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KUALITAS KEHIDUPAN KERJA EDITOR BUKU PT. TIGA 

SERANGKAI SURAKARTA 

Abstrak 

 

Dalam era globalisasi sekarang ini banyak perusahaan, organisasi swasta maupun 

pemerintah melakukan perekrutan pegawai dengan standar-standar tertentu sesuai 

keinginan organisasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi mereka. 

Perusahaan memberikan fasilitas untuk menunjang kinerja para karyawannya, 

sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan mampu mencapai deadline 

dengan tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

“kualitas kehidupan kerja editor buku PT. Tiga Serangkai Surakarta”. Dalam 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

Penelitian  ini digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian 

deskriptif kulitatif yang digunakan pada saat penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai kualitas kehidupan kerja editor buku di PT Tiga 

Serangkai Surakarta secara mendalam dan komprehensif. Berdasarkan hasil 

analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa aspek dari kualitas 

kehidupan kerja yang pertama adalah kompensasi yang cukup meliputi; gaji, 

bonus, dan tunjangan. Kemudian aspek kedua adalah lingkungan yang nyaman 

yaitu terdapat fasilitas untuk nenunjang kerja karyawa. Aspek ketiga dari kualitas 

kehidupan kerja editor buku adalah integrasi sosial dalam organisasi yang 

meliputi komunikasi dan kepemimpinan. Aspek keempat dalam kualitas 

kehidupan kerja editor adalah hak-hak karyawan yang dipenuhi oleh pihak 

perusahaan yaitu berupa jaminan sosial berupa BPJS untuk seluruh anggota 

keluarga karyawan. 

 

Kata Kunci : kualitas hidup pekerja, aspek kualitas kehidupan kerja, editor PT 

tiga serangkai surakarta. 

 

Abstract 

 

In the current era of globalization, many companies, private and government 

organizations recruit employees with certain standards according to the wishes of 

these organizations to meet the needs of their organizations. The company 

provides facilities to support the performance of its employees, so that employees 

can work well and be able to reach deadlines on time. The purpose of this research 

is to find out how "the quality of work life of PT. Surakarta Triad ". Telling in the 

current problem solving based on data. This research used a descriptive qualitative 

approach. This type of descriptive descriptive research used at the time of this 

study was intended to obtain information about the quality of work life of a book 

editor at PT Tiga Serangkai Surakarta in depth and comprehensively. Based on the 

results of the analysis obtained it can be concluded that aspects of the quality of 

work life first are adequate compensation including; salary, bonus and benefits. 

Then the second aspect is a comfortable environment that is there are facilities to 

support the work of employees. The third aspect of the quality of the work life of 
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a book editor is social integration in organizations which includes communication 

and leadership. The fourth aspect in the quality of work life of the editor is the 

rights of employees who are fulfilled by the company in the form of social 

security in the form of BPJS for all family members of employees. 

 

Keywords: quality of working life, quality aspects of working life, editor of PT 

tiga serangkai surakarta 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini sumber daya manusia yang 

berkompeten sangat dibutuhkan diberbagai bidang, oleh sebab itu banyak 

perusahaan, organisasi swasta maupun pemerintah melakukan perekrutan pegawai 

dengan standar-standar tertentu sesuai keinginan organisasi tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi mereka dan jumlah pelamar pun tidak sedikit 

banyak para pelamar berasal dari fresh graduate maupun yang sudah beberapa kali 

mencoba Pratama (2012, dalam Imanni 2014). Sumber daya manusia adalah 

faktor yang paling penting dari sebuah organisasi di mana pengakuan atas pola 

perilaku dan faktor-faktor yang berhubungan dengan job description karyawan 

menjadi sangat diperlukan dalam pengakuan keberhasilan suatu organisasi 

Varnous (2013, dalam Imanni 2014). 

Setiap karyawan dari organisasi dapat diartikan sebagai salah satu ibu kota 

paling penting, dan dengan memperhatikan kebutuhan mereka dapat membantu 

untuk meningkatkan efisiensi dari organisasi tersebut, karena kurangnya perhatian 

dapat menyebabkan hilangnya banyak sumber daya manusia pada organisasi. 

Oleh karena itu, jika organisasi ingin mencapai tujuannya, harus memperhatikan 

sumber daya manusia yang dimilikinya Asgari and Dadashi (2011, dalam Imanni 

2014). Keyakinan tentang QWL (Quality of Work life) atau yang biasa disebut 

dengan kualitas kehidupan kerja adalah salah satu metode terbaik untuk menarik 

dan mempertahankan karyawan yang berkompeten serta untuk mendapatkan 

kinerja yang lebih baik dalam suatu organisasi Salmani (2005, dalam Varnous, 

2013). Kualitas kehidupan kerja adalah pemenuhanakan kebutuhan yang berbeda 

dari setiap karyawan termasuk kebutuhan sosial, harga diri, perealisasian akan 

setiap keahlian Chang dan Tang (2009, dalam Varnous 2013). Kualitas kehidupan 
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kerja dapat didefinisikan sebagai metode atau pendekatan yang menggunakan 

teknik khusus untuk meningkatkan dan memodifikasi pekerjaan (Varnous, 2013). 

Tiga Serangkai telah didirikan pada 28 september 1958 oleh beberapa Sekolah 

Dasar (SD) guru di Wuryantoro Wonogiri. Mereka adalah The Late H. Abdullah 

Marzuki (Alm) dan istrinya HJ. Siti Aminah Abdullah. Tujuan dari 

pengembangan perusahaan ini adalah untuk menghasilkan buku „Himpunan 

Pengetahuan Umum‟ dan „Himpunan Penegtahuan Alam‟ yang sangat dituntut 

oleh sekolah dan siswa pada saat itu. Semua buku-buku itu hasil dari upaya 

mereka menulis dan mengumpulkan semua pertanyaan yang terkait dengan topik 

tersebut karena bertanggungjawab sebagai seorang guru yang ingin melihat anak 

didiknya berhasil dalam studi. 

Pasangan ini memilih untuk menempatkan nama perusahaan mereka sebagai 

Tiga Serangkai (TS) karena berjasa memperingati dari Toko Buku Tiga untuk 

menerbitkan buku-buku mereka pada saat pertama sebelum buku sangat 

meningkat dalam permitaan dan pada waktu itu mereka diusulkan oleh pemilik 

dari Toko Buku Tiga untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri karena prospek 

yang baik di mana depan. Kemudian TS didirikan dan tempat pertama operasinya 

berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada tahun 1972, mereka pindah operasi ke 

Solo dan telah mengembangkan perusahaan penerbitan di Dr Supomo No. 23 

dimana dapat dianggap sebagai lokasi yang strategis karena terletak di kota.  

Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1987 perusahaan ini mulai membeli dan 

menggunakan mesin modern dan teknologi tinggi sehingga mereka dapat 

menghasilkan produk mereka secara lebih efisien serta meningkatkan kualitas 

produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada tanggal 1 Januari 1992 

perusahaan mengganti dari CV ke PT sehingga berubah nama menjadi PT Tiga 

Serangkai. 

Visi dari PT Tiga Serangkai adalah untuk menjadi sebuah percetakan dan 

penerbitan yang terkenal dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan serta ingin 

meningkatkan kualitas isi dari buku tersebut.Selain itu, perusahaan ingin 

memberikan kontribusi yang berharga bagi pendidikan nasional.Misi dari PT Tiga 

serangkai adalah untuk menghasilkan kualitas yang tinggi bagi buku guna 
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memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas profesionalisme, 

sumber daya manusia yang responsive dan adaptif terhadap perubahan pasar juga 

sangat konsen terhadap harga yang terjangkau. 

Dari data awal yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan salah satu 

editor buku di PT Tiga Serangkai Surakarta berinisial RMA menyatakan bahwa 

perusahaan memberikan fasilitas untuk menunjang kinerja para karyawannya, 

sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan mampu mencapai deadline 

tepat waktu. Serupa dengan RMA, ASW menyatakan bahwa perusahaan akan 

memberikan bonus kepada setiap karyawan yang mampu menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu. Menurut ASW untuk mencapai deadline informan 

berkoordinasi dan saling berkomunikasi  antar teman seteam  secara langsung. 

Sedangkan saat AK  tidak dapat mencapai dealine yang disebabkan oleh kualitas 

naskah (materi) yang kurang bagus dan perlu pembenahan yang banyak. AK 

mendiskusikan dan meminta pendapat teman untuk menyelesaikan masalahnya. 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas kehidupan kerja 

editor buku tidak hanya ditentukan dengan fasilitas yang disediakan perusahaan 

namun juga dipengaruhi oleh teman kerja dan lingkungan kerja yang 

kondusif.Dari fenomena-fenomena diatas maka muncul pertanyaan pada peneliti 

bagaimana kualitas kehidupan kerja editor buku di PT Tiga Serangkai Surakarta. 

Dari pertanyaan tersebut, maka peneliti mengambil judul “Kualitas Kehidupan 

Kerja Editor Buku PT Tiga Serangkai Surakarta”. 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana kualitas kehidupan kerja editor buku PT. Tiga Serangkai Surakarta 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan baik 

dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis. Manfaat Teoritis, penulis berharap agar 

hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan suatu gambaran dan 

pengetahuan kepada pembaca mengenai kualitas kehidupan kerja editor buku di 

perusahaan, Manfaat praktis, penelitian ini juga diharapkan menjadi satu masukan 

yang bermanfaat bagi perusahaan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam 

mengatur sumber daya manusia sehingga terjadi peningkatan dalam kualitas 

kehidupan kerja editor buku. 
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2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif 

deskriptif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kulitatif yang 

digunakan pada saat penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

mengenai kualitas kehidupan kerja editor buku di PT Tiga Serangkai Surakarta 

secara mendalam dan komprehensif. Dalam pengumpulan data, maka karakteristik 

informan yang ditentukan oleh peneliti yaitu jumlah informan dalam peneitian ini 

4 (empat) karyawan dengan jenis kelamin laki-laki & perempuan, dan berasal dari 

daerah yang berbeda, telah bekerja di PT Tiga Serangkai minimal 1 tahun. 

Kisaran usia dari informan ± 30 sampai dengan 55 tahun. Lokasi dalam 

pengambilan data ini adalah PT Tiga Serangkai dan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu memilih informan berdasarkan dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebelum melakukan penelitian, hal yang perlu 

dilakukan oleh peneliti adalah melakukan survey dengan mencari informasi 

mengenai perusahaan yang memiliki editor buku. Sebelum penelitian dilakukan, 

peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada HRD PT. Tiga Serangkai dengan 

menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Setelah mendapatkan izin dari pihak HRD 

PT. Tiga Serangkai, kemudian dari pihak HRD memberikan data editor yang bisa 

di wawancarai sebagai informan.Informan diberikan lembar persetujuan untuk 

ditandatangani sebagai bentuk kesedian informan untuk diwawancarai. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan agustus hingga bulan oktober  2017. 

Wawancara dilakukan melalui media email kepada informan. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 4 orang, namun peneliti tidak diijinnkan oleh perusahaan 

untuk bertemu langsung dengan para editor karena takut akan menggangu waktu 

istirahat para editor. Sehingga pihak perusahaan memberikan solusi untuk 

melakukan wawancara melalui email yang dikirimkan kepada pihak HRD 

perusahaan dan diteruskan kepihak para editor atau informan. Hasil wawancara 

penelitian menghasilkan pendapat sementara tentang aspek yang mempengaruhi 

kualitas kehidupan kerja editor buku yaitu kompensasi yang cukup, lingkungan 
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kerja yang aman dan sehat, dan integrasi sosial dalam organisasi, hak-hak 

karyawan. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa 

pihak perusahaan memberikan kompensasi yang cukup kepada karyawan yang 

mampu menyelesikan tugas sesuai deadline. Informan mengatakan bahwa 

perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan 

terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan dan atasan. Informan 

menyatakan bahwa integrasi sosial dalam organisasi terbentuk dengan baik antara 

satu tim. Informan mengatakan bahwa perusahaan memberikan hak-hak karyawan 

seperti memberikan jaminan sosial berupa BPJS kesehatan untuk seluruh anggota 

keluarga karyawan. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara bahwa 

3 dari 4 informan bahwa kompensasi yang cukup telah diberikan kepada 

karyawan, 4 dari 4 informan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman 

dan sehat, dan 4 dari 4 informan mengatakan bahwa integrasi sosial dalam 

organisasi terjalin dengan baik dalam satu tim.       

                                                             

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan aspek kompensasi yang cukup semua informan mengatakan bahwa 

pihak perusahaan telah memberikan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga informan sehingga 2 informan memiliki tabungan untuk 

keadaan darurat dan 2 informan tidak memiliki tabungan untuk keadaan darurat. 

Dari hasil wawancara 3 informan mengatakan bahwa disaat informan dapat 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan perusahaan mendapatkan 

keuntungan maka karyawan akan diberikan donus berupa uang. 

“menyelesaikan tugas sesuai deadline merupakan kewajiban setiap 

editor. Hal tersebut tentu berimbas pada penilaian kinerja oleh 

atasan. Nilai yang diberikan atasan kepada editor baik tentu 

bonusnya juga baik.” (48-50) 

“ya berupa uang” (52) 

“ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri dan keluarga 

(terutama kesehatan) sehingga perlu adanya tabungan, guna 

mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, baik yang 
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berhubungan dengan keluarga sendiri maupun orang lain (saudara)”. 

(136-139) 

“meminjam koperasi kantor, menggadaikan barang (emas) yang 

dimiliki, atau meminjam di bank dengan jaminan sertifikat”. (142-

143) 

Notoadmojo (2009, dalam Kenelak 2016) berpendapat kompensasi yang 

diterima oleh karyawan adalah sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi 

penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, di mana 

perusahaan dalam menentukan upah tidak melihat dari jenis kelamin. Kompensasi 

berdasarkan hasil wawancara dengan para editor, mereka mendapatkan gaji setiap 

bulan nya dan diatas rata-rata UMR. Gaji yang diterima para editor cukup untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga sehingga ada diantara editor yang 

memiliki tabungan untuk keadaan darurat dan ada yang tidak memiliki tabungan 

untuk keadaan darurat. Menurut Rokmulyati (1983 dalam Brata 2017) 

menyatakan bahwa gaji merupakan suatu bentuk pembayaran periodik dari 

seorang majikan pada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari 

sudut pandang pelaksaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, 

dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Istilah lain dari gaji 

adalah honor dan upah. Gaji, honor ataupun upah dapat diterima pegawai 

dilingkungan kantor ataupun tempat kerja milik negara atau tempat swasta. 

Hasibuan (1999, dalam Brata 2017) mendefinisikan upah insentif adalah balas 

jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi 

standart. Sistem bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang 

ditujukan untung merengsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan 

tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih 

tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang 

diberikan pada pekerja. Kompensasi berdasarkan hasil wawancara dengan para 

editor, mereka akan mendapatkan bonus berupa uang disaat menyelesaikan tugas 
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dengan tepat waktu sehingga perusahaan mampu mencapai target yang 

diinginkan. 

Dessler (2007, dalam Fitria 2017) menyatakan bahwa tunjangan adalah 

pembayaran tidak langsung yang diberikan kepada karyawan bisa mencangkup 

asuransi jiwa, kesehatan, cuti dan Pensiun. Panggabean (2004, dalam Fitria 2017) 

mengartikan tunjangan adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau 

bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara adil atas jasa mereka dalam 

mencpai tujuan perusahaan. Kompensasi berdasarkan hasil wawancara dengan 

para editor mengatakan bahwa mereka menerima fasilitas kesehatan BPJS berserta 

seluruh anggota keluarganya. 

Berdasarkan aspek lingkungan kerja yang aman dan sehat seluruh informan 

mengatakan bahwa pihak perusahaan telah memberikan fasilitas-fasilitas berupa 

tempat yang nyaman, komputer, internet, buku-buku pendukung pengeditan, 

printer, pensil, air minum, yang mampu menunjang kinerjanya sebagai seorang 

editor buku. Perusahaan juga memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, 

dan program pension. Pihak perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja 

yang aman dan sehat dengan terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan dan 

atasan, sehingga seluruh karyawan mampu menyelesaikan pekerjaanya dengan 

tepat waktu dan nyaman. 

“Semua fasilitas (prasarana) yang berkaitan dengan kinerja editor 

diberikan seperti tempat yang nyaman, komputer, internet, buku-buku 

pendukung pengeditas, dll”. (54-56) 

“Fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, program pension, dan 

sebagainya”. (43-44) 

Kualitas kehidupan kerja editor buku dapat dilihat dari aspek lingkungan kerja 

yang aman dan sehat. Menurut Cascio Wayne (Irawati, 2015) lingkungan kerja, 

artinya tersedianya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk di dalamnya 

penetapan jam kerja, peraturan yang berlaku kepemimpinan serta lingkungan 

fisik. Lingkungan berdasarkan hasil wawancara dengan para editor mengatakan 
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bahwa mereka diberikan suasana lingkungan yang aman dan yang penting 

terutama bagi keselamatan, kenyamanan karyawan dalam menjalankan tugasnya. 

Moenir (2011, dalam Maulana 2016) menyatakan bahwa fasilitas adalah segala 

jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan pelayanan yang berfungsi sebagai alat 

utama atau pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga sosial dalam 

rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi 

kerja itu atau segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati 

oleh orang pengguna. Fasilitas berdasarkan hasil wawancara dengan para editor 

mengatakan bahwa mereka disediakan fasilitas yang dapat menunjang 

pekerjaannya, seperti peralatan komputer, alat tulis, buku penunjang, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan aspek integrasi sosial dalam organisasi seluruh infoman 

mengatakan bahwa hubungan antara tim terjalin denga baik, mampu membangun 

komunikasi antar karyawan sehingga para karyawan dapat saling membantu untuk 

menyelesaikan perkerjaan dengan tepat waktu. 

“Kami saling membantu, menghormati, dan menerima masukan 

perbaikan (kritik membangun) dari team untuk mencapai hasil yang 

terbaik dalam menerbitkan sebuah buku yang dapat diterima semua 

pihak (pasar)”. (23-26) 

“Diperlakukan dengan baik, selalu memberikan arahan dan 

bimbingan terhadap bawahannya, memberikan kritik yang 

membangun, sabar mengajari hal-hal yang belum diketahui 

bawahannya dan lain sebagainya”. (61-63) 

“Baik, penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan berkaitan 

dengan pekerjaan”. (65-66) 

Kualitas kehidupan kerja editor buku dapat dilihat dari aspek integrasi sosial 

dalam organisasi. Luthan (2011, dalam Ardiansyah 2016) memberikan pengertian 

yang secara langsung mengarah pada perubahan dan perkembangan organisasi 

yang hanya dapat terjadi melalui pengembangan sumber daya manusia di 

lingkungan masing-masing. Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan 
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sebuah komunikasi yang baik, dimana terdapat jalinan pengertian dalam 

komunikasi tersebut sehingga dapat dimengerti serta dilaksanakan antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lain. Komunikasi ini sangat berperan dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Komunikasi berdasarkan hasil wawancara 

dengan para editor mengatakan bahwa seluruh karyawan menjalin komunikasi 

dengan baik antara teman setim maupun dengan atasan untuk dapat saling 

membantu satu sama lain dalam urusan pekerjaan. Menurut Rivai (2004, dalam 

setiawan 2017) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh 

kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau 

bentuk tertentu 

Berdasarkan aspek hak-hak karyawan informan mengatakan bahwa pihak 

perusahaan memberikan fasilitas kesehatan untuk informan itu sendiri dan untuk 

seluruh anggota keluarga informan. 

“Fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, program pension, dan 

sebagainya”. (43-44)  

Kualitas kehidupan kerja editor buku dapat dilihat dari aspek hak-hak 

karyawan menurut UU no. 13 Tahun 2003 (dalam Ismail 2018) tentang 

ketenagakerjaan telah memberikan nuansa baru dalam khasanah hukum 

perburuhan yakin hak kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para 

editor mengatakan bahwa pihak perusahaan memberikan hak berupa jaminan 

BPJS untuk seluruh anggota keluarganya. Ismail (2018) setiap pekerja atau buruh 

beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 

2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga 

kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. 

Menurut Davis dan Newstrom (dalam Hasmalawati, 2018) kualitas kehidupan 

kerja mengacu pada keadaan menyenangkan atau tidak lingkungan kerja bagi 

orang-orang yang terlibat didalamnya. Hal yang utama dari kualitas kehidupan 

kerja adalah dampaknya bagi individu tersebut yaitu pekerjaan dapat 

menyebabkan orang menjadi lebih baik bukan orang-orang tidak dapat 
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mengerjakan pekerjaan lebih baik. Kualitas kehidupan kerja yang tinggi meliputi 

perasaan positif terhadap  pekerjaannya karena suatu motivasi menunjukkan 

pekerjaan dan suatu keseimbangan yang baik antara kehidupan dan nilai-nilai 

pribadi serta terpenuhi kebutuhannya Katzell, dkk (dalam Hasmalawati, 2018). 

Handoko (2001, dalam Hasmalawati 2018) yang menyatakan bahwa motivasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Terkait 

dengan pendapat tersebut, seseorang yang termotivasi untuk bekerja maka kinerja 

yang dihasilkan akan optimal. Menurut Nawawi (2003, dalam Hasmalawati, 

2018) suasana batin atau psikologis seseorang pekerja sebagai individu dalam 

masyarakat, organisasi atau perusahaan dalam lingkungan kerjanya sangat besar 

pengaruhnya pada pelaksanaan pekerjaannya. Suasana batin terlihat dalam 

semangat atau gairah kerja yang menghasilkan kegiatan kerja sebagai dorongan 

bagi pencapaian tujuan bisnis organisasi perusahaan tempatnya bekerja. Dari 

psikologis kenyataannya menunjukkan bahwa gairah atau ketidak semangatan 

seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh 

motivasi kerja yang mendorongnya. Dengan kata lain setiap pekerjaan 

memerlukan motivasi yang kuat agar bersedia melaksanakan pekerjaan dan 

mampu menciptakan kinerja yang tinggi secara bersemangat, bergairah dan 

berdedikasi. 

Hasil wawancara penelitian menghasilkan pendapat tentang aspek yang 

mempengaruhi kualitas kehidupan kerja editor buku yaitu kompensasi yang 

cukup, lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan integrasi sosial dalam 

organisasi. Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan menyatakan bahwa 

pihak perusahaan memberikan kompensasi yang cukup kepada karyawan yang 

mampu menyelesikan tugas dengan tepat waktu. Informan mengatakan bahwa 

perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan 

terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan dan atasan. Informan 

menyatakan bahwa integrasi sosial dalam organisasi terbentuk dengan baik antara 

satu tim. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara bahwa 3 dari 4 

informan bahwa kompensasi yang cukup telah diberikan kepada karyawan, 4 dari 

4 informan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan 4 
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dari 4 informan mengatakan bahwa integrasi sosial dalam organisasi terjalin 

dengan baik dalam satu tim. 

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek dari kualitas 

kehidupan kerja yang pertama adalah kompensasi yang cukup meliputi; gaji, 

bonus, dan tunjangan yang diberikan kepada seluruh karyawan. Kemudian aspek 

kedua adalah lingkungan yang aman dan sehat yaitu terdapat fasilitas-fasilitas 

untuk menunjang kinerja para karyawan. Aspek ketiga dari kualitas kehidupan 

kerja editor buku adalah integrasi sosial dalam organisasi yang meliputi 

komunikasi dan kepemimpinan sehingga para karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Aspek keempat dalam kualitas 

kehidupan kerja editor adalah hak-hak karyawan yang dipenuhi oleh pihak 

perusahaan yaitu berupa jaminan sosial berupa BPJS untuk seluruh anggota 

keluarga karyawan. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

karyawan editor buku pada perusahaan PT. Tiga Serangkai Surakarta memiliki 

kualitas kehidupan kerja yang positif. Sehingga para editor mampu menyelesaikan 

tugas dengan baik dan tepat waktu sesuai yang telah diberikan oleh pihak 

peusahaan. 

Penelitian ini terdapat kelemahan dalam pengambilan data yaitu dari pihak 

perusahaan tidak memberikan izin untuk melakukan wawancara secara langsung 

dengan informan, karena pertimbangan mengganggu kinerja informan sehingga 

pengambilan data dilakukan lewat media email yang dikirimkan kepada HRD dan 

diteruskan ke editor atau informan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran untuk berbagai pihak, sebagai berikut: Bagi informan penelitan 

untuk tetap menjalin komunikasi antar teman kantor sehingga dapat mempererat 

kekompakan tim untuk memajukan perusahaan yang lebih baik lagi, Bagi 

perusahaan untuk lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk 

kinerja karyawan sehingga karyawan lebih semangat dalam bekerja, Bagi peneliti 
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selanjutnya, penelitian dapat diperdalam dengan dilakukan pendekatan terlebih 

dahulu kepada informan penelitian agar mereka tidak merasa ragu, canggung 

kepada peneliti sehingga informasi yang diberikan lebih terbuka dan informatif. 

Pengumpulan data dengan wawancara langsung akan diperoleh data yang lebih 

mendalam sehingga hasil akan lebih lengkap dan akurat. 
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