
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bekerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 

Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan 

seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada 

tujuan yang ingin dicapainya, dan orang itu berharap bahwa aktivitas kerja 

yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih 

memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Melalui bekerja setiap orang 

akan mendapatkan input berupa upah/gaji/bonus yang tentu bisa 

mensejahterakan kehidupannya. 

Individu yang merasa bahagia, mengungkapkan dirinya melalui 

ekspresi wajahnya, gerakan-gerakannya, perilakunya, ungkapan 

verbalnya. Tenaga kerja atau karyawan yang senang dengan pekerjaannya 

akan memperlihatkan berbagai macam perilaku yang mencerminkan 

kesenangannya (Munandar, 2008). Kebahagiaan dan kesenangan itu 

merupakan bagian dari psikologi positif yang juga dipelajari dalam ilmu 

psikologi.  

Psikologi positif pada dasarnya adalah ilmu yang memperhatikan 

tentang unsur-unsur dan prediktor dari suatu kehidupan yang baik. 

Psikologi positif merupakan suatu kehidupan yang baik meliputi sebuah 



kombinasi dari tiga bagian yaitu: hubungan dengan orang lain, sifat pribadi 

yang positif, dan pengaturan kehidupan yang berkualitas. Martin Seligman, 

2002 (dalam Compton, 2005) mendefinisikan psikologi positif bahwa 

kehidupan yang baik itu seperti “saat kita menggunakan kekuatan dalam 

diri kita untuk menghasilkan suatu kebahagiaan dan kepuasan yang 

berlimpah”. 

Berdasarkan penelitian dari Putri dan Kwartarini (2011), peristiwa 

yang membahagiakan berasal dari peristiwa bersama dengan lingkungan 

terdekat yang kemudian diikuti faktor lainnya. Individu yang bahagia adalah 

yang mempunyai kepuasan terhadap apa yang dimiliki di kehidupannya. 

Sedangkan menurut Kotler (2008) kepuasan merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. 

Kebahagiaan (happiness) merupakan suatu hal yang penting dalam 

hidup, karena dengan bahagia setiap orang pasti merasakan kehidupan 

yang nyaman serta memiliki hari-hari yang juga terasa lebih berharga. 

Kebahagiaan adalah dambaan setiap individu dalam hidupnya. Namun, 

setiap individu memiliki persepsi, makna, dan penghayatan yang berbeda-

beda atas kebahagiaan tersebut. Menurut Luthans (2006) istilah 

kebahagiaan (happiness) juga banyak dikenal dalam psikologi positif. Teori 

dan penelitian psikologi menjelaskan fenomena kebahagian psikologis 

menggunakan istilah subjective well being. Menurut Diener (2008) 



Subjective well being merupakan bagian dari kebahagaian (happiness) dan 

subjective well being ini juga sering digunakan bergantian. 

Subjective well being merupakan sebuah konsep yang luas yang 

meliputi emosi yang menyenangkan, rendahnya level mood negatif dan 

tingginya kepuasan hidup. Subjective well being dapat diukur dengan 

happiness dan life satisfaction  atau kepuasan hidup (Diener, Lucas, Oishi, 

2005). Secara sederhana definisi dari subjective well-being adalah persepsi 

seseorang terhadap pengalaman hidupnya yang terdiri dari evaluasi 

kognitif dan afeksi terhadap hidup dan mempresentasikan dalam 

kesejahteraan psikologis. 

Seseorang dikatakan memiliki subjective well being yang tinggi jika 

merasa puas dengan kondisi hidup, sering merasakan emosi positif dan 

jarang merasakan emosi negatif. Diener & Scollon (dalam Putri dan 

Sutarmanto, 2009) mengemukakan bahwa subjective well being 

berhubungan dengan bagaimana seseorang merasakan dan berpikir 

mengenai kehidupannya, baik emosi ataupun kognisi saat ini atau masa 

lampau, meliputi kepuasan hidup, emosi positif, kepuasan pada domain 

tertentu seperti kepuasan dalam bekerja dan perkawinan, dan tingkat 

kualitas emosi positif atau negatif. 

Di sisi lain, individu yang tidak merasa bahagia dengan pekerjaannya 

atau memiliki subjective well being yang rendah akan menunjukkan 

performa kerja yang negatif. Penelitian yang dilakukan Putri (2015) 



menjelaskan bahwa ketika karyawan tidak merasakan well being dalam 

pekerjaannya maka performa kerjanya menjadi terhambat dan 

produktivitas menjadi terganggu. Implikasi lebih jauh dari rendahnya well 

being yang dirasakan karyawan adalah munculnya keinginan untuk keluar 

dari pekerjaan dan mencari pekerjaan baru yang dirasa lebih bisa 

membuatnya merasakan kebahagiaan. 

Secara psikologis, subjective well being memiliki pengaruh yang 

positif terhadap banyak aspek psikologi dari individu. Mendukung hasil 

penelitian tersebut, Russell (2008) menjelaskan bahwa subjective well 

being berpengaruh secara positif terhadap performa dan kepuasan individu 

dalam lingkungan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi subjective well being yang dimiliki individu, maka semakin tinggi pula 

kinerja dan kepuasan kerja.  

Secara umum, perkembangan subjective well being dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Bakker dan Oerlemans (2010) menjelaskan bahwa work 

engagement memiliki hubungan dengan subjective well being. Work 

engagement sendiri diartikan sebagai totalitas dalam menjalankan 

pekerjaan (dalam Shaleh, 2013).  

Beberapa tokoh menjelaskan bahwa work engagement merupakan 

suatu keadaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan absorsi 

dalam menjalankan suatu tugas atau tanggung jawab (Schaufeli, Salanova, 

Gonzales-Roma, dan Bakker, 2002). Kahn (1990) menyebutkan bahwa 



dalam engagement, seseorang bekerja dan mengekspresikan dirinya 

secara fisik, kognitif dan emosi selama mereka bekerja. Schaufeli dan 

Bakker (2004) menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki work 

engagement akan menunjukkan level energi yang tinggi, merasa pekerjaan 

yang dilakukan berarti dan signifikan, merasa tertantang dengan tugas-

tugas yang diberikan, memiliki level konsentrasi yang tinggi dan selalu 

antusias serta senang ketika mengerjakan tugasnya begitu pula 

sebaliknya, work engagement dengan level rendah akan merasa pekerjaan 

yang dikerjakan kurang menyenangkan dan merasa tidak tertantang 

dengan pekerjaan yang diberikan sehingga merasa pekerjaan yang 

dilakukan kurang berarti dan tidak terikat dengan pekerjaannya dan 

berimbas pada turunnya produktivitas kerja atau tidak betahnya karyawan 

mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Sonnentag (dalam Bakker dan Oerlemans, 2010) menjelaskan 

bahwa work engagement berkaitan erat dengan subjective well being 

karyawan, dan perilaku bekerja. Dijelaskan lebih lanjut bahwa work 

engagement merupakan pengalaman positif dalam diri individu yang 

membantu individu tersebut untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan 

yang membuat stres serta mampu meningkatkan performa karyawan dalam 

menjalankan tugas. Dengan banyaknya pengalaman positif yang dirasakan 

individu ketika bekerja maka dapat meningkatkan kebahagiaan individu di 

tempat kerja. 



Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi  subjective well 

being yaitu berkaitan dengan karakteristik pekerjaan. Baker dan Demerouti 

(2006) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan meliputi job demands, 

job control, dan job resources. Job demands atau tuntutan kerja merujuk 

pada aspek-aspek fisik, psikologis, sosial atau organisasi dari suatu 

pekerjaan yang membutuhkan usaha atau kemampuan secara fisik dan 

atau psikologis yang terus-menerus dan oleh karena itu diasosiasikan 

dengan biaya fisik atau psikologis tertentu. 

Wood, Stride, Threapleton, Wearn, Nolan, Obsorn, Paul an Johnson 

(2011) menjelaskan bahwa rendahnya level tuntutan kerja (jon demands) 

seseorang yang dikombinasikan dengan tingginya kontrol akan pekerjaan 

(job control) dan hubungan yang suportif ditempat kerja meningkatkan 

kesejahteraan pekerja (staff well being). Lebih lanjut, Love, Irani, Standing 

dan Themistocleous (2007) menjelaskan bahwa tuntutan kerja (job 

demands) dan variabel lainnya yang dijelaskan dalam model Karasek yakni 

Job-Strain Model (JSM), menjadi prediktor yang signifikan terhadap well 

being karyawan. 

Hurell, dkk (dalam Munandar, 2008) menjelaskan tuntutan-tuntutan 

yang harus dipenuhi oleh karyawan dapat menimbulkan perasaan 

ketidaknyamanan. Tuntutan pekerjaan mencakup beban kerja, dan 

persepsi tentang pekerjaan itu sendiri. Beban kerja menurut Meshkati 

dalam Hariyati (2011) dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara 



kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus 

dihadapi. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-

masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Tingkat 

pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang 

berlebihan dan terjadi overstress, sebaliknya intensitas pembebanan yang 

terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau understress. 

Oleh karena itu perlu diupayakan tingkat intensitas pembebanan yang 

optimum yang ada di antara kedua batas yang ekstrim tadi dan tentunya 

berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya.  

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja 

perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Beban kerja karyawan dapat 

terjadi dalam tiga kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. Kedua, 

beban kerja yang terlalu tinggi (over capacity). Ketiga, beban kerja yang 

terlalu rendah (under capacity). Apabila sebagian besar karyawan bekerja 

sesuai dengan standar perusahaan, maka tidak menjadi masalah. 

Sebaliknya, jika karyawan bekerja di bawah standar maka beban kerja yang 

diemban berlebih. Sementara jika karyawan bekerja di atas standar, dapat 

berarti estimasi standar yang ditetapkan lebih rendah disbanding kapasitas 

karyawan sendiri. Kebutuhan SDM dapat dihitung dengan 

mengidentifikasikan seberapa banyak output perusahaan pada divisi 

tertentu yang ingin dicapai. Kemudian hal itu diterjemahkan dalam bentuk 

lamanya (jam dan hari) karyawan yang diperlukan untuk mencapai output 



tersebut, sehingga dapat diketahui pada jenis pekerjaan apa saja yang 

terjadi deviasi negatif atau sesuai standar (Suprihadi dan Astianto, 2014). 

Robbins (2007) menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja 

merupakan masalah persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses 

dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka 

agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi terhadap beban 

kerja merupakan penilaian individu mengenai sejumlah tuntutan tugas atau 

kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental misalnya untuk mengingat 

hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, 

mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan 

cepat yang berkaitan dengan pekerjaan dan kekuatan fisik untuk mempola, 

menggunting, mengepress, menjahit, mengangkut, mengangkat yang 

harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Setiap pekerja dapat 

merasakan beban kerja yang berbeda-beda, hal ini berkaitan dengan 

adanya perbedaan pemahaman, penghayatan, pengalaman serta 

kemampuan tiap individu terhadap pekerjaannya (Robbins, 2007).  

Persepsi terhadap beban kerja berkaitan dengan faktor atribut peran 

dan pekerjaan. Hal ini dikarenakan persepsi terhadap beban kerja 

merupakan hal yang erat hubungannya dengan suatu pekerjaan, dimana 

individu memberikan penilaian mengenai sejumlah tuntutan tugas atau 

kegiatan yang membutuhkan akrivitas mental dan fisik yang harus ia 



selesaikan dalam waktu tertentu, apakah memiliki dampak positif atau 

negatif terhadap pekerjaannya (Robbins, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Karasek (1979) menyatakan bahwa 

beban kerja memiliki pengaruh terhadap stress, depresi dan kelelahan 

kerja. Karasek mendefinisikan beban kerja sebagai aspek yang 

menimbulkan stress/stressor dari pekerjaan yang dilakukan. Grebner, 

Semmer dan Elfering, 2005 (dalam Panari, Guglielmi, Ricci, Tabanelli, dan 

Violante, 2012) menyatakan bahwa stressor pekerjaan (dalam hal ini 

tuntutan kerja atau beban kerja) yang tinggi adalah satu hal yang mungkin 

menjadi penyebab buruknya well being seseorang, kesehatan dan 

performa kerja (job performance). Pekerja menjadi bosan dengan kegiatan 

pekerjaan sehari-hari mereka, tetapi energi mereka harus cukup untuk 

memenuhi tuntutan tugas. Ketika seorang individu bekerja dengan beban 

kerja mental yang tinggi dan merasa lelah, tambahan energi diperlukan 

untuk memastikan bahwa kinerja mereka tetap baik. Hal ini dapat 

mengakibatkan kelelahan akut yang pada gilirannya dapat mengakibatkan 

efek kronis pada kesehatan dan kebahagiaan (Demerouti, 2006). Dengan 

demikian beban kerja sendiri dapat memiliki hubungan yang terbalik atau 

negatif dengan well being, dimana semakin rendah tingkat beban kerja 

maka semakin tinggi well being nya dan sebaliknya. 

Pada penelitiannya Diener, Lucas dan Oishi (2005) menunjukkan 

orang yang bahagia adalah orang yang sukses di banyak bidang kehidupan 



dan kesuksesannya sebagian disebabkan oleh kebahagiaannya. Orang 

yang bahagia lebih sosial, altruistik, aktif, lebih menyukai dirinya sendiri dan 

orang lain, memiliki tubuh dan sistem imun yang kuat dan memiliki 

kemampuan untuk memecahkan masalah lebih baik. Selain itu, memiliki 

mood yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan pemikiran 

kreatif.  

Subjective well being pada karyawan menjadi penting untuk diteliti 

karena  memiliki pengaruh terhadap banyak aspek psikologi. Salah satunya 

dengan produktivitas kinerja. Russell (2008) menyimpulkan bahwa 

subjective well being memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja (work 

performance) dan kepuasan kerja. Artinya semakin tinggi subjective well 

being, maka semakin tinggi pula kinerja (work performance) dan kepuasan 

kerja.  

PT X merupakan salah satu perusahaan besar yang sedang 

melakukan pengembangan di perusahaannya. Inovasi produk dan proses 

promosi menjadi fokus utama untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan. Sales memiliki peran utama dalam hal mempromosikan 

produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terkait beban kerja 

karyawan, sales di PT X diwajibkan mengunjungi minimal 30 toko dalam 

sehari yang tersebar ke beberapa wilayah di Semarang. Jam kerja yang 

diberikan sesuai standart kerja karyawan pada umumnya, namun karyawan 

mengaku jam kerja operasional yang ada tidak sesuai dengan beban kerja 



yang dilakukan. Hal tersebut membuat karyawan merasa kesulitan untuk 

bekerja sesuai target yang ditentukan. 

Myers dan Diener (1995) menjelaskan bahwa individu yang memiliki 

tingkat subjective well-being yang tinggi, ditandai dengan adanya emosi-

emosi yang menyenangkan dan kemampuan menghargai serta 

memandang setiap peristiwa yang terjadi secara positif. Sedangkan 

individu yang memiliki tingkat subjective well being yang rendah 

memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya sebagai 

sesuatu yang tidak menyenangkan, dan oleh karenanya menimbulkan 

emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kecemasan, depresi dan 

kemarahan. 

Diener (2009) menyebutkan bahwa rata-rata individu yang bahagia 

cenderung lebih produktif dan ramah dalam pergaulan. Oleh karena itu, 

individu dengan tingkat subjective well-being yang tinggi cenderung 

menguntungkan bagi masyarakat dan tidak ada bukti yang menunjukkan 

bahwa mereka akan membahayakan. Disamping itu berdasakan penelitian 

Diener dan Seligman (2002) yang dilakukan di bangsa-bangsa barat, 

menunjukkan bahwa adanya pengalaman emosi yang positif dapat 

menimbulkan sindrom yang berkaitan dengan karakteristik tingkah laku 

seperti (1) kemampuan bersosialiasi, (2) rasa percaya diri dan energik, (3) 

memiliki keterikatan dengan aktivitas yang dilakukan, (4) altruisme, (5) 



memiliki kreatifitas, (6) kemungkinan memiliki daya tahan tubuh dan fungsi 

kardiovaskular yang baik (Diener dan Seligman, 2002). 

Menurut Diener, Lucas dan Oishi (2005) ciri-ciri individu yang 

memiliki subjective well being ditunjukan dengan kondisi emosi positif 

seperti tertarik dan berminat terhadap pekerjaan, gembira, antusias, siap 

siaga, bangga, bersemangat, penuh tekat, penuh perhatian, aktif dan 

sedikit mengeluh. Berdasarkan hasil interview dan observasi diketahui 

bahwa beberapa karyawan sales sering merasa cemas dan khawatir akan 

pekerjaan yang kurang maksimal terkait dengan pencapaian target. Sering 

mengeluhkan tentang beban kerja yang terlalu berat sehingga mereka 

merasa kurang bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. 

Hasil interview yang diperoleh dari beberapa sales menyatakan 

bahwa pekerjaan yang mereka lakukan seringkali terhambat oleh faktor 

fisik dan psikis, mereka mengalami kelelahan secara fisik karena harus 

berpindah dari satu tempat ketempat lainnya dimana cuaca di Semarang 

yang tidak menentu yang membuat badan menjadi kurang fit, yang akhirnya 

berpengaruh terhadap emosi dan mood yang berubah-ubah. Mereka 

merasakan kesusahan saat melakukan pekerjaan, ketakutan akan target 

yang tidak terpenuhi, mudah marah saat berinteraksi, gelisah dan khawatir 

terhadap hal-hal yang belum terjadi. Beberapa hal yang dirasakan oleh 

sales merupakan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan afek negatif dari 

subjective well being.  



Ketika karyawan merasakan kebahagiaan atau well being dalam 

bekerja, mereka akan cenderung menunjukan performa kerja yang 

maksimal sehingga produktivitas kerja yang terjadi menjadi lancar, serta 

karyawan menjadi nyaman dalam menjalankan pekerjaannya dan dapat 

bertahan di tempat kerja, namun apabila karyawan tidak merasakan 

kebahagiaan well being dalam bekerja maka implikasi nyatanya adalah 

pada perilaku turn over.  

Data turn over karyawan menunjukkan angka yang cukup tinggi pada 

tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 545 karyawan dan menurut 

manajemen angka tersebut sangatlah besar dibanding karyawan yang 

bertahan. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Data turn over sales tahun 2012 sampai 2015 

TAHUN 2012 2013 2014 2015 

Jumlah Karyawan 
Resign 

116 147 134 148 

TOTAL 545 Karyawan 

 

 Penyebab turn over sales pada PT. X paling banyak dikarenakan 

kondisi pekerjaan yang membuat karyawan merasa tidak nyaman dan 

kurang bahagia. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan staff 

HRD yang menyatakan bahwa sebagian karyawan yang memilih untuk 

resign mengemukakan alasan terkait ketidakbahagiaan mereka di 

perusahaan tersebut. Ketidakbahagiaan tersebut terkait beban kerja yang 

dirasa cukup berat sehingga memunculkan perilaku untuk resign yang 



mengakibatkan turn over karyawan meningkat. Data yang diperoleh ini 

menunjukkan pentingnya subjective well being dalam kehidupan karyawan 

dan implikasinya pada kelangsungan karir karyawan tersebut di 

perusahaan. 

Adanya emosi-emosi yang positif dapat meningkatkan pemaknaan 

individu mengenai hidupnya menjadi makin positif pula, sehingga 

subjective well being dapat tercapai. Beberapa penelitian yang dilakukan 

terkait subjective well being menyatakan bahwa subjective well being 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah work 

engagement (penelitian Bakker dan Oerlemans, 2010) dimana work 

engagement memiliki hubungan dengan subjective well being, karyawan 

yang merasakan kebahagian dan kepuasan dalam hidupnya akan 

melakukan pekerjaan dengan nyaman dan sepenuh hati, sehingga work 

engagement semakin tinggi. Faktor lain yaitu persepsi beban kerja 

(penelitian dari Bakker dan Demerouti, 2006) dimana menyatakan tuntutan 

kerja (mencakup beban kerja) mempengaruhi subjective well being, apabila 

karyawan memiliki afek positif dan kebahagian dalam menjalankan 

kehidupannya pekerjaan yang dilakukan akan terasa ringan dan santai 

sehingga merasa beban kerja yang ada tidak terlalu berat.  

Berdasarkan pertimbangan mengenai pentingnya subjective well 

being karyawan dalam peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang subjective well being dalam 



kaitannya dengan variasi personal yang berhubungan dengan penilaian 

karyawan terhadap kehidupannya. Atas dasar itulah peneliti ingin mengkaji 

lebih jauh apakah terdapat hubungan antara work engagement dan 

persepsi beban kerja dengan subjective well being pada sales di PT X. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara work engagement dan persepsi beban kerja dengan subjective well 

being. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha 

pengembangan bidang ilmu psikologi, khususnya psikologi industri dan 

organisasi tentang hubungan work engagement dan persepsi beban 

kerja dengan subjective well being. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dan data terkait hasil subjective well 

being, work engagement dan persepsi beban kerja karyawan kepada 

perusahaan untuk dapat melakukan program pengembangan terkait 



subjective well being, work engagement dan persepsi beban kerja 

karyawan. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


