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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkompeten sebagai asset terpenting bagi keberlangsungan 

operasionalnya. SDM yang memiliki kinerja baik dapat 

mengoptimalkan potensinya untuk memberikan kontribusi positif bagi 

perusahaan. Kontribusi tersebut menjadi alasan penting bagi 

perusahaan untuk mempertahankan pekerja agar merasa bahagia saat 

bekerja sehingga menjadi lebih produktif. Sebuah artikel berita 

elektronik Tribunnews.com juga memberikan data terkait pentingnya 

kebahagiaan kerja guna menunjang produktivitas karyawan yang 

bergabung di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Artikel 

tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2015) 

menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara 

kebahagiaan dengan produktivitas kerja.  

Pada realitanya banyak hal yang terjadi di kondisi tempat kerja 

pekerja antara lain adanya masalah atau hal – hal yang membuat 

pekerja mengalami stress sehingga merasa tidak bahagia. Masalah 

kompleks yang melibatkan pekerjaan, masalah dengan budaya 

organisasi, kesulitan menjalin kerjasama dengan atasan atau rekan 

kerja, beban kerja, tekanan yang berat berpotensi menyebabkan 

karyawan tidak bahagia dalam bekerja. Hal tersebut dapat 

berpengaruh pada penurunan produktivitas karyawan dalam 

mengembangkan perusahaan. Turunnya produktivitas ini sering 

mengakibatkan perusahaan sulit untuk bertumbuh dan rawan akan 

pengurangan jumlah pekerja, dengan demikian kebahagiaan kerja 

karyawan menjadi hal yang krusial untuk diteliti lebih lanjut mengingat 

pengaruhnya terhadap tingkat produktifitas perusahaan. 
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Beranjak dari data survei yang telah dilaksanakan oleh 

Jobstreet.com dan dimuat dalam berita elektronik (CNN, 2016) pada 

hari Jumat 22 Juli 2016 dengan sampling kepada sejumlah pelamar 

yang menggunakan media elektronik jobstreet.com, diperoleh data 

pada bulan Juni hingga Juli 2016 kepada 27.000 responden, 

menunjukkan hasil bahwa terdapat 33,4% orang Indonesia yang 

mengatakan bahwa mereka tidak bahagia di tempat kerja. Berbeda 

dengan hasil survey yang telah dilakukan jobstreet, Pratama (2015) 

memiliki data survey dari website pencari kerja JobsDB yang 

menunjukkan angka persentase ketidakbahagiaan karyawan Indonesia 

yang lebih besar yaitu 73 % terhadap pekerjaannya saat ini. Survey 

terhadap 2.324 responden tersebut memberi gambaran bahwa 

sebagian besar alasan ketidakbahagiaan ini adalah akibat hubungan 

yang kurang baik dengan pimpinan, jenjang karir yang lambat, sistem 

kerja perusahaan yang dinilai kurang baik, fasilitas dan bonus yang 

diterima tidak sesuai dengan beban kerja.  

Berdasarkan informasi dari media elektronik Republika, di 

perusahaan Google, kebahagiaan karyawan naik 37 persen sebagai 

hasil dari mereka yang menunjukkan inisiatif. Data tersebut di atas 

menunjukkan bahwa insentif keuangan tidak cukup untuk membuat 

mereka produktif. Melainkan ada hal lain yang bisa membuat karyawan 

lebih produktif diantaranya perasaan bahagia saat bekerja. 

Berdasarkan beberapa fakta di atas dapat dikatakan bahwa 

kebahagiaan kerja karyawan menjadi hal yang krusial dan perlu 

diperhatikan untuk perusahaan.  

Kebahagiaan kerja menjadi penting bagi seorang individu, hal ini 

dikarenakan individu yang bahagia di tempat kerja cenderung merasa 

selalu positif sehingga individu tersebut menjadi produktif, puas serta 

turnover menjadi rendah. Kebahagiaan kerja akan memberi banyak 

kontribusi, baik untuk organisasi dan individu (Matheos, 2017). Kondisi 

bahagia tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia menjadi 
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lebih berkualitas Ningsih (dalam Wulandari, 2014). Matheos (2017) 

menambahkan, kebahagiaan kerja akan berdampak positif bagi 

perusahaan. 

Terdapat banyak cara untuk mendefinisikan kebahagiaan 

kerja (Happiness at Work), oleh sebab itu, Fisher (2010) menyebutkan 

para peneliti sebelumnya telah membagi tingkat kebahagiaan menjadi 

tiga level, yaitu transient level (tingkat dimana kebahagiaan ada dan 

dapat dilihat), person level (di mana tingkatan melihat durasi dan atau 

stabilitas kebahagiaan kerja dari waktu ke waktu), dan unit level 

(tingkatan yang mengkaji konten spesifik dari kebahagiaan kerja). 

Pada penelitian ini, peneliti mengadopsi definisi kebahagiaan kerja dari 

pernyataan Paschoal dan Tamayo (dalam Yurita, 2018), yang 

memahami pengertian kebahagiaan kerja sebagai keseluruhan emosi 

positif di tempat kerja (termasuk afeksi dan mood) serta persepsi 

individu dalam pekerjaannya dimana mereka dapat mengekspresikan 

dan mengembangkan potensi, serta progres dalam mencapai tujuan 

dalam hidupnya.  

Kebahagiaan kerja diartikan sebagai sebuah keadaan emosi 

dan aktivitas yang positif dan hanya dapat dirasakan oleh individu 

secara subjektif. Perasaan tersebut akan muncul berdasarkan 

penilaian terhadap diri sebagai individu yang bahagia atau tidak saat 

melakukan pekerjaan di tempat kerja. Ketika seseorang atau individu 

bekerja dengan rasa bahagia, maka individu tersebut banyak memiliki 

perasaan positif di setiap waktu, karena hanya individu tersebut yang 

memahami bagaimana mengelola pekerjaanya supaya 

memaksimalkan kinerja dan memberi kepuasan ketika bekerja (Pryce 

dan Jones, 2010).  

Individu yang berbahagia cenderung melakukan pekerjaannya 

sepenuh hati, tulus dan tidak mengutamakan imbalan atau gaji Alfarisi 

(dalam Wulandari, 2014). Ketika individu dapat mencintai dan 

menyenangi pekerjaannya, muncul kecenderungan ia akan bekerja 
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dengan sepenuh hati dan tanpa mengenal lelah, merasa puas dalam 

melakukan pekerjaannya dan memberi dampak pada peningkatan 

produktivitas kerja. Pada penelitian ini kebahagiaan kerja didefinisikan 

sebagai aktivitas yang diikuti kondisi emosi positif, dimana kondisi 

tersebut hanya dapat dirasakan oleh individu secara subyektif dalam 

memberikan penilaian diri sendiri sebagai individu yang bahagia atau 

tidak saat bekerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2012) diperoleh hasil 

penemuan bahwa individu yang merasa bahagia cenderung lebih 

produktif, serta menghasilkan inovasi dan ide-ide baru. Berdasarkan 

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan 

antara produktivitas dengan kebahagiaankerja, semakin individu 

merasa bahagia dalam bekerja, maka akan semakin produktif. 

Penelitian tersebut memberi gambaran bahwa memperhatikan 

kebahagiaan karyawan di tempat kerja sangatlah penting untuk 

menunjang produktivitas kerjanya. Senada dengan pernyataan di atas, 

Fisher (2010) menyatakan bahwa peningkatan kebahagiaan 

seseorang dapat meningkatkan produktivitas (goal setting, keterlibatan 

kerja, dan lain-lain). Penelitian yang dilakukan Handoko (2017) 

menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara 

kebahagiaan dengan produktivitas kerja, sehingga perlu adanya 

kewaspadaan terhadap tingkat kebahagiaan pada karyawan. Has-

sanzadeh dan Mahdinejad (dalam Matheos, 2017) memperkuat 

pernyataan tersebut dalam penelitiannya yang menunjukkan hasil 

bahwa terdapat hubungan antara kebahagiaan kerja dan motif 

berprestasi pada karyawan. 

Terdapat dua kondisi yang dirasakan individu, yaitu individu 

yang merasakan kebahagiaan kerja dan individu yang merasakan 

ketidakbahagiaan kerja. Perasaan tidak bahagia di tempat kerja ini 

bisa  berdampak negatif bagi perusahaan diantaranya tingkat 

kehadiran rendah dan kecenderungan turnover yang tinggi 
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(Soeghandi, 2013). Tingkat kehadiran yang rendah dan turnover 

tersebut bisa menjadi indikasi perilaku yang mencerminkan bahwa 

karyawan tersebut tidak bahagia di tempat kerjanya. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Soeharso dan Crhistie (2008) tentang pengaruh 

iklim authentizotic, stress kerja dan kebahagiaan berhubungan dengan 

turnover. Orang yang bahagia dalam bekerja tidak memiliki keinginan 

untuk pindah kerja. Perilaku tersebut dapat menjadi indikator bahwa 

seorang pekerja merasa bahagia. Berdasarkan uraian dari berbagai 

sumber di atas dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan kerja menjadi 

hal yang sangat penting untuk dijaga dan menjadi perhatian tersendiri. 

Penulis kemudian menelaah lebih jauh terkait apa saja yang 

dapat memengaruhi tingkat kebahagiaan kerja individu dengan 

melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan di sebuah 

perusahaan swasta. Berdasarkan data wawancara awal penulis pada 

tanggal 20 Desember 2017 dengan 5 orang pegawai PT. X diperoleh 

hasil bahwa dengan melakukan pekerjaan secara senang hati, sesuai 

kehendak, tidak ada unsur paksaan, merasa dipercaya dan menjadi 

sebuah tanggung jawab akan memberikan rasa bahagia dalam 

bekerja. Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa seseorang 

saat bekerja tidak hanya ingin mendapatkan materi, melainkan juga 

ingin menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk panggilan hati, 

sehingga akan memberikan rasa bahagia dalam bekerja. Data 

wawancara tersebut senada degan pernyataan Kjeruflt (2007) yang 

menyebutkan hal yang dapat membuat inidvidu memiliki kebahagiaan 

kerja antara lain hasil dan hubungan baik di tempat kerja.  

Individu bekerja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, 

hasil yang ia peroleh dapat membuat individu tersebut merasa memiliki 

kondisi yang berbeda dengan orang lain karena pekerjaannya 

dianggap penting. Dengan demikian ia bisa mendapat apresiasi dari 

orang lain dan bahagia terhadap pekerjaannya. Orang bisa bahagia 

dalam bekerja apabila orang tersebut dapat menjalin hubungan yang 
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baik di tempat kerja seperti halnya menjalin hubungan baik dengan 

atasan, rekan kerja dan melibatkan selipan humor dalam suasana 

kerja. Lebih lanjut, bahwa yang membuat inidvidu bahagia dalam 

bekerja antara lain pendapat atau ide didengarkan, variasi tugas, 

melakukan sesuatu yang berharga, variasi kerja, senang dalam 

bekerja, ramah, keseimbangan kerja, dan hubungan yang baik di 

tempat kerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Wulandari 

(2014) menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi 

kebahagiaan kerja yaitu prestasi, kompensasi, hubungan positif 

dengan orang lain, lingkungan kerja fisik dan kesehatan. Kesimpulan 

dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hubungan positif dengan 

orang lain menduduki skor paling tinggi sebagai faktor yan 

berpengaruh terhadap kebahagiaan kerja. Hubungan positif dengan 

orang lain diartikan sebagai suatu aktivitas hubungan antara orang 

satu dengan orang lain yang mengembangkan hasil lebih produktif, 

membangun dan memuaskan bagi kedua belah pihak (Maryanto, 

2010). Hubungan positif dengan orang lain berasal dari kategori 

dukungan rekan kerja dan atasan yang bijaksana (Widyastuti dan 

Wulandari, 2014). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor 

hubungan dengan atasan dapat memengaruhi kebahagiaan kerja 

karyawan. Perilaku positif pimpinan berpengaruh terhadap 

kebahagiaan karyawan yang dipimpinnya (Mubarak, 2014). Penelitian 

ini akan membahas lebih lanjut tentang kebahagiaan kerja serta 

korelasinya dengan variabel lain yang terkait 

Tingkat kualitas hubungan dengan atasan dan bawahan ini 

dapat dijelaskan melalui teori quality leader-member exchange (Q-

LMX), untuk selanjutnya disebut dengan istilah kualitas relasi atasan-

bawahan. Kualitas relasi atasan-bawahan ini mengeksplorasi tentang 

bagaimana suatu hubungan antara atasan dengan bawahan dapat 
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terbentuk, serta bagaimana kualitas hubungan timbal balik tersebut 

dapat berpengaruh kepada hasil (Daft, 2005).  

Pada kenyataannya tidak semua atasan dapat 

memperlakukan bawahannya denan sama persis antara satu dengan 

yang lainnya. Berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan hasil 

bahwa para atasan memperlakukan anak buahnya berbeda – beda 

dengan banyak variasi bentuk kualitas relasi diantara keduanya (Baron 

dan Grenberg, 2000). Lunberg (2010) juga menambahkan bahwa 

berbeda dari teori kepemimpinan yang mengasumsikan seorang 

pemimpin menunjukkan gaya kepemimpinan yang sama terhadap 

semua bawahannya, faktanya seorang pemimpin bertindak secara 

berbeda dengan bawahan yang berbeda dan membangun jenis 

hubungan tertentu dengan mereka. Kualitas relasi atasan-bawahan 

dapat dilihat dari empat dimensi, yaitu afeksi (affect), loyalitas (loyalty), 

kontribusi (cotribution) dan respek profesional (professional respect) 

(Liden dan Maslyn, 1998).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lestiani (2016) 

menunjukkan bahwa penerimaan diri memiliki hubungan yang sangat 

signifikan dengan kebahagiaan kerja pada karyawan. Menurut Ryff 

(dalam Lestiani, 2016) menyatakan penerimaan diri adalah sikap 

positif seseorang untuk menerima dirinya secara keseluruhan dalam 

berbagai aspek kehidupan baik pada masa kini maupun masa lalu.  

Pernyataan Ryff tersebut di atas senada dengan pernyataan 

Ellis (dalam Bernard et al, 2013) yang menyebutkan bahwa 

penerimaan diri merupakan dasar dalam memilih dan mengejar tujuan 

yang penting sebagai bentuk upaya mencapai kebahagiaan baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. Penerimaan diri dirumuskan 

ke dalam kategori yang lebih spesifik, yaitu: a) individu menerima diri 

tanpa syarat, individu menerima diri sepenuhnya tanpa peduli apakah 

ia mampu berperilaku cerdas, tepat, sempurna atau tidak, dan apakah 

mendapat pengakuan dari orang lain, dihargai dan dicintai atau tidak, 
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b) individu menyadari bahwa manusia memiliki kelemahan dan rentan 

berbuat salah, serta memiliki kekurangan, c) individu menyadari 

adanya hal yang positif dan negatif dalam diri setiap orang, d) individu 

menyadari diri sebagai pribadi yang berharga.Lestiani (2016) 

menyebutkan karyawan yang telah memiliki penerimaan diri akan lebih 

mudah merasakan kebahagiaan kerja. Ridha (2012) dalam 

penelitiannya menunjukkan individu yang memiliki penerimaan diri 

cenderung lebih memiliki penilaian yang realistis terhadap diri sendiri 

dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki penerimaan diri 

sehingga dapat mengembangkan potensinya secara efektif, bersikap 

jujur apa adanya dan tidak pura-pura, terbuka terhadap kritik, dan 

merasa puas terhadap dirinya sendiri tanpa terpengaruh untuk menjadi 

orang lain. Hal tersebut menjadi indikator bahwa penerimaan diri 

memiliki peran yang penting bagi adanya kebahagiaan kerja pada 

karyawan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yulistiana dan Prakoso 

(2018) menunjukkan hasil terdapat keeratan hubungan yang 

tinggi/kuat antara penerimaan diri dengan kebahagiaan seseorang. Hal 

tersebut senada dengan penelitian Sumarmo (2005) yang 

menyimpulkan bahwa kebahagiaan dipengaruhi oleh penerimaan diri. 

Selama menjalani proses hidup, individu selalu berusaha mencari dan 

menemukan kebahagiaan. Berkaitan dengan hal itu Shaver dan 

Friedman (dalam Hurlock, 2004) menyebutkan bahwa beberapa esensi 

kebahagiaan yang dialami individu diantaranya dapat dilihat dari 

munculnya sikap menerima (acceptance). 

Al-Mighwar (dalam Heriyadi, 2013) menyebutkan bahwa 

penerimaan diri adalah faktor yang penting dalam kebahagiaan. 

Menurut Chaplin (2004), penerimaan diri merupakan sikap dalam 

bentuk rasa puas terhadap kualitas dan bakat, serta pengakuan akan 

keterbatasan diri. Kesadaran atas keterbatasan diri tersebut tidak 

diikuti dengan adanya rasa malu ataupun bersalah, melainkan individu 
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akan menerima kodrat mereka apa adanya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diketahui bahwa dalam mencapai kebahagiaan kerja, 

individu harus memiliki penerimaan diri (self acceptance).  

Warr (2007) menambahkan bahwa ketidakbahagiaan dapat 

dilihat dari bagaimana seseorang kurang berupaya dalam mengatasi 

pekerjaan berat yang tengah dihadapinya. Soeghandi (2013) 

menyatakan bahwa selain melihat pada manfaat kebahagiaan, 

perasaan tidak bahagia di tempat kerja tersebut juga bisa 

menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan antara lain tingkat 

kehadiran rendah dan turnover yang tinggi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Distributor Cat Avian dan Pipa Power PT. X. Saat 

ini proses distribusi yang dilakukan dan proses transaksi masih manual 

sehingga sangat mengandalkan sumber daya manusia dalam menjaga 

proses transaksi yang dilakukan kepada pelanggan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Cabang ditemukan beberapa indikasi 

permasalahan yang tengah dihadapi perusahaan.  

Permasalahan pertama antara lain terkait dengan target 

penagihan sales yang tidak tercapai sehingga berpengaruh terhadap 

pendapatan bonus insentif yang diterima Salesman dan kesehatan 

cashflow perusahaan. Berdasarkan data yang didapat dari perusahaan 

menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tagihan yang melewati 

jatuh tempo pembayaran dari tahun 2017 meningkat hingga 15% dan 

mengalami selisih dari target maksimal tak tertagih sebesar 10% di 

Quartal kedua tahun 2017. 
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Gambar 1. Grafik Tunggakan Toko 

Data produktivitas di atas menunjukkan level produktivitas 

semakin karyawan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa 

produktivitas dari segi penagihan toko oleh  karyawan PT. X yang 

berada di bawah target pencapaian. Graziotin, Fagerholm, Wang dan 

Abrahamsson (2017) menyatakan ketidakmampuan individu dalam 

keterampilan untuk mencapai target kerja menjadi salah satu 

penyebab internal terjadinya ketidakbahagiaan. 

Permasalahan lainnya yang dihadapi perusahaan yaitu 

banyaknya selisih barang digudang setelah dilakukan stock opname di 

tahun 2017. Terdapat selisih antara jumlah actual fisik barang yang 

ada di gudang dengan jumlah barang yang tercatat di dalam sistem 

sebesar 8%. Data dari Manager Operasional menunjukkan secara 

jumlah selisih tersebut seharusnya di angka 0% dalam setiap proses 

stock opname yang berarti jumlah angka di dalam komputer sesuai 

dengan jumlah fisik barang yang ada. Banyak kemungkinan yang 

menyebabkan adanya jumlah barang selisih antara lain barang rusak 

yang tidak tercatat, adanya proses retur barang hingga adanya 

kemungkinan kecurangan dari oknum tertentu. Target produktivitas 

divisi Gudang yang selisih juga dapat menjadi indikator bahwa 

karyawan bagian gudang mengalami ketidakbahagiaan di tempat 

kerja.  

2015 Q1 2015 Q2 2016 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2017 Q2

Actual 10% 6% 8% 10% 12,50% 15%

Target 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Gap Target 5% 1% 3% 5% 8% 10%

10%

6%
8%

10%
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15%

5% 5% 5% 5% 5% 5%5%

1%
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5%

8%

10%

0%
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Data Tunggakan Toko 2015-2017



11 
 

 

Berdasarkan data dan permasalahan yang ada, peneliti 

melakukan tindak lanjut dan wawancara dengan beberapa Supervisor  

marketing untuk memahami permasalahan yang dihadapi karyawan. 

Hasil wawancara ditemukan bahwa ketidaktercapaian target 

penagihan disebabkan karena proses pendekatan dengan toko 

kurang, dan proses sosialisasi program promo kurang tersampaikan 

dengan baik. Sebagai contoh sales hanya datang ke toko untuk 

melakukan order barang tanpa memberi informasi program discount 

yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pembeli toko agar 

tertarik untuk membeli produk yang dijual. Padahal pelatihan telah 

disosialisasikan secara berkala, namun pelaksanaannya di lapangan 

kurang maksimal. Karyawan juga kurang mempedulikan cara untuk 

menjaga kedekatan dengan pelanggan, antara lain adalah dengan 

memberikan penjelasan terkait barang yang terlambat terkirim. 

Menurut Supervisor, Sales enggan melakukan hal tersebut karenatidak 

memiliki ide yang kreatif untuk melakukan  pendekatan.  

Masalah lain yang dialami oleh Kepala cabang adalah sulitnya 

mengendalikan proses kontrol barang di gudang. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya komunikasi dan interaksi dengan bagian gudang 

dikarenakan fokus yang lebih prioritas kepada penjualan. Pengawasan 

stok barang di bawah wewenang kepala cabang, sedangkan kepala 

cabang membawahi 30 orang dari divisi Marketing, Admin dan 

Gudang. Permasalahan ini berkaitan dengan rentang kendali (span of 

control) dimana seorang atasan memiliki keterbatasan terkait jumlah 

bawahan yang diarahkannya (Robbin dan Judge, 2008).  

Jumlah karyawan dan tugas yang dilakukan kepala cabang 

saat ini dirasakan terlalu banyak sehingga menyebabkan kurangnya 

komunikasi dengan bagian gudang. Sedangkan hingga saat ini belum 

ada orang yang dipercaya untuk diberi wewenang delegasi membantu 

dalam pertanggungjawaban pengawasan barang di gudang, sehingga 

kepala cabang terpaksa harus merangkap dalam proses pengawasan 
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di gudang. Ketidaktercapaian target kerja tersebut biasanya diikuti 

dengan adanya keinginan karyawan untuk berhenti dari perusahaan 

sehingga menyebabkan tingkat turnover relatif tinggi. Data turnover 

dari berbagai divisi di tahun 2017 lalu mencapai 15,6% dilihat dari rata-

rata posisi jabatan yang mengalami pergantian karyawan dengan 

posisi terbanyak berada pada karyawan gudang yag terdiri dari Helper 

dan Driver, disusul jumlah kedua adalah Sales.   

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan beberapa Sales 

yang ditunjuk oleh Supervisor yang memiliki tingkat tagihan tertunggak 

tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, Sales menuturkan bahwa 

mereka yang bekerja di luar kota Semarang merasa tidak nyaman 

dengan atasan. Rasa tidak nyaman tersebut muncul karena Sales 

merasa telah berupaya keras untuk memberi pengertian kepada toko 

saat barang terlambat datang, namun tidak ada apresiasi dari 

pimpinan. Kualitas hubungan yang terjadi hanya berputar pada 

sosialisasi, menanyakan omset, dan menuntut target pencapaian. 

Selain itu terkait program promo yang terus berubah, Sales merasa 

kurang mendapat arahan dan perhatian lebih. Hal ini terjadi karena 

rasa malas untuk bertanya kepada pimpinan melalui telpon, 

dikarenakan pimpinan tidak memberikan wewenang kepada Sales 

untuk memanfaatkan margin promo guna mendongkrak penjualan 

berdasarkan kebutuhan toko. Selain itu juga, adanya unsur 

ketidakterbukaan antara tim pusat dengan Salesman, sehingga para 

Sales tersebut merasa kurang dilibatkan dalam pembahasan kontrak 

promo dengan toko. Namun saat terjadi selisih hitung, salesman harus 

menanggung kekurangan hitung tersebut demi menjaga hubungan 

kerjasama dengan toko agar tidak direbut oleh kompetitor. Karyawan 

tidak merasa bahagia menjalani tugasnya sebagai Salesman.  

Berdasarkan temuan data di lapangan dan kajian teoritis 

tersebut maka peneliti menemukan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan adalah kurangnya kebahagiaan kerja pada karyawan. 
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Dimana hal ini juga diikuti dengan permasalahan rendahnya kualitas 

hubungan atasan-bawahan. Kepala cabang yang memiliki jumlah 

bawahan terlalu banyak menyebabkan kualitas relasinya menjadi 

rendah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Budiman (2015) 

kualitas hubungan atasan bawahan berpengaruh terhadap perilaku 

kontra produktif. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dalam penelitian ini 

tertarik untuk membuktikan secara empirik “Hubungan antara kualtas 

relasi atasan-bawahan dan penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja 

pada karyawan Perusahaan PT. X”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk membuktikan 

secara empirik hubungan antara kualitas relasi atasan-bawahan 

dan penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja pada karyawan 

divisi Marketing dan Gudang PT. X. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan 

yang berguna bagi kemajuan dan pengembangan Ilmu Psikologi, 

khususnya Psikologi Industri dan Organisasi terutama tentang 

Kebahagiaan kerja, serta hubungannya dengan Relasi Atasan-

bawahan dan Penerimaan Diri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang tinggi rendahnya Kebahagiaan Kerja, Relasi 

Atasan-bawahan, dan Penerimaan Diri sehingga perusahaan 

dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan hasil yang 

diperoleh.  

 


