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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah 

satunya adalah melalui bekerja. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang 

hendak dicapai dan berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan 

membawa kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan dari sebelumnya 

(Anoraga, 2006). Salah satu pekerjaan yang banyak diminati oleh orang 

Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Artikel dari detik.com 

menuliskan hasil dari survei yang dilakukan bahwa 46% partisipan mengaku 

sangat tertarik untuk menjadi seorang PNS. Pegawai Negeri Sipil merupakan 

unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat 

dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. 

 Pegawai merupakan aset utama instansi dan mempunyai peran sebagai 

pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas instansi, sehingga kesejahteraan 

di tempat kerja menjadi penting agar pegawai dapat melayani masyarakat 

dengan maksimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata orang 

dewasa menghabiskan sepertiga waktu hidupnya untuk bekerja (Harter, dkk, 

2002), yang berarti sebagian besar waktu hidup individu dihabiskan dalam 

lingkungan pekerjaan. Rendahnya kesejahteraan dapat membawa dampak 

negatif bagi organisasi dan individu itu sendiri, misalnya penurunan hasil 
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kinerja individu dan ketidakbahagiaan baik di tempat kerja maupun pada 

kehidupan sehari-hari individu (King dan Diener, 2005).  

 Pemahaman mengenai kesejahteraan (well being) bukan hanya sekedar 

pencapaian kebahagiaan (happiness) tetapi sebagai tujuan yang mengarah 

pada kesempurnaan (Ryff & Singer, 1998). Ryan dan Deci (2001) 

menjelaskan bahwa terdapat dua persektif dalam well being, yang pertama 

adalah perspektif hedonic yang melihat kesejahteraan dari kesenangan dan 

kebahagiaan. Kesejahteraan ini berfokus pada pengalaman yang 

mendatangkan kenikmatan dan menghidari rasa sakit untuk mencapai well 

being, sehingga kesejahteraan akan lebih cepat tercapai namun bersifat 

sementara dan pada satu titik seseorang akan merasa bosan. Pada 

perkembangannya, hedonic well being lebih dikenal sebagai subjective well 

being, yang terdiri dari tiga komponen yaitu kepuasan hidup, afek positif, dan 

tidak adanya afek negatif.   

 Perspektif kedua tentang well being adalah eudaimonia yang melihat 

kesejahteraan kehidupan seseorang adalah dengan menggali dan 

mengembangkan potensi mereka yang sesungguhnya secara optimal. 

Pendekatan eudaimonia berfokus pada realiasi diri, ekspresi pribadi, dan 

sejauh mana individu mampu untuk mengaktualisasikan potensinya 

(Weterman, dalam Ryan & Deci 2001). Pada perspektif eudaimonia 

kesejahteraan akan lebih konsisten dan bertahan lama. Eudaimonia well being 

biasa kenal dengan istilah psychological well being.  
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 Psychological well being dapat dijelaskan sebagai kesejahteraan psikologis 

yang dirasakan oleh individu yang mampu menerima diri apa adanya dan tidak 

terdapat gejala depresi, dan memiliki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh 

fungsi psikologis yang positif, misalnya aktualiasi diri, penguasaan 

lingkungan sosial, dan penguasaan lingkungan (Werdyaningrum, 2013). Ryff 

dan Keyes (1995) menjelaskan psychological well being dipandang 

berdasarkan sejauh mana inividu tersebut memiliki tujuan dalam hidupnya, 

menyadari potensi yang dimiliki, kualitas hubungan dengan individu lain, dan 

mampu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.  

 Ryff (1989) dan Singer (1996) memberikan gambaran orang yang 

memiliki psychological well being yang baik akan mampu merealisasikan 

potensi dirinya secara berkesinambungan, dapat menerima diri apa adanya, 

dapat menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, menjadi mandiri, 

mempunyai arti hidup, dan mampu mengontrol lingkungannya. Spector 

menyatakan juga bahwa karyawan yang memiliki psychological well being 

yang tinggi akan lebih mudah menolong rekan kerjanya, lebih kooperatif, 

tepat waktu dan efisien, jarang absen, dan bertahan lebih lama pada organisasi 

(Harter, dkk, 2002). Pegawai dengan psychological well being yang tinggi 

akan berdampak pada kenyamanan dalam bekerja sehingga pegawai dapat 

berfungsi secara penuh, penuh semangat, dan mengerahkan untuk mencapai 

target organisasi. Psychological well being menjadi perlu diperhatikan di 

tempat kerja karena akan mempengaruhi hasil kinerja, perilaku yang 

ditunjukkan, kesehatan baik secara fisk maupun mental, dan kebahagiaan 
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terhadap kehidupan bagi karyawan itu sendiri, sehingga membawa dampak 

yang positif bagi perusahaan.  

 Faktor yang dapat mempengaruhi psychological well being seseorang 

salah satunya adalah situasi flow. Shernoff & Csikszentmihalyi (2009) 

menjelaskan bahwa flow merupakan sebuah pengalaman optimal seseorang 

saat melakukan sebuah aktivitas, di mana kemampuan dan tantangan yang ada 

mampu terpenuhi sehingga individu merasa enjoy. Kondisi flow membawa 

seseorang untuk menikmati aktivitasnya dan mampu menemukan makna 

sendiri dari kegiatan yang telah dilakukan sehingga memunculkan 

kesejahteraan psikologis.  

 Pada kondisi flow, seseorang akan terpacu untuk meningkatkan tantangan 

yang dihadapi, pada saat tantangan semakin besar maka seseorang akan ingin 

mempelajari keterampilan baru. Siklus seperti ini akan terjadi secara terus 

menerus menciptakan situasi yang seimbang antara tantangan yang dihadapi 

dan kemampuan/keterampilan yang dimiliki. Dalam kondisi flow seseorang 

akan mengalami peningkatan rasa percaya diri secara maksimal dan 

termotivasi untuk mencapai tujuan. Seseorang akan merasa optimal, 

berkonsentrasi, berminat, dan bersemangat ketika melakukan suatu aktivitas 

secara berulang, dan tidak merasa tertekan. Hal ini menunjukkan pada situasi 

flow seseorang akan merasakan psychological well being. 

 Faktor lain yang mempengaruhi psychological well being adalah 

kepemimpinan dengan karakteristik authentic leadership. Hal ini didukung 

oleh sebuah studi menunjukkan bahwa lingkungan sosial (baik pada 
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kebudayaan barat maupun timur) mempertimbangkan nilai sosial yang penting 

dari seorang pemimpin yang harus dimiliki adalah integritas dan authenticity 

(George & Sims, 2007). Authentic leadership menawarkan perspektif baru 

mengenai kepemimpinan yang lebih menekankan pada keyakinan dan nilai 

individu yang didasarkan pada pengenalan diri tentang kelemahan dan 

kelebihan, percaya diri, penuh harapan, dan orientasi ke depan, serta mampu 

untuk mendorong orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih bijak, bebas, 

dan otonom (Gardner, dkk, 2005). Boyce (2006) melihat bahwa authentic 

leadership merupakan integrasi dari enam perspektif fungsi kepemimpinan, 

yaitu trait leadership, situational leadership, organizational/positional 

leadership, power political leadership, visionary leadership, dan ethical 

leadership, sehingga authentic leadership memiliki peranan penting untuk 

perkembangan kesejahteraan karyawan melalui pengelolaan organisasi yang 

sehat. 

 Karakteristik dari authentic leadership yaitu meningkatnya kesadaran diri, 

pengaturan diri, dan keteladanan yang otentik dari pemimpin kepada 

pengikutnya, sehingga dapat memberikan anak buahnya kesejahteraan dan 

peningkatan kinerja (Avolio, dkk, 2004). Tujuan dari authentic leadership 

adalah membangun hubungan dengan anak buah sehingga mampu 

memberikan inspirasi bagi anak buah dan mampu menumbuhkan kesadaran 

diri untuk memberikan kemampuannya secara maksimal (Peterson, dkk, 

2012). Pemimpin yang otentik cenderung tidak memaksa namun berusaha 

memberikan persuasif kepada pengikutnya secara rasional, lebih 
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mengutamakan pengembangan diri, internalisasi nilai yang otentik, dan 

meyakinkan pengikutnya (Luthans dan Avolio, 2003). Penilaian positif anak 

buah terhadap karakteristik authentic leadership pemimpinnya mampu 

meningkatkan psychological well being seseorang. 

 Psychological well being yang rendah juga terjadi pada Dinas 

Pemerintahan Kota Semarang. Hasil awal dari self-assessment of well being 

yang dilakukan peneliti kepada 33 orang didapat hasil rata-rata angka berkisar 

dari 31 – 40 yang berada dalam taraf dibawah rata-rata yang berarti masih 

belum mengalami psychological well being secara maksimal. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti, hal ini dapat mucul pada beberapa perilaku negatif 

yang antara lain adalah hampir setiap hari ada pegawai yang datang terlambat, 

mendahului jam istirahat ataupun jam pulang dan terlambat setelah jam 

istirahat, menambah satu hari untuk istirahat setelah dinas luar kota, dan 

menolak untuk melakukan beberapa pekerjaan terutama yang berkaitan 

dengan pekerjaan di lapangan. Perilaku ini berkebalikan dengan pendapat 

Spector yang menyatakan bahwa apabila karyawan yang memiliki 

psychological well being yang tinggi maka mereka akan lebih mudah 

menolong rekan kerjanya, lebih kooperatif, tepat waktu dan efisien, jarang 

absen, dan bertahan lebih lama pada organisasi (Harter, dkk, 2002). 

 Aspek dalam psychological well being salah satunya adalah hubungan 

positif dengan orang lain. Seseorang dengan psychological well being tinggi 

akan mampu untuk membangun hubungan yang hangat, berempati, dan 

menjalani sebuah persahabatan (Ryff, 1989). Hal ini cenderung bertolak 
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belakang dengan situasi pada Dinas Pemerintahan Kota Semarang. Hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu kepala seksi adalah beliau merasa 

kesulitan untuk membangun hubungan yang hangat dengan anak buahnya.  

Kepala seksi merasa bahwa anak buahnya tidak mau mendengarkan perintah 

dan selalu merasa paling benar, bahkan terkadang anak buahnya yang sering 

menolak untuk melakukan kegiatan lapangan. Situasi ini membuat kepala 

seksi mengalami tekanan secara psikis dan merasa belum mengembangkan 

kemampuannya sebagai seroang pemimpin untuk berpikir strategis karena 

masih harus mengerjakan pekerjaan operational. Hasil wawancara peneliti 

dengan pegawai, juga menunjukkan bahwa kurang adanya hubungan yang 

hangat antar pegawai, terlihat dari persaingan tidak sehat antar pegawai 

dengan melakukan fitnah dan memojokkan pegawai lain di depan umum, agar 

seorang terlihat lebih hebat dibandingkan yang lain. 

 Hal lain yang menunjukkan psychological well being rendah adalah 

seseorang akan mudah mengeluh, menyalahkan orang lain dan keadaan, serta 

menyesali diri (Allport, 1970). Hasil wawancara peneliti dengan anak buah, ia 

merasa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan dirinya, yaitu pekerjaan 

lapangan karena mengharuskannya bertemu dengan banyak orang dan ia 

merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan orang-orang baru. Hal ini 

membuat anak buah tidak nyaman dengan beberapa pekerjaannya dan menjadi 

sering mengeluh, menyalahkan atasannya yang tidak dapat meihat potensi, dan 

merasa iri dengan divisi lain.  
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 Beberapa pegawai juga merasa bahwa mereka kehilangan makna hidup 

atau makna dari pekerjaan yang mereka jalankan. Pegawai hanya melakukan 

sesuai dengan perintah dari atasan dan terjebak pada rutinitas. Hasil 

wawancara pegawai mereka seringkali tidak menikmati pekerjaan yang 

diberikan. Pada pegawai yang berusia muda merasa bahwa pekerjaan mereka 

sebuah rutinitas dan beberapa orang bahkan bekerja sebagai pegawai Dinas 

karena paksaan orang tua sehingga tidak ada motivasi dari dalam diri untuk 

bekerja ekstra. Pada pegawai yang berusia lebih tua, mereka merasa kemajuan 

teknologi dengan semua pekerjaan berbasis IT membuat mereka terbebani dan 

kesulitan dengan pekerjaan saat ini.  

 Selain para pegawai kurang menikmati pekerjaan yang diembannya, 

penilaian terhadap atasan yang rendah juga menjadi pemicu tidak tercapainya 

psychological well being. Pegawai merasa bahwa atasan mereka seringkali 

menggunakan topeng untuk pencitraan dalam bekerja. Beberapa atasan 

melakukan tindakan yang curang untuk kepentingannya sendiri. Beberapa 

pegawai bahkan mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum jika atasan 

memiliki hubungan yang lebih dengan pegawainya sehingga mendapatkan 

posisi yang aman sekalipun tidak bekerja. Pengambilan keputusan tanpa 

mempertimbangkan masukan dari anak buahnya juga membuat para pegawai 

merasa tidak nyaman. Pegawai merasa hanya sebagai pelaksana dari 

keputusan yang sudah ditetapkan tanpa melibatkannya. Selain itu pegawai 

juga merasa tidak dipercaya ketika sedang melakukan tugasnya dengan tidak 

diperbolehkan untuk melakukan dengan cara yang lain, mengakibatkan 
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pegawai merasa dirinya belum berkembang seutuhnya. Hal ini membuat 

pegawai merasa terkadang bekerja hanya sebatas bekerja tanpa tujuan atau 

makna. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai, dapat 

disumpulkan bahwa mereka tidak sepenuhnya menikmati pekerjaan yang ada, 

tujuan mereka bekerja hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa 

ada makna yang lebih jelas. Pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas 

menjalankan sesuai yang diperintahkan atasannya, tanpa adanya proses 

pelibatan anak buah dalam mengambil keputusan. Secara pribadi pegawai juga 

merasa belum berkembang secara maksimal, masih sering terjebak dalam 

rutinitas atau pekerjaan mudah yang berulang. Para pegawai juga rata-rata 

merasa kurang puas dengan peranan atasan karena merasa perilaku 

diskriminasi dan atasan mereka menunjukkan sebuah perilaku yang digunakan 

untuk pencitraan dengan berbagai kepentingan. Hal ini tentu membuat 

psychological well being pegawai menjadi rendah, karena para pegawai jarang 

mengalami flow ketika bekerja dan karakteristik authentic leadership yang 

dirasa kurang kuat, sekalipun secara gaji atau fasilitas mereka mendapatkan 

secara cukup, sehingga berdampak pada kinerja yang tidak maksimal. Para 

pegawai cenderung tidak dapat memaknai pekerjaannya, tujuan hidupnya 

menjadi bias, dan sulit untuk membina hubungan yang hangat dari dalam hati. 

 Penjabaran teori menjelaskan bahwa rendahnya psychological well being 

berpengaruh terhadap hasil kinerja yang tidak maksimal, karyawan akan 

cenderung kurang mengerahkan energi untuk mencapai target yang ditetapkan, 
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karyawan bekerja sebatas apa yang harus mereka kerjakan dan cenderung 

mudah patah semangat, dan pencapaian akan aktualisasi diri menjadi 

terhambat. Psychological well being yang rendah dapat diakibatkan karena 

individu kurang menikmati pekerjaan yang sedang dilakukan dan penilaian 

terhadap karakteristik authentic leadership atasan yang buruk. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa flow dan authentic leadership berbanding positif 

dengan psychological well being. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Fajrina 

dan Dewi (2015) yaitu mengenai hubungan flow dan psychological well being. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan semakin sering mahasiswa merasakan 

pengalaman flow pada aktivitas organisasi, maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dirasakan. Hasil penelitian lain adalah dari 

Nelson, dkk (2014) menunjukkan bahwa authentic leadership berpengaruh 

terhadap peningkatan psychological well being. Penelitian ini dilakukan 

kepada 204 perawat dengan mengukur psychological well being di tempat 

kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik 

memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis di tempat kerja. 

 Oleh karena itu penting untuk melihat hubungan antara psychological well 

being, flow, dan authentic leadership pada pegawai Dinas Pemerintahan Kota 

Semarang. Psychological well being dapat mempengaruhi kinerja pegawai 

agar semakin maksimal untuk melayani masyarakat dan dapat membuat 

pegawai mencapai fungsi psikologisnya secara penuh sebagai seorang pribadi. 

Penelitian ini juga menjadi penting karena belum adanya penelitian terdahulu 
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terkait tiga variabel yaitu psychological well being, flow, dan authentic 

leadership. 

 

B. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara flow dan authentic leadership dengan psychological well being pada 

pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian kali ini adalah : 

 1. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian dapat menambah informasi untuk bidang psikologi, 

terutama Psikologi Industri Organisasi dan Psikologi Positif yang 

berkaitan dengan flow, authentic leadership, dan psychological well being. 

 2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan data tentang flow, 

authentic leadership, dan psychological well being sehingga dapat 

digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan karyawan di tempat 

kerja. 


