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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia menduduki urutan keempat di asia tenggara dengan produktivitas 

kerja yang rendah menurut cnbcindonesia.com dibawah Singapura, Malaysia, dan 

Thailand.Quality of WorkLife(QWL) atau yang biasa yang disebut dengan kualitas 

kehidupan kerja yang baik dihasilkan dari produktivitas kerja yang baik. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Union of Profesional.com diambil 

dari 80% guru pendidikan khusus, 8% konselor, perawawat, dan pekerja sosal dan 

12% dari pekerjaan lain menunjukkan bahwa 65% profesi di Amerika yang 

merasa puas dengan QWLnya. Dari hal stersebut dapat dilihat bahwa masih 

kurangnya kesadaran pekerja mengenai kualitas kehidupan kerjanya.Survei lain 

dilakukan kepada beberapa manajer perusahaan di Singapura dan memperoleh 

hasil dimana berdampak buruk sebesar 68% pada produktivitas kerja, 71% 

berdampak buruk pada kesehatan, 79% terhadap relasi dengan rekan kerja dan 

89% berdampak buruk pada hubungan dengan keluarga terutama anak (Wyat dan 

Wah, 2001).Penelitian yang dilakukan pada Pekerja di Singapura dimana pekerja 

ingin dihargai sebagai pribadi di tempat mereka  bekerja. 

Salah satu hal yang mempengaruhi QWL adalah Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia yang  terus 

bertambahsejumlah 123 ribu kasus kecelakaan kerja yang terekam sepanjang 

tahun 2017meningkat 20% dari tahun sebelumnya 2016 .  
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Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Ayesha Tabassumb pada tahun 

2012yang dilakukan di universitas swasta di Bangladesh. Bahwa kualitas 

kehidupan kerja karyawan yang bekerja di Bangladesh tergolong tinggi. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan data awal yang didapatkan dari hasil 

wawancara pada 5 orang pekerja pabrik di PT. Dan Liris, dimana buruh yang 

bekerja memiliki masa kerja yang lama dengan rata-rata 10-20 tahun kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS, HV, dan S bahwa informan merasa 

nyaman dengan pekerjaannya yang sudah dilakukan selama 15 tahun bekerja, 

pekerja merasa bahwa kebutuhan dan kesejahteraan mereka tepenuhi. Hal serupa 

juga terjadi dengan SN dan TM ketika diwawancarai bahwa perusahaan 

memperlakukan karyawannya dengan baik dan dapat mencupi kebutuhan 

hidupnya, dan hal itu yang membuat SN dan TM bekerja dengan lama kerja 12 

tahun. 

Kinerja yang bagus akan didapatkan oleh pekerja apabilapara pekerja 

dihormati dan dipandang seperti layaknya manusia dewasa. Hubungan antara 

tempat bekerja yang tidak stabil dengan pekerjaan dan masalah komitmen pribadi 

dan keluarga yang menimbulkan dampak negatif pada karyawan dengan ditandai 

adanya rendahnya motvasi rendah dan produktivitas yang melemah (Galinsky & 

Stein, 1990, Benedict & Taylor, 1995 dalam (Sinha,dkk)) 

Ilmu pengetahuan menciptakan individu- individu yang unggul di berbagai 

bidang.Sumber Daya Manusia berperan penting dalam menentukan kelangsungan, 

efisiensidan persaingan antar laryawan dari suatu organisasi (Noe dkk, 

2006).Sumber Daya Manusia (SDM)merupakankuncidalamkeberhasilansuatu 
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perusahaan menurut Madura (2001). Lovelock dan Wright (2002) fokus utama 

sebuah organisasi seharusnya terletak pada karyawan. 

Kinerja karyawan pada dasarnya adalah buah hasil dari proses yang rumit 

dari dalam diri pekerja atau cara yang strategis dari perusahaan. Faktor-faktor 

dalam diri individu yang berpengaruh pada kinerja karyawan yaitu yang 

menggambarkan sifat-sifat karyawan seperti visi, harapan, dan 

motivasi.Sementara contoh faktor yang bersal dari luar yang berpengaruh pada 

kinerja berasal dari lingkungan seperti kepribadian, tingkah laku dan 

kegiatanrekan kerja (Mangkunegara, 2010).Keseluruhan ini merupakan konsep 

dari Quality of Work Life (QWL). 

Lawler (1982) dalam Rethinam dan Ismail (2008) menjelaskan bahwa 

QWLciri darisituasi kerja dan pekerjaan, dimana perhatian pusat seluruh QWL 

dalam lingkungan perusahahaan adalah untuk meningkatkan ketentraman dan 

kinerja karyawan.“Quality of Work Life” atau yang biasa dikenal dengan kualitas 

kehidupan kerja adalah cara perusahaan untuk memberikan rasa aman dan rasa 

puas dalam bekerja untuk mencapai tujuan dari perusahaan(Nawawi,2008). 

Unsur-unsur Quality of Work Life menurut Cascio (1995) dimana salah satunya 

adalah komunikasi, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan keamanan kerja. 

Perusahaan yang kurang melihatkepentingan karyawan akanQuality of Work 

Life yang baik akan sulit mempertahankan karyawaannya untuk menetap dan 

tidak berpindah ketempat lain yang lebih memperhatikn karyawannya dan akan 

menimbulkan asumsi bahwa ia akan lebih di hargai (Cascio & Boudreu, 2011).  
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 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dari sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang didapati oleh peneliti adalah : “Bagaimana Quality of 

Work Life pada karyawan?” 

B. Tujuan Penelitian 

 Pada setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai 

oleh peneliti , dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui bagaimanakah kualitas kehidupan kerja pada karyawan 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, memberikan informasi serta kajian teori-teori dalam ilmu 

psikologi industri dan organisasi 

2. Secara Praktis, Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan, divisi atau bagian 

sumber daya, personalia untuk mengelola dengan baik mengenai kualitas 

kehidupan kerja pada karyawan agar dapat bekerja secara produktif dan dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Bagi karyawan, penelitian ini bermanfaat sebagai 

cara atau solusi untuk mengembangkan diri lebih baik demi tercapainya tujuan 

perusahaan serta dapat digunakan untuk media meningkatkan kualitas pekerja 

serta meningkatkan produktivitas pekerja yang nantinya akan berpengaruh 

pada kenaikan jabatan 


