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BAB I 

PENDAHULUAN  

 1.1 Latar Belakang  

      Setiap organisasi berkepentingan terhadap kinerja terbaik yang mampu 

dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk 

mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah ketrampilan 

dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku 

kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. Sumber daya manusia 

mempunyai fungsi yang penting dalam pencapaian kinerja karyawan yang baik. 

Faktor yang penting dalam suatu pekerjaan lebih banyak bergantung dari unsur 

manusianya. Oleh karena itu, tenaga kerja perlu dipacu kinerjanya, mengingat 

sumber daya manusialah yang mengatur atau mengelola sumber daya yang 

lainnya. Kinerja karyawan sangat penting dalam pencapaian kinerja karyawan 

yang baik, maka perlu diupayakan faktor-faktor yang baik untuk mendukung 

tenaga kerja agar dapat bekerja secara optimal. Setiap perusahaan maupun 

organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

     Kinerja dari setiap pekerja harus mempunyai nilai tambah bagi suatu 

organisasi atas penggunaan sumber daya yang telah dikeluarkan. Untuk 

mencapai kinerja yang tinggi, setiap individu dalam perusahaan harus 

mempunyai kemampuan yang tepat ( creating capacity to perform ), bekerja 

keras dalam pekerjaannya ( showing the willingness to perform ) dan 
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mempunyai kebutuhan pendukung ( creating the opportunity to perform ). 

Ketiga faktor tersebut penting, kegagalan dalam salah satu faktor tersebut dapat 

menyebabkan berkurangnya kinerja, dan pembentukan terbatasnya standard 

kinerja.pihak manajerial selalu berupaya melakukan tugas fungsinya melalui 

planning, organizing, staffing, directing dan controlling dengan tujuan agar bisa 

mencapai sasaran. 

     Pentingnya Kinerja seorang tenaga kerja atau karyawan dalam suatu 

organisasi atau intitusi kerja, dipengaruhi oleh banyak factor, baik factor dari 

dalam karyawan itu sendiri maupun factor lingkungan atau organisasi kerja itu 

sendiri (Moeheriono, 2009:63). Mengelola dengan menyediakan sarana dan 

prasarana dimana berusaha mewujudkan lingkungan kerja dan iklim kerja yang 

kondusif yang bisa mendorong karyawan selalu berinovasi dan berkreasi 

termasuk membuat sistem yang fair dan struktur yang fleksibel dengan 

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan manusiawi, 

memperhatikan kemampuan karyawan dan usahanya dalam mencapai tujuan 

karirnya. 

     Dan juga tak lepas dari Konsep kualitas kehidupan kerja mengungkapkan 

pentingnya penghargaan terhadap manusia dalam lingkungan kerjanya. Dengan 

demikian peran penting dari kualitas kehidupan kerja adalah mengubah iklim 

organisasi agar secara tehnis dan manusiawi membawa kepada kualitas 

kehidupan kerja yang lebih baik (Luthans, 2006 ). Kualitas kehidupan kerja 

merumuskan bahwa setiap proses kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan 

merupakan sebuah respon atas apa yang menjadi keinginan dan harapan 
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karyawan mereka, hal itu diwujudkan dengan berbagi persoalan dan 

menyatukan pandangan mereka ( perusahaan dan karyawan ) ke dalam tujuan 

yang sama yaitu peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan. 

     Sehingga terdapat dua cara dalam menjelaskan kualitas kehidupan kerja 

yaitu: Pertama, kualitas kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan 

persepsi karyawan mengenai rasa aman dalam bekerja, kepuasan kerja, dan 

kondisi untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kedua, kualitas 

kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan sasaran yang ingin dicapai 

melalui kebijakan organisasi seperti: kondisi kerja yang aman, keterlibatan 

kerja, kebijakan pengembangan karir, kompensasi yang adil dan lain-lain 

(Cascio,2006:24). 

     Begitu halnya Kepuasan kerja akan memberikan dampak positif pada 

perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan, kepuasan kerja 

akan menunjang bisnis perusahaan secara positif sedangkan bagi karyawan 

kepuasan kerja akan membawa hasil kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, 

baik perusahaan maupun karyawan memiliki peran penting dalam peningkatan 

kepuasan kerja (Purba.2005). Kepuasan dalam pekerjaan adalah kepusasan 

kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, 

penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. 

Pegawai yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih 

mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting. Kepuasan kerja di luar pekerjaan adalah kepuasan kerja pegawai yang 

dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari 
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hasil kerjanya. Kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan adalah 

kepuasan kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara 

balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Pegawai yang menikmati 

kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar pekerjaan akan merasa puas jika hasil 

kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak. 

     Dari ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan 

satu dengan yang lain seperti kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan juga kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya hubungan tersebut maka 

perusahaan dan karyawan bisa mengetahui peran pentingnya kualitas 

kehidupan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja itu sendiri. Itu dibuktikan 

dengan riset Noor Arifin ( 2012 ) Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Duta 

Senenan Jepara. Dan riset yang dilakukan oleh A. Soegihartono. ( 2012 ) Hasil 

penelitiannya mengemukakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja pada PT Alam Kayu Sakti Semarang. 

     Manajemen kinerja yang diterapkan oleh UD. Karya Abadi ternyata belum 

berhasil meningkatkan antusiasme karyawan untuk memberikan hasil karya 

yang lebih baik untuk perusahaan yang dipengaruhi oleh kualitas kehidupan 

kerja dan kepuasan kerja yang rendah. Masalah yang terjadi pada kualitas 

kehidupan kerja adalah sarana kesehatan kerja para karyawannya kurang begitu 

diperhatikan pada UD karya Abadi tersebut seperti belum adanya pemakaian 

masker, penutup telinga, dan kaca mata kerja pada saat jam kerja. Dan dengan 



5 
 

 
 

tidak adanya sarana kesehatan tersebut memberikan dampak kepada karyawan 

sehingga banyak karyawan mengalami gangguan kesehatan yang akhirnya 

banyak karyawan yang tidak hadir karena sakit. Dan dapat dilihat dari tabel 1.1 

tentang Data Ketidakhadiran karyawan karena sakit (Gangguan pernafasan, 

pendengaran, mata ) pada UD karya abadi. 

Tabel 1.1 

Data Ketidakhadiran karyawan karena sakit  

(Gangguan pernafasan, pendengaran, mata ) 

 pada UD karya abadi  

Bulan September 2013 – Februari 2014 

Bulan 

Gangguan 

pernafasan 

Gangguan 

pendengaran 

Gangguan  

mata Hari Efektif 

kerja 
Jml % Jml % Jml % 

September 9 1,12% 7 0,87% 5 0,62% 25 

Oktober 8 0,96% 6 0,72% 5 0,60% 26 

November 11 1,32% 6 0,72% 7 0,84% 26 

Desember 6 0,72% 4 0,48% 5 0,60% 26 

Januari 12 1,38% 5 0,57% 4 0,46% 27 

Februari 13 1,69% 6 0,78% 6 0,78% 24 

 Sumber: UD karya abadi 

     Data diatas menjelaskan dampak dari belum diperhatikannya sarana 

kesehatan dari perusahaan yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan 

seperti gangguan pernafasan, gangguan pendengaran, gangguan mata yang 

akan mempengaruhi kinerja karyawan sehingga dapat menimbulkan dampak 

kurang baik bagi UD Karya Abadi Mojokerto. Dan akibat masalah ketidak 

hadiran diatas Fenomena yang terjadi pada kinerja karyawan adalah masalah 

Ketepatan waktu Karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan masih kurang 

karena karyawan banyak yang tidak hadir sehingga karyawan bagian produksi 

yang seharusnya menyelesaikan pekerjaan maksimal 4 hari tetapi pekerjaan 

tersebut baru selesai 6 hari. 
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     Dan Fenomena yang terjadi pada kepuasan kerja adalah masalah kondisi 

kerja yang kurang nyaman sehingga banyak karyawan yang belum puas 

sehingga karyawan sering keluar untuk istirahat dan menghirup udara segar 

pada saat jam kerja. Dan didukung dengan  hasil wawancara kepada sebagian 

karyawan yang menyatakan kurangnya sistem pergantian udara di dalam 

ruangan tersebut dan sempitnya ruangan pada UD Karya Abadi Mojokerto 

tersebut sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam kaitannya 

dengan kepuasan kerja karyawan di perusahaan yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawannya.  

     Kinerja karyawan yang maksimal dapat terwujud jika segala keinginan dan 

harapan sesuai yang diinginkan karyawan. Dan perusahaan bisa memberikan 

dalam bentuk pemberian upah yang memadai, Peralatan yang menunjang 

pelaksanaan pekerjaan yang memadai serta memberikan masukan tentang 

pentingnya kerjasama antar karyawan. Dan memberikan kesempatan bagi 

karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang tertantang dan kesempatan yang 

lebih luas untuk pengembangan diri. Sehingga dapat mendorong karyawan 

untuk lebih mengembangkan dirinya. Sehingga berdasarkan uraian fenomena 

yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

kepuasan kerja Pada UD Karya Abadi  Mojokerto” 
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1.2 Perumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat diambil perumusan 

masalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

pada UD Karya Abadi  Mojokerto ? 

2. Apakah ada pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan kerja 

pada UD Karya Abadi  Mojokerto ? 

3. Apakah ada pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada UD 

Karya Abadi  Mojokerto ? 

4. Apakah ada pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

pada UD Karya Abadi  Mojokerto ? 

5. Apakah ada pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

melalui kepuasan kerja pada UD Karya Abadi  Mojokerto ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

     Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar pokok 

permasalahan yang akan di teliti tidak terlalu meluas, pada penelitian ini 

penulis membatasi objek penelitian yaitu karyawan bagian produksi pada UD 

Karya Abadi. Dan juga membatasi penelitian ini pada kualitas kehidupan kerja 

teori Cascio, kepuasan kerja teori Stephen P. Robbins, kinerja Teori Anwar 

Prabu Mangkuegara. 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendeskripsikan kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan pada UD Karya Abadi  Mojokerto 

b. Untuk menguji pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja pada UD Karya Abadi  Mojokerto.  

c. Untuk menguji pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

pada UD Karya Abadi  Mojokerto. 

d. Untuk menguji pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada UD Karya Abadi  Mojokerto. 

e. Untuk menguji pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan melalui kepuasan kerja pada UD Karya Abadi  Mojokerto. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi UD Karya Abadi Mojokerto 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

UD Karya Abadi Mojokerto untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan 

dari dua variabel kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja, yang 

nantinya berguna untuk perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan 

yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti Lain 

 Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya apabila ditemukan 

masalah sejenis. 

 


