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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi semua sektor harus bergerak dengan cepat 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. 

Peningkatan kualitas teknologi membantu seluruh sektor perekonomian 

untuk bergerak lebih cepat. Berbagai perusahaan dan instansi bersaing 

dalam hal menciptakan inovasi, dan memberikan pelayanan, serta 

kualitas yang terbaik bagi konsumen. Perusahaan atau instansi tak hanya 

mengandalkan teknnologi yang ada, agar mampu bersaing dalam pasar 

para pekerja tetap menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak dari roda 

perekonomian perusahaan atau instansi. 

Sektor industri media ikut terkena imbas dalam era globalisasi ini. 

Media massa kini tidak hanya sebagai hiburan, melainkan menjadi 

kebutuhan pokok masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai 

berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya baik peristiwa regional 

maupun internasional. Berbagai perusahaan media bersaing untuk 

menjadi yang pertama dalam menyampaikan suatu berita. Dalam 

penyebaran berita, perusahaan media mengandalkan teknologi yang 

tengah berkembang di masyarakat, tidak hanya sebatas menggunakan 

surat kabar, radio ataupun televisi tetapi sudah merambah pada 

penggunaan teknologi online. 

Berbagai perusahaan media berusaha untuk menjadi yang 

terdepan dan mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan 
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informasi, maka perusahaan menuntut para pekerja media, dalam hal ini 

karyawan redaksi, untuk dapat mencari, mengolah, dan menyampaikan 

berita kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Salah satu cara agar 

perusahaan mampu mencapai keinginan yang dimaksud, perusahaan 

harus mengawalinya dengan memperhatikan kondisi para pekerjanya. 

Kondisi pekerja dapat terlihat dari psychological well being 

(kesejahteraan psikologis) yang dimiliki oleh pekerja (dalam Adlina, 

2014, h. 2). 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 31 tentang 

ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh 

adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Saat 

sebuah perusahaan mampu meningkatkan psychological well being 

(kesejahteraan psikologis) pada pekerjanya, maka pekerja akan 

melakukan pekerjaan yang terbaik di bidangnya dan diharapkan mampu 

untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif. Hal tersebut akan berdampak 

pada kemajuan perusahaan (dalam Adlina, 2016, h. 2). 

Pada kenyataannya, belum semua perusahaan menyadari bahwa 

psychological well being pada karyawan perlu mendapatkan perhatian 

yang lebih agar program kerja perusahaan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana kerja. Akibat dari kurangnya perhatian terhadap psychological 

well being pada karyawannya, ada perusahaan yang mengalami 

ketidaksesuaian target pada program kerjanya. Terdapat pula perusahaan 
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yang ditinggal oleh puluhan karyawannya, hal ini disebabkan karena 

karyawan merasa tidak nyaman. 

Psychological well being (kesejahteraan psikologis) merupakan 

bagian dari psikologi positif, yaitu suatu hasil evaluasi diri yang 

dilakukan seseorang berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang 

ada di dalam hidupnya (dalam Ryff, 1989, h. 1070). Sepaham dengan 

Ryff, Huppert (dalam Winefield, Gill, Taylor & Pilkington, 2012, h. 2) 

menjelaskan bahwa psychological well being merupakan suatu keadaan 

di mana kehidupan berjalan dengan baik, terdapat kombinasi perasaan 

dan berfungsi secara efektif.   

Salah satu keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pekerja yang merasa nyaman berada di tempat kerjanya (dalam Adlina, 

2014, h. 3). Psychological well being pekerja perlu mendapatkan 

perhatian sebab hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perilaku 

pekerja dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan pengambilan 

keputusan, serta interaksinya dengan rekan kerja (dalam Rasulzada, 

2007, h. 28). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Annisa & 

Zulkarnain (2013, h. 63) terdapat hubungan positif antara psychological 

well being dengan komitmen dalam bekerja, sehingga pekerja yang 

memiliki psychological well being yang tinggi akan memiliki komitmen 

kerja yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Daniels dan Harris (2000, h. 

308) juga memaparkan adanya hubungan positif antara kesejahteraan 

psikologis dengan tingkat hasil kerja (performance) pada pekerja. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Epita dan Utoyo (2013, h.12) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja 
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dengan psychological well being. Beberapa penelitian tersebut dapat 

menjadi bukti bahwa psychological well being pada pekerja memiliki 

pengaruh besar terhadap kinerja pekerja itu sendiri yang akan berdampak 

pada perusahaan. 

Ryff (dalam Winefield, Gill, Taylor & Pilkington, 2012, h. 4) 

menyatakan bahwa terdapat enam dimensi dalam psychological well 

being seseorang yaitu, memiliki pandangan yang mampu bertindak 

secara otonomi, mampu menguasai lingkungannya, mampu 

mengembangkan diri, mampu membangun dan memiliki relasi 

hubungan positif dengan sesama, memiliki tujuan hidup, serta mampu 

menerima dirinya.  Individu dengan psychological well being  yang 

tinggi akan memiliki kondisi emosional yang positif, sehingga ia mampu 

melalui pengalaman-pengalaman buruk atau yang menghasilkan kondisi 

emosional negatif. Individu tersebut juga akan merasa puas dengan 

hidupnya, memiliki hubungan relasi yang positif dengan orang lain, 

mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung dengan orang 

lain, mengontrol kondisi lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup yang 

jelas, serta mampu mengembangkan dirinya sendiri. 

Harter, Schmd, dan Keyes (dalam Anissa & Zulkarnain, 2013, h. 

57) menyatakan bahwa seorang pekerja dengan psychological well being 

yang tinggi akan memiliki tingkat presensi yang tinggi, kooperatif dalam 

bekerja, tepat waktu dan dapat menggunakan waktu secara efisien, serta 

mampu bertahan lama dalam bekerja. Selain itu, pekerja dengan 

psychological well being yang tinggi akan merasa bahagia dalam 

pekerjaan dan kehidupannya (King & Diener; dalam Anissa & 
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Zulkarnain, 2013, h. 57). Sedangkan seseorang yang memiliki 

psychological well being yang rendah, akan berfokus pada kekurangan 

yang dimilikinya, tingkat presensi yang rendah, kurang kooperatif dalam 

bekerja, tidak tepat waktu dan kurang dapat menggunakan waktu dengan 

efisien (dalam Kartikasari, 2013, h. 305). Hal tersebut jika terus 

dibiarkan akan mengganggu aktivitas dan kehidupan individu tersebut.  

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Suara Merdeka Press 

yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang harian surat kabar.  

Karyawan PT. Suara Merdeka Press mengalami adanya kemunduran 

kinerja dalam hal yang menyangkut pada ketertiban pengumpulan data 

mengenai berita-berita yang akan dimuat serta data administrasi lainnya. 

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keterlambatan dalam pengumpulan 

data berita yang terjadi pada bulan Maret hingga Agustus 2017, sebagai 

berikut: 

   

 

 

 

  

 

      Diagram 1. Keterlambatan Pengumpulan Data Berita 

Berdasarkan diagram di atas, pada bulan Agustus terdapat 

prosentase terbesar di mana karyawan telat mengumpulkan data berita 

pada bagian editor. Keterlambatan pengumpulan data berita terkait 

dengan bagaimana proses penulisan berita itu sendiri. Peneliti 
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menelusuri lebih dalam mengenai keterlambatan tersebut. Diketahui 

bahwa keadaan mood pada karyawaan menjadi salah satu penyebab yang 

terlambatnya penulisan berita. Selain itu, ada pula yang mengatakan 

kurangnya pengaturan waktu (time management) pada karyawan itu 

sendiri. 

Penelitian lebih lanjut, peneliti menyebarkan skala awal pada 20 

orang karyawan redaksi. Diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Survei Awal 

Dimensi Pernyataan Jumlah Prosentase 

Penerimaan Diri Merasa mampu 

menerima kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri 

90% 

dari 20 responden 

Pertumbuhan 

Pribadi 

Pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan 

potensi yang ada pada 

diri sendiri 

85% 

dari 20 responden 

Tujuan Hidup Merasa hidup yang 

dimiliki sudah 

bermanfaat untuk orang 

lain 

35% 

 

 

 

dari 20 responden 

Hubungan 

Positif dengan 

Orang Lain 

Kurang percaya pada 

orang lain dalam 

penyelesaian pekerjaan 

30% 

dari 20 responden 

Penguasaan 

Lingkungan 

Tekanan di dalam 

lingkungan kerja 

membuat pesimis dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

65% 

dari 20 responden 

Otonomi Mampu dalam 

mengambil keputusan 

sendiri 

80% 

dari 20 responden 

 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan terhadap 20 orang 

pekerja redaksi PT. Suara Merdeka Press pada tanggal 18-20 September 

2017, diperoleh data yang menunjukan bahwa 90% dari 20 responden 
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menyatakan dirinya merasa mampu menerima kekurangan dan kelebihan 

di dalam dirinya, 85% dari 20 responden menyatakan dirinya pekerjaan 

yang dilakukan sesuai dengan potensi yang ada pada diri sendiri , 35% 

dari 20 responden menyatakan dirinya merasa hidup yang dimiliki sudah 

bermanfaat untuk orang lain, 30% dari 20 responden menyatakan dirinya 

kurang percaya pada orang lain dalam penyelesaian pekerjaan, 65% dari 

20 responden menyatakan dirinya merasa tekanan di dalam lingkungan 

kerja membuat pesimis dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 80% dari 

20 responden menyatakan dirinya mampu dalam mengambil keputusan 

sendiri. Hal tersebut diduga berpengaruh pada psychological well being 

pada karyawan.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keadaan psychological 

well being seorang pekerja, salah satunya adalah iklim organisasi yang 

ada pada suatu perusahaan. Briner (2000, h. 300) mengungkapkan bahwa 

lingkungan tempat seseorang bekerja mampu memberikan pengaruh 

positif dan negatif terhadap psychological well being yang dimiliki 

seseorang. Lingkungan kerja yang dianggap nyaman akan 

menumbuhkan sikap positif pada pekerja sehingga mendorong pekerja 

untuk bekerja dengan giat. Jika lingkungan kerja terasa menegangkan 

pekerja yang merasa tidak nyaman cenderung akan meninggalkan tempat 

kerjanya (dalam Idrus, 2006, h. 102).  

Setiap pekerja memiliki pengalaman yang berbeda-beda di tempat 

kerja yang meliputi berbagai hal seperti apa yang dirasakan, dilakukan, 

dan dilihat. Suatu persepsi dan pemaknaan yang berbeda antara satu 

pekerja dengan pekerja lainnya muncul karena adanya pengalaman yang 
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berbeda-beda pula mengenai situasi tempat mereka bekerja (Murphy; 

dalam Adlina, 2014, h. 3). Persepsi (James & McIntyre; Murphy; dalam 

Adlina, 2014, h. 3) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

seseorang dalam memberikan makna pada situasi yang dimilikinya. 

Persepsi yang dimunculkan seseorang akan berpengaruh pada perilaku 

yang diperlihatkannya.  

Steers memaparkan bahwa iklim organisasi merupakan 

kepribadian suatu organisasi yang berasal dari apa yang dilihat oleh para 

anggotanya. Konsep iklim organisasi didasarkan pada persepsi para 

pekerjanya (dalam Idrus, 2006, h. 94). Stringer (dalam Wirawan, 2007, 

h. 122) menyebutkan bahwa iklim organisasi merupakan suatu kumpulan 

atau koleksi dan pola lingkungan yang mampu menetukan adanya 

motivasi. Lebih jelasnya Wirawan (2007, h. 122) menjabarkan bahwa 

iklim organisasi merupakan suatu persepsi yang dibentuk oleh anggota 

kelompok mengenai kondisi lingkungan internal dalam organisasinya. 

Iklim organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap produktivitas 

kerja, motivasi, kepuasan kerja, serta sikap dan perilaku anggota 

organisasi (Gibson; dalam Andriani, 2006, h. 50).  

Jika suatu perusahaan memiliki iklim organisasi yang positif 

dalam bekerja, maka akan menimbulkan rasa nyaman, adanya 

kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta saling menghormati 

satu dengan yang lain (dalam Aryansah & Kusumaputri, 2013, h. 78). 

Perasaan nyaman dan adanya kebersamaan dalam bekerja pada karyawan 

akan memberikan dampak meningkatnya produktivitas dalam bekerja 

dan kualitas hidup karyawan.   
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Penilaian seseorang terhadap situasi dalam organisasi berbeda 

antara pekerja yang satu dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh 

perbedaan yang ada di dalam diri pekerja seperti kemampuan, nilai-nilai, 

dan kebiasaan-kebiasaan yang harus disesuaikan dengan budaya 

organisasi, serta perbedaan dalam gaya manajemen, perbedaan 

kontribusi pekerja terhadap organsasi (dalam Aryansah & Kusumaputri, 

2013, h. 83). 

Iklim organisasi dirasakan secara langsung atau tidak langsung 

oleh pekerja dan memiliki pengaruh terhadap perilaku anggota organisasi 

itu sendiri. Dengan begitu iklim organisasi dapat memberikan pengaruh 

positif maupun negatif terhadap perilaku pekerja sesuai dengan persepsi 

pekerja terhadap iklim organisasi yang dirasakannya. Iklim organisasi 

memiliki kaitan yang erat dengan persepsi individu. Melalui persepsi 

individu, maka diketahui karakteristik iklim organisasi di tempat 

individu bekerja (dalam Adlina, 2014, h. 4).  

Iklim organisasi mampu mengelola kebutuhan-kebutuhan 

organisasi secara optimal sehingga dapat menciptakan suasana 

lingkungan internal (lingkungan psikologis) yang menunjang 

tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Dimensi iklim organisasi 

mempengaruhi motivasi anggota organisasi dalam berperilaku tertentu 

(dalam Adlina, 2014, h. 4). 

Berdasarkan hasil survei awal, ditemukan pula bahwa 75% 

diantaranya merasa kurang nyaman dalam bekerja. Ketidaknyaman 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti pimpinan kurang 

memberikan pendampingan pada karyawan saat mengalami kesulitan 
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kerja, beban kerja yang banyak tetapi tidak diimbangi dengan gaji yang 

sepadan, serta komunikasi yang kurang lancar dengan atasan maupun 

dengan sesama karyawan sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan 

terhambat. Sedangkan sisanya hanya 25% yang merasa lingkungan 

kerjanya pada saat ini kondusif untuk bekerja.  

Berdasarkan adanya suatu permasalahan tersebut peneliti ingin 

mengetahui apakah terjadi hubungan antara iklim organisasi dengan 

psychological well being pada pekerja. Berangkat dari pertanyaan yang 

ada maka, peneliti memilih judul penelitian, “Hubungan Iklim 

Organisasi dengan Psychologycal Well Being pada Karyawan Redaksi 

PT. Suara Merdeka Press”. Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Adlina (2016) dengan menggunakan subjek karyawan koperasi 

Indosat yang dilakukan di Medan. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

adanya relasi positif yang signifikan antara iklim organisasi dengan 

psychological well-being dengan hasil (r = 0,703, p < 0,01) (Adlina, 

2016, h. 1). Peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan memilih 

kota yang memiliki karakteristik kultur yang berbeda dengan tempat 

penelitian sebelumnya, pekerjaan yang dipilih juga berbeda yaitu 

karyawan redaksi. Melihat faktor demografis yang berbeda, hal tersebut 

akan mempengaruhi perbedaan hasil mengenai psychological well-being 

pada subjek yang diteliti. Peneliti memilih bidang redaksi pada 

perusahaan media massa karena peneliti ingin menganggap pekerjaan 

pada bagian redaksi sangat menarik dan memerlukan ketrampilan secara 

fisik dan psikis saat berdinamika di dalamnya agar berita dapat 

tersampaikan pada masyarakat dalam waktu yang singkat dengan isi 
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yang akurat, terpercaya, dan berbobot. Penelitian ini penting untuk 

diteliti apakah ada hubungan antara iklim organisasi memiliki peranan 

dalam psychological well being seseorang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

secara empiris mengenai ada atau tidak hubungan antara iklim organisasi 

dengan psychological well being pada karyawan redaksi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan  sumbangan dalam 

bentuk literatur pengetahuan bagi dunia psikologi dalam bidang 

Industri dan Organisasi, serta Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi 

bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan psychological well-being 

pada karyawan terutama dalam kaitannya dengan iklim organisasi. 

 

 




