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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

     Penelitian yang dilakukan oleh Noor Arifin ( 2012 ) dengan alat analisis 

yang digunakan dengan menggunakan model persamaan structural Partial 

Least Square (PLS). Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kualitas 

kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Duta Senenan 

Jepara. 

Penelitian yang dilakukan oleh A. Soegihartono. ( 2012 ) dengan alat 

analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi berganda 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pada PT Alam Kayu Sakti Semarang. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 
N

o 

Judul peneltian Variabel yang 

diteliti 

Metode 

analisis 

Hasil penelitian 

1 Analisis Kualitas 

Kehidupan Kerja, 

Kinerja, dan 

Kepuasan Kerja 

pada CV. Duta 

Senenan Jepara. (A. 

Soegihartono. 2012 ) 

Variabel bebas : 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

Variabel terikat : 

Kinerja 

Variabel 

intervening :  

Kepuasan Kerja 

Menggunaka

n Analisis 

model 

persamaan 

structural 

Partial Least 

Square (PLS) 

mengemukakan 

bahwa kualitas 

kehidupan 

kerja 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

2 Pengaruh 

Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

dengan Mediasi 

Komitmen di PT 

Alam Kayu Sakti 

Semarang. (A. 

Soegihartono. 2012 ) 

Variabel bebas : 

Kepemimpinan 

dan Kepuasan 

Kerja 

Variabel terikat : 

Kinerja 

Variabel Mediasi :  

Komitmen 

menggunaka

n analisis 

regresi 

berganda 

mengemukakan 

bahwa 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 
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     Berdasarkan  tabel 2.1 diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaan 

peneltian terdahulu dengan penelitian sekarang. Untuk penelitian yang 

pertama persamaannya adalah sama – sama menggunakan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening dan variabel bebasnya menggunakan kualitas 

kehidupan kerja juga variabel terikatnya kinerja. Dan perbedaannya adalah 

pada obyek penelitian. Selain itu untuk metode analisis data menggunakan 

model persamaan structural Partial Least Square (PLS) sedangkan penelitian 

yang sekarang menggunakan analisis Path. 

     Penelitian yang kedua persamaannya adalah sama – sama menggunakan 

kinerja sebagai variabel terikat. Dan perbedaannya adalah pada obyek 

penelitian. Selain itu untuk metode analisis data menggunakan analisis 

regresi berganda sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan analisis 

Path. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1. Kualitas Kehidupan Kerja 

a. Definisi Kualitas Kehidupan Kerja 

     Cascio (2003:27) menyatakan bahwa 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, 
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keterlibatan kerja, kebijakan pengembangan karir, kompensasi yang 

adil dan lain-lain. 

     Luthans (2006:569) mengatakan bahwa Quality of work life adalah 

dampak efektivitas manusia dan perusahaan yang dikombinasikan 

dengan penekanan partisipasi dalam pemecahan masalah dan 

pembuatan keputusan. Quality of work life mempunyai peran yang 

penting terhdap jalannya aktivitas kerja, dimana para pimpinan dan 

bawahan harus dapat menentukan dan melaksanakan kegiatan dengan 

adanya kesepakatan dalam menjalankan kegiatan pekerjaan. 

    Berdasarkan pendapat – pendapat yang dikemukakan para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Kehidupan Kerja yaitu 

perusahaan harus menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja 

demi mewujudkan tujuan perusahaan serta pimpinan dan bawahan 

harus dapat menentukan dan melaksanakan kegiatan dengan adanya 

kesepakatan dalam menjalankan kegiatan pekerjaan. 

Indikator untuk pengukuran kualitas kehidupan kerja yaitu : 

1. Partisipasi karyawan  

Yang dimaksud dengan partisipasi  adalah keterlibatan mental dan 

emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka untuk memberikan konstribusi kepada tujuan kelompok dan 

berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. 

2. Penyelesaian konflik 
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Menurut Robbins (2008) bahwa konflik merupakan suatu proses 

yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah 

mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi keperdulian 

pihak pertama. beberapa hal yang dapat dilakukan oleh anggota 

organisasi/perusahaan dalam menyelesaikan konflik adalah (1) 

keterbukaan, (2) proses penyampaian keluaran secara formal, dan 

(3) pertukaran pendapat (Cascio 2006).  

3. Komunikasi 

Komunikasi sangat penting perannya dalam hubungan di dalam 

organisasi, baik antar rekan kerja atau juga dengan pimpinan. Proses 

komunikasi yang baik melibatkan para komunikator, dalam hal ini 

para bawahan ke atasan atau sebaliknya.  

4. Kesehatan kerja 

Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau 

buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis 

dan terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya 

kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna 

mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian 

bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan 

rehabilitasi (Santoso, 2004).  
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5. Keselamatan kerja 

Penting pula diperhatikan oleh perusahaan bahwa faktor 

keselamatan kerja harus mendapat perhatian serius dari semua 

pihak. Menurut Cascio (2006), keselamtan kerja yang dilaksanakan 

oleh perusahaan yaitu : (1) komite keselamatan, (2) tim penolong 

gawat darurat dan (3) program keselamatan kerja (seperti asuransi 

kecelakaan). 

6. Keamanan kerja 

Keamanan disini maksudnya bahwa karyawan  akan dapat bekerja 

dengan perasaan yang tenang, karena tidak terancam oleh PHK 

secara sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu harus ada 

kesepakatan antara pihak terkait mengenai gaji, kontrak kerja dan 

sebagainya.  

7. Kompensasi yang layak 

Kompensasi merupakan sebuah komponen penting dalam 

hubungannya dengan karyawan. Kompensasi meliputi bentuk 

pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam 

bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan 

agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin 

tinggi (Mankuprawira 2004).  

8. Kebanggaan  

Rasa bangga karyawan atas pekerjaan dan juga tempat bekerja dapat 

membuat mereka betah dan merasa nyaman untuk bekerja dengan 
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baik. Rasa ikut “memiliki” perusahaan dapat timbul bila karyawan 

bangga akan tempat kerja dan pekerjaannya.  

9. Pengembangan karir 

Perusahaan perlu mengelola karir dan mengembangkannya dengan 

baik supaya produktivitas karyawan tetap terjaga dan mampu 

mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan 

menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja 

perusahaan. 

b. Faktor kualitas kehidupan kerja 

     Menurut Hanefah et. al yang di kutip Andri Hadi (2008:19) 

menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

kehidupan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Tumbuh dan berkembang (growth and development) 

    Tumbuh dan berkembang untuk dapat mengembangkan segala 

keahlian dan performannya dalam tantangan menjalankan mutu 

pekerjaan di dalam perusahaan. 

2. Partisipasi (participation) 

    Kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan dalam mengambil 

suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

3. Pengaruh lingkungan (physical environment) 

    Pegawai merasa nyaman dilingkungan tempat kerja yang dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 
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4. Suvervisi (supervision) 

    Hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahannya dan dapat 

bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan, selain itu 

pimpinan dapat memberikan pengarahan dengan jelas akan tugas 

yang diberikan kepada bawahan agar dapat terselesaikan dengan 

baik. 

5. Upah dan kesejahteraan (pay and benefit) 

    Kesempatan pegawai untuk memperoleh upah dan tunjangan di 

dalam suatu perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. 

6. Faktor sosial (social relevance) 

    Hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dan aspek lain di dalam kehidupan di lingkungan kerja. 

7. Penyelarasan fungsi di tempat kerja (workplace integration) 

    Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan mampu 

membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan pekerjaan. 

c. Peran penting Kualitas Kehidupan Kerja 

     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 
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menjadi keinginan dan harapan 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. 

d. Pengukuran Kualitas Kehidupan Kerja 

    Pengukuran kualitas kehidupan kerja yang pertama adalah 

Lingkungan kerja, artinya tersedianya lingkungan kerja yang kondusif, 

termasuk di dalamnya penetapan jam kerja, peraturan yang berlaku 

kepemimpinan serta lingkungan fisik. Lingkungan ini sangat penting 

terutama bagi keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam 

menjalankan tugasnya. Dan yang kedua Restrukturisasi kerja, yaitu 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang tertantang (job enrichment) dan kesempatan yang lebih luas 

untuk pengembangan diri. Sehingga dapat mendorong karyawan untuk 

lebih mengembangkan dirinya. 

e. Konsep Kualitas Kehidupan Kerja 

       Secara jelas dapat dikatakan bahwa kualitas kehidupan kerja 

berperan penting terhadap jalannya aktivitas kerja. Dalam penelitian 

ini kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan yang akan berdampak pada pencapaian kinerja karyawan 

yang baik. Dengan upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya maka akan 
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membuat karyawan lebih bisa menunjukkan hasil kerja yang 

maksimal. 

2.2.2. Kepuasan Kerja 

a. Definisi Kepuasan Kerja 

       Definisi menurut anwar prabu mangkunegara ( 2001: 117 ) 

kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya 

maupun dengan kondisi dirinya. 

     Menurut Stephen P. Robbins ( 2008 : 107 ) definisi kepuasan kerja ( 

job satisfaction) yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya.  

    Demikian halnya Hasibuan (2008:202) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat dinikmati dalam pekerjaan, luar 

pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. 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 hasil kerjanya. Kepuasan kerja kombinasi 
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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. 

     Berdasarkan pendapat – pendapat yang dikemukakan para ahli di 

atas dapat disimpulkan bahwa Kepuasan kerja merupakan suatu 

tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja serta 

merasa puas jika hasil kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak. 

Indikator untuk pengukuran kepuasan kerja: 

1.Pekerjaan itu sendiri 

sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk 

belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan 

tantangan untuk pekerjaan yang menarik. 

2.Kondisi kerja yang nyaman 

kenyamanan ruang kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi 

aktivitas kerja, luas sempitnya ruangan, prgantian udara, terbuka dan 

tertutupnya ruangan dan suasana ketenangan kerja. 

3.Penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan  

Mendapatkan suatu pujian hasil kerja yang baik dengan berupa 

pemberian penghargaan baik secra fisik maupun non fisik dalam 

melakukan pekerjaannya. 
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b. Faktor kepuasan kerja 

     Sebagian besar orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan 

faktor utama untuk dapat menimbulkan kepuasan kerja. Sampai taraf 

tertentu, hal ini memang bisa diterima, terutama dalam negara yang 

sedang berkembang,dimana uang merupakan kebutuhan yang sangat 

vital untuk bisa kebutuhan pokok sehari–hari. Akan tetapi kalau 

masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara wajar, 

maka gaji atau upah ini tidak menjadi faktor utama. Sesuai dengan 

tingkatan motivasi manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka 

upah atau gaji merupakan kebutuhan dasar. Menurut (Hasibuan. 2008) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu: 

1. Balas jasa yang adil dan layak 

2. Penempatan yang tepat sesuai keahlian. 

3. Berat ringannya pekerjaan. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

6. Sikap pimpinan dalam penyelianya. 

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

     Menurut Blum dalam (Sutrisno.2009:82) banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Adapun faktor-faktor yang 

memberikan kepuasan adalah  

1. Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. 

2. Faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, 
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kebebasaan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. 

3. Faktor–faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, 

ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. 

c. Peran Penting kepuasan kerja 

      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 dapat dipandang sebagai pernyataan positif hasil dari 

penilaian para karyawan terhadap apa yang telah dilakukan oleh 

organisasi kepada para karyawannya. Kepuasan kerja para karyawan 

dipercaya akan dapat menumbuhkan motivasi para karyawan untuk 

tetap tinggal dalam organisasi tersebut. 

d. Pengukuran Kepuasan kerja 

1. pengukuran kepuasan kerja dengan skala indeks deskripsi jabatan 

   Skala pengukuran ini dalam penggunaannya, pegawai ditanya 

mengenai pekerjaan maupun jabatannya yang dirasakan sangat baik 

dan sangat buruk, dalam skala mengukur sikap dari lima area yaitu 

kerja, pengawasan, upah, promosi dan co-worker. Setiap pertanyaan 

yang diajukan, harus dijawab oleh pegawai dengan cara menandai 

jawaban ya, tidak, atau tidak ada jawaban. 
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2. Pengukuran kepuasan kerja dengan berdasarkan ekspresi wajah. 

   Skala pengukuran ini terdiri dari segi gambar wajah-wajah orang 

mulai dari sangat gembira, gembira, netral, cemberut dan sangat 

cemberut. Pegawai diminta untuk memilih ekspresi wajah yang 

sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu. 

3. Pengukuran kepuasan kerja dengan kuesioner Minnesota 

   Skala pengukuran ini terdiri dari pekerjaan yang dirasakan sangat 

tidak puas, tidak puas, netral memuaskan dan sangat memuaskan. 

Pegawai diminta memilih satu alternative jawaban yang sesuai 

dengan kondisi pekerjaannya.  

   e.Konsep Kepuasan Kerja 

   Kepuasan kerja mempunyai andil dalam mempengaruhi kinerja 

karywan oleh sebab itu dalam penelitian ini kepuasan kerja di jadikan 

perantara antara kualitas kehidupan kerja dengan kinerja karyawan. 

Dalam kenyataan dimana kinerja karyawan yang tinggi terdapat di 

dalam kepuasan kerja yang lebih tinggi. Sebaliknya di dalam kinerja 

karyawan yang buruk terdapat kepuasan kerja yang lebih buruk. 

Untuk itu kepuasan kerja sebagai tanggapan emosional seseorang 

terhadap situasi dan kondisi kerjanya.  
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2.2.3. Kinerja  

a. Definisi Kinerja  

    Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:9) kinerja adalah 

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pengertian lain mengenai kinerja diungkapkan oleh Veithzal Rivai 

(2008:14) adalah tingkat hasil keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kreteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 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). 

    Berdasarkan pendapat – pendapat yang dikemukakan para ahli di 

atas dapat disimpulkan Kinerja Karyawan adalah hasil kerja karyawan 

dilihat dari cara menyelesaikan suatu pekerjaan baik secara kualitas 

maupun kuantitas sesuai yang ditentukan oleh perusahaan. 

Indikator untuk pengukuran kinerja karyawan: 
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a. Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal 

yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

b. Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan 

kegiatan dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu 

kegiatan 

c. Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan 

dalam istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 

d. Pengetahuan dan ketrampilan, yaitu pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki oleh pegawai dari suatu organisasi 

e. Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan 

kerja dalam organisasi. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

     Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang 

dikemukakan oleh Henry Simamora yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2005:14), mengatakan bahwa: 

1) Faktor individual; kemampuan dan keahlian, latar belakang, 

demografi.  

2) Faktor Psikologis; presepsi, attitude, personality, pembelajaran, 

motivasi.  

3) Faktor Organisasi; sumberdaya, kepemimpinan, penghargaan, 

struktur, job design. 
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Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh mangkunegara (2005:15), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: 

1. Faktor Internal 

     Faktor internal (disposisional) yaitu factor yang dihubungkan 

dengan sifat-sifat seseorang baik disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan orang itu tipe pekerja keras, sedangkan 

seseorang mempunyai kinerja buruk disebabkan orang tersebut 

mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki 

upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

2. Faktor Eksternal 

     Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang berasal 

dari lingkungannya. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan 

rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim 

organisasi. 

c. Peran penting kinerja 

    Kinerja pada umumnya dikatakan sebagai ukuran bagi seseorang 

dalam pekerjaannya. Kinerja merupakan landasan bagi produktivitas 

dan mempunyai kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Tentu 

saja kriteria adanya nilai tambah digunakan di banyak perusahaan 

untuk mengevaluasi manfaat dari suatu pekerjaan dan/atau pemegang 

jabatan. 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 
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harus mempunyai kemampuan yang tepat ( creating capacity to 

perform ), bekerja keras dalam pekerjaannya ( showing the willingness 

to perform ) dan 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. 

     Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. 

Kinerja individu ini akan tercapai jika didukung oleh atribut individu, 

upaya kerja (work effort) dan dukungan organisasi. Dengan kata lain 

kerja individu adalah hasil : 

a. Atribut individu yang menentukan kapasitas untuk mengerjakan 

sesuatu. Atribut individu ini meliputi faktor individu ( kemampuan 

dan keahlian, latar belakang serta demografi ) dan faktor psikologis 

meliputi persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. 

b. Upaya kerja ( work effort ) yang membentuk keinginan untuk 

mencapai sesuatu 

c. Dukungan organisasi, yang memberikan kesempatan untuk berbuat 

sesuatu. Dukungan organisasi meliputi sumber daya, 

kepemimpinan, lingkungan kerja, struktur organisasi dan job design. 

d. Pengukuran Kinerja 

1. Pengertian Pengukuran Kinerja 

       Robertson dalam Mahmudi (2010) menyatakan bahwa pengukuran 
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kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, 

termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, 

perbandingan hasil kerja dengan target dan efektifitas tindakan 

dalam mencapai tujuan. 

     Dalam pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh tujuan yang 

ideal untuk dicapai, sehingga dalam tahapan pengukurannya harus 

aktual/nyata dengan mengidentifikasikannya terlebih dahulu ke 

dalam komponen operasional. Kinerja organisasi dapat dilihat dari 

visi dan misi yang ada, kinerja proses dapat dilihat dari prosedur 

standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari petunjuk 

kerja manual yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi dari 

suatu organisasi harus mampu menjelaskan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai dalam suatu organisasi yang dirumuskan dalam sebuah 

tugas pokok dan fungsi dan akan menjadi satuan kerja dalam 

menciptakan aktivitas atau kegiatan pekerja atau pegawai. Dengan 

demikian kinerja lebih diorientasikan pada pekerjaan itu sendiri 

dalam memberikan hasil, dampak, dan manfaat bagi masyarakat 

maupun bagi pegawai itu sendiri. 

2. Tujuan Pengukuran Kinerja 

a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

 Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan 
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   tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi 

berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

   Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai 

tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan 

dasar dalam perubahan perilaku, sikap, ketrampilan atau 

pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai 

hasil kerja terbaik. 

c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 

   Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk 

   membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan 

menciptakan keadaan dimana setiap orang dalam organisasi 

dituntut untuk berprestasi. 

e.Konsep Kinerja 

     Dapat dikatakan bahwa Kinerja karyawan disebut juga peforma, 

yang sangat penting dalam pencapaian kinerja karyawan yang baik, 

maka perlu diupayakan faktor-faktor yang baik untuk mendukung 

tenaga kerja agar dapat bekerja secara optimal. Perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja. Oleh 

karena itu hubungan antara kualitas kehidupan kerja, kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan saling berkaitan.   
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2.2. Kerangka Pikir 

     Menurut landasan teori yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun 

suatu kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

  H3  

 

  

    

     H1 H4   H2 

   

   

  

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat di jelaskan sebagai berikut : 

1. Hubungan antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kepuasan Kerja  

        Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kepuasan Kerja saling berkatitan 

dikarenakan presepsi  karyawan mengenai rasa aman dalam bekerja akan 

mempengaruhi kepuasan dalam kerjanya. Hadari Nawawi (2008:23) 

mengungkapkan bahwa kualitas kehidupan kerja yaitu perusahaan harus 

menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja demi mewujudkan 

tujuan perusahaan. Serta Penelitian terdahulu menunjukan bahwa Kualitas 

Kualitas kehidupan kerja ( X )   

X1.1.Kesehatan kerja 

X1.2.Keselamatan kerja 

X1.3.Kompensasi yang layak  

X1.4.Kebanggaan dalam bekerja 

 

 

 

Kinerja karyawan ( Y ) 

Y1.1. Ketepatan waktu 

Y1.2. Kualitas 

Y1.3. Pengetahuan dan 

ketrampilan 

 

 

Kepuasan Kerja ( Z ) 

Z1.1.Pekerjaan itu sendiri 

Z1.2.Penghargaan atas pekerjaan yang 

dilakukan  

Z1.3.Kondisi kerja  
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kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Noor Arifin, 

2012 ). 

     Oleh karena hubungan antar kedua variabel tersebut maka hipotesis 

diajukan sebagai berikut: 

H1: Kualitas kehidupan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja. 

2. Hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja karyawan 

      Kinerja Karyawan akan bisa maksimal apabila karyawan bisa merasa 

puas dalam bekerja di suatu perusahaan sehingga kepuasan kerja bisa 

mempengaruhi kinerja karywan. Hasibuan (2008:202) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Serta Penelitian terdahulu menunjukan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (A. 

Soegihartono, 2012). 

     Oleh karena hubungan antar kedua variabel tersebut maka hipotesis 

diajukan sebagai berikut: 

H2:  Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan  

3. Hubungan antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kinerja karyawan 

      Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh Kualitas Kehidupan Kerja 

karena Quality of work life mempunyai peran yang penting terhdap jalannya 

aktivitas kerja, dimana para pimpinan dan bawahan harus dapat menentukan 

dan melaksanakan kegiatan dengan adanya kesepakatan dalam menjalankan 
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kegiatan pekerjaan. Luthans (2006:569) mengatakan bahwa Quality of work 

life adalah dampak efektivitas manusia dan perusahaan yang 

dikombinasikan dengan penekanan partisipasi dalam pemecahan masalah 

dan pembuatan keputusan. Serta Hasil penelitian terdahulu mengemukakan 

bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan (Noor Arifin, 2012 ).  

    Oleh karena hubungan antar kedua variabel tersebut maka hipotesis 

diajukan sebagai berikut: 

H3:  Kualitas kehidupan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Hubungan antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja. 

      Kualitas Kehidupan Kerja akan lebih kuat mempengaruhi Kinerja 

Karyawan apabila melalui Kepuasan Kerja karena dalam Kinerja yang baik 

dibutuhkan Kepuasan Kerja dari para karyawannya. Menurut Gibson dalam 

(Sopiah. 2008:171) kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional 

seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Serta Hasil penelitian terdahulu 

mengemukakan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan melalui Kepuasan Kerja (Ari Husnawati, 2006).    

    Oleh karena hubungan antar kedua variabel tersebut maka hipotesis 

diajukan sebagai berikut: 

H4: Kualitas kehidupan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan melalui kepuasan kerja 


