
 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini 

diiringi dengan perkembangan di bidang industri yang semakin pesat. 

Perkembangan tersebut membuat setiap perusahaan dituntut untuk menjaga 

serta meningkatkan eksistensinya agar tidak tertinggal oleh kemajuan industri 

saat ini. Persaingan yang ketat dalam dunia industri membuat perusahaan harus 

menyusun berbagai strategi, mulai dari strategi pemasaran barang atau jasa 

yang dihasilkan hingga strategi pengelolaan karyawan. Perencanaan strategi 

yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dapat meningkatkan 

kemajuan perusahaan. 

Kemajuan pada era globalisasi sekarang ini keberadaan sumber daya 

manusia (SDM) sedikit tergeser oleh adanya teknologi tetapi SDM tetap memiliki 

peran aktif dalam operasional dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu memperhatikan kondisi SDM yang ada. SDM sebagai pelaku 

yang berperan aktif tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baik 

kebutuhan di dalam pekerjaan maupun kebutuhan di luar pekerjaan. Adanya 

kebutuhan yang beragam inilah perusahaan perlu memiliki managemen 

pengelolaan SDM yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Kartono (2002) menjelaskan SDM memang tidak secara langsung 

mempengaruhi besar kecilnya profit yang diperoleh perusahaan, namun apabila 

kondisi SDM tidak dikelola secara baik maka akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Jika suatu organisasi kurang memperhatikan aspek sosial dan tidak 
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ada keseimbangan antar aspek-aspek sosial yang ada, maka semua bentuk 

rencana sistem efisiensi yang bagaimanapun efektifnya tidak akan bisa 

meningkatkan efisiensi kerja dan menambah produksi. 

Perusahaan perlu untuk memperhatikan SDM yang dimilikinya, 

mengingat peran penting SDM bagi kelangsungan perusahaan. SDM atau 

karyawan tidak sekedar membutuhkan suatu pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam bekerja. Namun, karyawan juga memiliki kebutuhan-

kebutuhan lain dalam bekerja.  Pemenuhan kebutuhan karyawan dalam bekerja 

disebut dengan kualitas kehidupan kerja. 

Menurut Dessler (2009) kualitas kehidupan kerja adalah suatu keadaan 

dimana setiap karyawan dalam organisasi dapat memenuhi kebutuhannya 

dengan bekerja dalam organisasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi 

perlakuan yang adil antar pegawai, karyawan mendapat kesempatan untuk 

mencurahkan kemampuannya secara penuh, komunikasi yang terjalin dengan 

baik, lingkungan kerja yang memadahi, dan kesempatan bagi setiap karyawan 

untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan mereka. 

Kualitas kehidupan kerja dianggap sebagai faktor penting dari kualitas hidup 

secara keseluruhan. Proses ini merupakan proses yang berkesinambungan 

untuk membuat perbaikan dalam pekerjaan, membuatnya menguntungkan 

orang-orang dalam organisasi (Akram, Ilgan, Ozu, & Shah, 2017). Ariffin (2012) 

menjelaskan bahwa kualitas kehidupan kerja merupakan suatu filsafat yang 

diterapkan oleh pihak managemen dalam mengelola SDM nya melalui cara 

pandang mengenani kepedulian manajemen tentang dampak pekerjaan pada 

karyawan, keefektifan suatu organisasi, serta pentingnya peran karyawan dalam 

setiap pengambilan keputusan terutama yang menyangkut pekerjan itu sendiri, 
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penghasilan yang diperoleh dan bagaimana kondisi yang harus diterima 

karyawan selama bekerja. 

Berdasarkan penelitian Srivastava dan Kanpur (2014) dijelaskan bahwa 

kualitas kehidupan kerja bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Namun, untuk 

mewujudkan kualitas kehidupan kerja perlu ada kesepakatan bersama pada 

konsep kesejahteraan karyawan. Kesepakatan tersebut adalah faktor objektif 

(fisik dan struktural) yang berkaitan dengan faktor psikologis karyawan seperti 

komitmen, sikap positif dan kepuasan kerja. Oleh sebab itu apabila kesepakatan 

antar faktor objektif dan psikologis telah diperoleh, maka dapat menghasilkan 

kinerja yang efektif dan efisien. 

Menurut Cascio (2006) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas kehidupan kerja diantaranya adalah keterlibatan kerja karyawan, 

pengembangan karir, resolusi konflik, komunikasi, fasilitas yang diperoleh, rasa 

aman dalam bekerja, keselamatan lingkungan kerja, kompensasi yang seimbang, 

dan rasa bangga terhadap organisasi.  

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan 

kerja, faktor keterlibatan kerja juga berpengaruh terhadap efektivitas perusahaan. 

Keterlibatan kerja adalah suatu proses partisipatif dimana karyawan 

menggunakan seluruh kapasitas dan kemampuannya untuk mendorong 

kesuksesan organisasi (Robbins, 2003). Karyawan yang melarutkan diri 

sepenuhnya akan menunjukan keterlibatan dalam pekerjaan yang dilakukan. Hal 

tersebut akan menimbulkan suatu pandangan bahwa pekerjaan yang dilakukan 

penting bagi dirinya. 

          Rabinowits dan Hall (dalam Khan dan Nemati, 2010) menjelaskan 

keterlibatan kerja merupakan cara seseorang memandang pekerjaannya sebagai 
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hubungan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri, bagaimana 

keterlibatan kerja dapat menghasilkan perasaan alienasi tujuan, keterasingan 

dalam organisasi atau perasaan pemisahan antara kehidupan dan pekerjaan 

yang dirasakan oleh karyawan. 

          Artikel yang diterbitkan oleh Rantjee (2016) menyebutkan keterlibatan 

kerja para karyawan merupakan faktor penting dalam keberlangsungan 

perusahaan dalam jangka panjang. Melibatkan seluruh lapisan karyawan untuk 

menyampaikan ide-ide serta menghargai setiap ide yang disampaikan oleh 

karyawan merupakan cara untuk meningkatkan keterlibatan kerja yang konsisten 

dan dapat dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang dapat menunjang kualitas 

karyawan dalam bekerja. Uraian di atas berbeda dengan apa yang terjadi di 

lingkup karyawan PT X. 

          PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik khusus jasa atau 

yang biasa disebut dengan Third Party Logistics (3PL). PT X Semarang 

merupakan perusahaan cabang yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini 

berfokus pada tingkat pelayanan dan kepercayaan yang diberikan kepada klien-

kliennya. Fokus PT X berasal dari filosofi yang mendasari berdiri dan 

berkembangnya perusahaan tersebut. PT X selalu berusaha untuk menjadi rantai 

pasokan terbaik bagi beberapa perusahaan multinasional yang menjadi mitranya. 

          Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 

dan 6 Januari 2018 terhadap enam karyawan PT X maka ditemukan hasil bahwa 

kualitas kehidupan kerja belum sepenuhnya ada dalam diri karyawan. Diketahui 

seringkali terjadi kesalahpahaman komunikasi antar karyawan PT X. 

Kesalahpahaman komunikasi yang terjadi menyebabkan terganggunya alur kerja 

pada proses pengiriman barang. Permasalahan terkait kesalahpahaman 
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komunikasi ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja terkait komunikasi 

belum sepenuhnya terjalin dengan baik. Selanjutnya beberapa karyawan 

melanggar ketentuan jam masuk kerja dengan datang terlambat. Kemudian 

apabila diberikan suatu tugas beberapa karyawan menunda pekerjaan yang 

diberikan, tidak langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan. 

Beberapa karyawan juga ditemukan tidak memakai atribut keselamatan kerja, 

walaupun sudah disediakan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan juga 

terkadang merasa monoton dengan rutinitas pekerjaan yang dilakukan karena 

kurang adanya tantangan dan hal baru dalam pekerjaan. 

Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja yang baik dalam perusahaan 

akan merasa salah satu kebutuhannya untuk memenuhi kualitas kehidupan kerja 

dapat terpenuhi. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

di PT X. Karyawan PT X di divisi operasional selama ini hanya bekerja 

berdasarkan instruksi yang diberikan oleh atasan, karyawan belum berusaha 

untuk memberikan kemampuan maksimalnya dalam bekerja Hal ini 

menyebabkan kemampuan mereka untuk berinovasi seperti terbatasi. Karyawan 

belum melibatkan diri dalam pengambilan setiap keputusan yang terkait dengan 

pekerjaan serta tanggungjawabnya dalam bekerja. Selain itu, karyawan juga 

belum dapat menyampaikan kritik dan sarannya dengan cara yang tepat, 

sehingga keputusan yang diambil oleh pihak manajemen seringkali kurang cocok 

dengan kondisi di lapangan. 

Hasil wawancara juga didukung oleh hasil observasi yang telah peneliti 

lakukan. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan fakta bahwa 

beberapa karyawan terlihat bersantai-santai ketika jam kerja, padahal di lokasi 

yang sama terdapat karyawan lain yang sibuk bekerja. Selain itu, hasil 
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wawancara kepada supervisor yang menyatakan beberapa karyawan tidak 

mematuhi peraturan untuk menggunakan atribut keselamatan kerja juga 

dibuktikan dengan hasil observasi dimana peneliti menjumpai beberapa 

karyawan yang tidak memakai atribut keselamatan kerja. Oleh karena itu, peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian di PT X terkait kualitas kehidupan kerja. 

          Mehdipour, Boushehri, Saemi, & Rayegan (2012) dalam penelitiannya 

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas kehidupan kerja 

dengan keterlibatan kerja karyawan. Jaheidi (2015) juga telah melakukan 

penelitian serupa dan ditemukan hasil korelasi yang positif antar kedua variabel 

tersebut. Adanya korelasi positif  menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan 

kerja karyawan maka semakin tinggi pula kualitas kehidupan kerja. Demikian 

juga sebaliknya semakin rendah keterlibatan kerja karyawan maka semakin 

rendah juga tingkat kualitas kehidupan kerja karyawan. Perbedaan karakteristik 

subyek, membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti kedua variabel tersebut. 

          Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, ditemukan ada hubungan 

antara keterlibatan kerja dengan kualitas kehidupan kerja. Melalui hasil 

pengamatan di PT X terdapat permasalahan mengenai kualitas kehidupan kerja, 

maka ada kemungkinan juga terdapat masalah mengenai keterlibatan kerja. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

antara Keterlibatan Kerja dengan Kualitas Kehidupan Kerja pada 

Karyawan”. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara emipiris hubungan 

antara keterlibatan kerja dengan kualitas kehidupan kerja karyawan 
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1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu 

Psikologi, terutama bagi Psikologi Industri dan Organisasi khususnya mengenai 

hubungan antara keterlibatan kerja karyawan dengan kualitas kehidupan kerja. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data mengenai keterlibatan 

kerja dan kualitas kehidupan kerja, sehingga data tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan masukkan untuk organisasi dalam mengembangkan SDM yang 

dimiliki. 

 

 

 

 

 


