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BAB 1 

 BAB 1   PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin berkembang. 

Persaingan yang ketat menuntut organisasi industri mampu menyesuaikan 

dengan berbagai perubahan agar nantinya tetap berkembang dan dapat 

memajukan usahanya. Dalam mengembangkan organisasi industri di suatu 

perusahaan, dibutuhkan keseimbangan sumber daya manusia yang baik. 

Pengelolaan sumber daya manusia secara optimal mampu meningkatkan dan 

menjaga eksistensi pada perusahaan. 

Becker (dalam Putra, 2015) menjelaskan bahwa akan selalu terjadi pola 

ekonomi yang baru. Cirinya antara lain, kualitas, adanya inovasi baru, perubahan 

waktu yang cepat, dan kepuasan konsumen. Pada situasi inilah, perusahaan 

dituntut untuk selalu mengembangkan aset yang tidak berwujud, seperti 

kreativitas, inovasi produk, ilmu pengetahuan, pengenalan merek dagang, dan 

yang paling penting terletak pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Ketika perusahaan mengelola SDM, terdapat beberapa macam aktivitas 

di tempat kerja. Aktivitas yang dimaksud yakni kegiatan sehari-hari yang 

mencakup tanggung jawab dan bagaimana cara menyikapi berbagai tingkat 

kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Seseorang mampu 

mempersepsikan suatu kondisi mengenai tempat kerjanya dan mengontrol 

emosinya. Hal tersebut merupakan ukuran dari well-being atau kesejahteraan 

(Jati, 2010). 
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 31 mengenai 

ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh merupakan 

suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja yang aman 

dan sehat (Kemenperin,2003). Kesejahteraan sangat membantu individu untuk 

berkembang serta meningkatkan performa kinerja. Ketika individu mampu 

mencapai standar well-being yang baik saat bekerja, maka akan memiliki tingkat 

kreativitas yang tinggi, memiliki gagasan baru, setia dengan pekerjaannya, 

kinerjanya lebih produktif dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada 

konsumen. Berbeda dengan individu yang memiliki standar well-being rendah, ia 

akan cenderung sulit untuk berkembang dan akhirnya performa kinerja menurun. 

Dalam dunia kerja, para karyawan memiliki tujuan kehidupan yakni 

kesejahteraan (Prihatsanti dan Dewi, 2010). Namun tujuan kesejahteraan pada 

setiap karyawan berbeda-beda yang terletak di cara pandang dan makna dari 

kesejahteraan secara pribadi. Istilah kesejahteraan dalam ilmu psikologi disebut 

sebagai subjective well-being (SWB) karena bersifat abstrak dan dapat diukur. 

Subjective well-being didasarkan dari pengalaman subjektif individu 

(Diener, 1984). Subjective well-being yakni persepsi individu terhadap 

kelangsungan hidupnya yang berpedoman dengan bagaimana cara individu 

mengevaluasi informasi dan peristiwa dalam hidupnya. Evaluasi yang dimaksud 

yakni bersifat kognitif dan afektif (Diener, 2009).  Evaluasi yang bersifat kognitif 

meliputi bagaimana individu merasakan kepuasan dalam hidupnya. Evaluasi yang 

bersifat afektif meliputi seberapa sering individu merasakan emosi positif dan 
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emosi negatif. Individu bisa dikatakan mempunyai tingkat subjective well being 

yang tinggi, jika merasakan kepuasan dalam hidupnya dan sering merasakan 

emosi positif serta jarang merasakan emosi negatif.  

Gregor dan Little (dalam Hartanto & Kurniawan, 2015) berpendapat 

bahwa salah satu pendekatan teori untuk mengukur subjective well-being yakni 

terpenuhinya kesejahteraan karyawan meliputi kebutuhan dan harapan yang 

berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Jadi terpenuhi atau tidak 

terpenuhinya kesejahteraan karyawan dirasa dapat memengaruhi subjective well-

being. 

Subjective well-being mempunyai makna yang lebih luas bila 

dibandingkan dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja menurut Timmreck (dalam 

Muhadi, 2007) yakni sebatas terpenuhi atau tidaknya harapan karyawan ketika 

bekerja. Sementara subjective well-being yakni tahapan lanjutan dari kepuasan 

kerja. Ketika individu merasakan kepuasan kerja dan dapat merasakan 

pengalaman positif, secara tidak langsung hal tersebut dapat membantu individu 

untuk menilai kualitas kehidupannya dan merasakan kesejahteraan subjektif. 

Kesejahteraan subjektif ini tentunya penting bagi seorang individu, bahkan Pavot 

& Diener (2008) berpendapat  bahwa subjective well-being menjadi salah satu 

prediktor kualitas hidup seseorang karena dinilai mampu memengaruhi 

kesuksesan pribadi dalam berbagai aspek kehidupan.  

Seseorang yang dikatakan memiliki subjective well-being yang tinggi 

ketika seseorang menilai kepuasan hidupnya tinggi dan lebih sering merasakan 

afek positif daripada afek negatif  (Diener, 1984). Diener, Suh, Lucas, & Smith 

(1999) berpendapat bahwa seseorang yang memiliki tingkat subjective well-being 
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tinggi cenderung memiliki cara pandang positif terhadap suatu hal yang 

menyenangkan, memiliki energi yang baik, dan mampu berkonsentrasi secara 

fokus. Serupa dengan pendapat Diener, Biswas, dan Tamir (1990) seseorang 

yang memiliki tingkat subjective well-being tinggi mampu mengatasi permasalahan 

dengan baik, mampu beradaptasi dengan situasi baru dan mampu melakukan 

coping sehingga membuat hidupnya merasa lebih bermanfaat. 

Pada dasarnya setiap individu menginginkan dan berhak mencapai 

subjective well-being. Tetapi, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah karena 

akan dihadapkan pada problematika kehidupan. Salah satunya yakni di tempat 

kerja. Jewell dan Siegel (1993) berpendapat bahwa baik atau buruknya 

kebahagiaan kehidupan karyawan, mengacu pada bagaimana situasi kerja ketika 

individu bekerja. Situasi dalam lingkungan kerja dapat diartikan sebagai iklim 

organisasi (Litwin dan Stringer, 1968). Wirawan (2007) mendefinisikan iklim 

organisasi yakni pemahaman anggota organisasi terhadap peristiwa yang sedang 

terjadi di dalam lingkungan organisasi dan berpengaruh pada perilaku maupun 

sikap, termasuk kinerja anggota organisasi.  

Iklim organisasi turut berperan serta dalam keefektifan kinerja seseorang. 

Ketika organisasi memiliki iklim positif serta menunjang kinerja anggotanya, maka 

anggota akan bekerja dengan senang hati dan memiliki kualitas pekerjaan yang 

baik pula. Dampak dari situasi tersebut yakni tujuan di dalam organisasi dapat 

terwujud dan saling menguntungkan anggotanya. Namun berbanding terbalik jika 

organisasi memiliki iklim negatif. Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota 

organisasi cenderung buruk dan akan sulit mencapai tujuan organisasi (Hendriks, 

dalam Sarida, 2016). 
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Setiap karyawan tentunya mempunyai cara pandang terhadap iklim di 

lingkungan organisasinya. Terdapat karyawan yang merasa puas dan tidak puas 

dengan iklim organisasinya. Iklim organisasi dirasa memiliki dampak positif, jika 

iklim organisasi dapat memenuhi kebutuhan serta perasaan karyawan. Selain itu, 

penentuan iklim dalam lingkungan organisasi merujuk pada seberapa baik 

anggota organisasi dihargai, diperhatikan, diarahkan, dibimbing oleh 

organisasinya. Hal tersebut akan memberikan kepuasan kerja bagi anggota, 

sehingga mereka merasakan kebahagiaan (Sarida, 2016).  

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa iklim organisasi 

berkaitan dengan subjective well-being. Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto 

dan Kurniawan (2015), bahwasanya terdapat hubungan antara iklim organisasi 

dengan subjective well-being. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yakni 

semakin baik iklim di dalam suatu organisasi maka semakin baik pula subjective 

well-being pada karyawan. Tetapi berbanding sebaliknya, jika iklim di organisasi 

buruk maka tingkat subjective well-being pada karyawan rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Judge dan Locke (Ariati, 2010) 

menemukan adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan subjective well-

being pada perawat. Ia juga mengatakan apabila seseorang dapat merasakan 

kesejahteraan dan kualitas hidup maka dapat dengan mudah mengumpulkan dan 

mengingat informasi tentang pekerjaan sehingga memengaruhi kinerja individu 

serta kelangsungan kehidupannya.  

Permasalahan pokok yang sedang terjadi pada pegawai teller yakni 

mereka sering kali tertekan dengan beban kerja yang berat, sehingga mudah 

marah, tidak fokus dengan pekerjaan, tidak bersemangat. Hal tersebut sependapat 
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dengan Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) yakni ketika seseorang lebih sering 

mengalami afek negatif dalam hidupnya, maka ia sulit untuk merasakan 

kesejahteraan di kehidupannya. Dampak yang lain yang dirasakan pegawai teller 

yakni mereka lebih cepat sakit seperti sakit kepala dan maag. Diener, Suh, Lucas 

dan Smith (1999) mengutarakan jika seseorang memiliki kondisi fisik dan mental 

yang baik akan lebih mudah menjalani aktivitasnya sehari-hari. Maka dari itu, 

urgensi dalam penelitian mengenai subjective well-being pada pegawai teller 

harus di teliti lebih lanjut untuk meningkatkan subjective well-being, sehingga 

mereka merasakan antusias dalam bekerja, lebih bersemangat, dan yang paling 

utama yakni nyaman dengan pekerjaannya. 

 Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui 

wawancara dan observasi. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan 

mewawancarai 10 orang pegawai teller Bank Mandiri Ungaran dan dilengkapi 

dengan observasi sebagai penunjang data yang akan peneliti peroleh. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan dengan berpedoman pada aspek subjective 

well-being dan iklim organisasi. 

Pertanyaan yang diajukan peneliti meliputi lama kerja dan tantangan 

terbesar selama bekerja khususnya di bagian teller. Pertanyaan yang diajukan 

pada aspek subjective well-being antara lain bagaimana tingkat kepuasaan dalam 

hidup, keinginan dalam hidup yang sudah maupun belum tercapai, bagaimana 

cara untuk mencapai tingkat kepuasaan hidup yang diinginkan, dan keadaan 

perasaan atau mood ketika mereka bekerja sehari-hari. Sedangkan pertanyaan 

mengenai aspek iklim organisasi antara lain bagaimana hubungan antara atasan 
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dengan karyawan, hubungan relasi ketika bekerja, beban kerja, dan suasana 

internal ketika bekerja. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 

2018, 1 Juni 2018, dan 4 Juni 2018 di Bank Mandiri Cabang Wilayah Ungaran. 

 

Tabel 1. 1 Hasil  Survei Awal 

Pernyataan 
Jumlah 

Karyawan 
Prosentase 

Ketakutan akan terjadi kesalahan 
kerja (afek negatif) 

9  90% 

Merasa kelelahan karena beban 
kerja (afek negatif) 

9  90% 

Perubahan mood yang tidak stabil 6  60% 
Dukungan positif dari keluarga 9 90% 
Ingin keluar dari pekerjaan 6  60% 
Mendapat reward atas pekerjaan 8 80% 
Peraturan perusahaan yang 
menghambat kinerja 

7  70% 

Jarang terjadi konflik antar rekan  7 70% 
Penggantian sarana dan pra sarana 
yang lamban 

6  60% 

Total karyawan yang diwawancara  10 orang 
 

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa terdapat sembilan orang merasa 

ketakutan jika terjadi kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebanyak 

sembilan orang merasa kelelahan karena beban kerja yang terlalu banyak. 

Perubahan mood yang tidak stabil saat bekerja, sehingga sebanyak enam 

responden menyatakan ingin keluar dari pekerjaannya. Selain itu, tujuh responden 

mengeluhkan bahwa terdapat peraturan perusahaan yang menghambat kinerja 

mengenai peraturan audit dengan service konsumen berbenturan. Selain itu, 

penggantian sarana dan prasarana yang lamban dikeluhkan sebanyak enam 

orang. 
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Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi sebagai data 

penunjang. Hasil yang diperoleh dari observasi, dari prediktor iklim organisasi 

mengenai sarana dan prasarana. Peneliti melihat dua kali komputer teller tiba-tiba 

mati saat melayani konsumen. Mesin penghitung uang empat kali macet ketika 

digunakan, alhasil teller menghitung secara manual. Nampak saat bekerja, 

beberapa teller mengeluhkan server dari pusat yang terkadang error. Maka 

kepentingan penelitian ini diadakan untuk meneliti lebih dalam subjective well-

being pada pegawai teller yang berkaitan dengan iklim organisasi. Selain itu, Bank 

Mandiri Ungaran belum pernah menjadi tempat penelitian mengenai subjective 

well-being dan iklim organisasi 

Salah satu prediktor bahwa pegawai teller belum mencapai subjective 

well-being dengan baik yakni mereka masih merasakan afek negatif yang sangat 

tinggi ketika bekerja. Dalam hal ini, iklim organisasi sendiri merupakan faktor yang 

memengaruhi tingkat subjective well-being. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Jewell dan Siegal (1993)  yakni baik atau buruknya kebahagiaan kehidupan 

karyawan, mengacu pada bagaimana situasi kerja ketika individu bekerja. Situasi 

dalam lingkungan kerja dapat diartikan sebagai iklim organisasi. 

Sama seperti halnya yang terjadi pada pegawai teller Bank Mandiri, 

bahwa ditemui beberapa pegawai merasa ketakutan jika terjadi kesalahan kerja 

karena peraturan perusahaan yang menghambat kinerja. Adapun pegawai yang 

mengeluhkan beban kerja yang sangat berat, perubahan mood yang tidak stabil, 

pengelolaan sarana dan prasarana yang masih lamban, sehingga membuat 

beberapa pegawai berniat keluar dari pekerjaan sebagai teller. 
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Hal-hal yang telah disebutkan di atas sama halnya dengan perilaku yang 

bertolak belakang dengan aspek-aspek subjective well-being yang berkaitan 

dengan aspek afeksi. Dengan demikian peneliti menganggap bahwa dari hasil 

wawancara beberapa pegawai teller dan observasi di lapangan, maka afek positif 

yang dirasakan oleh pegawai teller dinilai kurang karena adanya kemungkinan 

salah satu pengaruh dari faktor-faktor iklim organisasi. 

Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui 

lebih lanjut mengenai apakah terdapat hubungan antara iklim organisasi dengan 

subjective well-being pada pegawai teller di Bank Mandiri. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara Iklim Organisasi dengan Subjective Well-Being pada pegawai teller 

perbankan. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu psikologi, terkhusus pada Psikologi Industri dan Organisasi 

yang berhubungan dengan Iklim Organisasi dan Subjective Well-Being. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk 

mencapai subjective well-being pada pegawai teller dengan iklim organisasi, 
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sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam pengelolaan 

SDM. 


