relationship between the Quality of Working Life and Job involvement 

of Iranian Physical Education Teachers menunjukkan adanya 

hubungan positif antara Quality of Work Life dengan Keterlibatan 

Kerja. Peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada 

kedua variabel tersebut dikarenakan adanya perbedaan subyek 

penelitian. Adapun pertanyaan yang menjadi dasar dari penelitian ini 

yaitu “Apakah terdapat hubungan antara Keterlibatan Kerja dengan 

Quality of Work Life pada Karyawan?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

mengenai hubungan antara keterlibatan kerja dengan kualitas 

kehidupan kerja (Quality of Work Life) pada karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu di bidang Psikologi, khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi mengenai hubungan antara keterlibatan 

kerja dengan kualitas kehidupan kerja (Quality of Work Life) pada 

karyawan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu mengenai Quality of Work Life di 

Indonesia.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai hubungan antara keterlibatan kerja dengan kualitas 

kehidupan kerja (Quality of Work Life) pada karyawan. Selain itu, 

juga untuk memberikan saran bagi perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kinerja dalam tim agar perusahaan tersebut dapat 

merencanakan program yang dapat meningkatkan keterlibatan kerja, 

sehingga nantinya kualitas kehidupan karyawan juga akan 

meningkat. 
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