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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Setiap organisasi pasti menginginkan tujuan utamanya tercapai salah 

satu caranya adalah dengan menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik 

melalui kepuasan kerja karyawannya, maka dari itu faktor utamanya terletak 

pada sumber daya manusia yang diharapkan nantinya dengan kepuasan kerja 

itulah dapat mewujudkan tujuan dari perusahaan. Ketika seseorang 

mendapatkan kepuasan dalam bekerja, tentu akan berupaya semaksimal 

mungkin untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya.  

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka (Handoko,1992). Sebuah perusahaan sangat bergantung pada 

karyawannya, sebagaimana baiknya sebuah perencanaan namun pelaksanaan 

akan tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya sehingga hasil 

sebenarnya akan juga menggambarkan kepuasan kerja karyawan tersebut. 

Sebagai perusahaan milik pemerintah PDAM Gresik  adalah salah  satu  

tugasnya  adalah  mengelola air dan memasok air ke mayarakat. Dalam 

kepuasan kerja karyawannya dirasakan masih sangatlah kurang, sehingga 

perusahaan masih harus meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya. 

Beberapa fenomena yang terjadi pada PDAM Gresik pada bidang 

produksi menyangkut kepuasan kerja karyawan yang berupa data kualitatif, 
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dari salah satu karyawan dibidang produksi menyatakan bahwa sampai saat 

ini kepuasan kerja karyawan tidak lebih baik dari tahun- tahun sebelumya. 

Dilihat dari MutuPengawasan/Supervisi, terdapat pengawasan dari atasan 

sangat minim sehingga karyawan tidak puas. Atasan sangat bersikap 

individul dan tidak membaur dengan bawahannya, atasan lebih 

mengaplikasikan kewibawaan menjadi seorang pemimpin sehingga apabila 

atasan bertemu dengan karyawannya hanya sekedar menyapa dan tidak 

menanyakan mengenai pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya. Hal 

ini membuat karyawan merasa tidak diperhatikan bahkan membuat karyawan 

sering datang terlambat bekerja dan keluar pada saat jam kerja.  

Dalam kesempatan promosi pada PDAM Gresik dirasa karyawan 

produksi  masih belum maksimal hal ini dikarenakan dalam hal 

pengangkatan jabatan PDAM Gresik lebih mengutamakan karyawan yang 

baru bekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dibandingkan 

dengan karyawan yang sudah lama bekerja dan mempunyai pendidikan 

rendah, meskipun pengalaman dan pengabdiannya pada perusahaan lebih 

lama. Hal ini membuat karyawan merasa kurang mendapatkan kesempatan. 

Terutama bagi karyawan yang sudah lama bekerja dengan latar belakang 

pendidikan rendah . Data penunjang dalam kepuasan kerja selanjutnya adalah 

data kehadiran  PDAM Gresik  pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 

yang dijelaskan pada Tabel 1.1. 

 

 



3 

 

 

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

2011 2012 2013 2014

Tabel 1.1
kehadiran karyawan PDAM Gresik 

tahun 2011-2014

Target

Realisasi

 

Sumber: Rekapitulasi absensi tahunan PDAM Gresik 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada garis warna biru adalah 

target kehadiran karyawan pada PDAM Gresik namun kenyataannya 

kehadiran karyawan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan atau 

yang dijelaskan pada garis warna merah. Disini dapat dilihat bahwa faktor 

penyebab para karyawan tidak datang waktu jam kerja dikarenakan karyawan 

merasa tidak puas dalam hal perusahaan mempromosikan karyawannya. 

Karena karyawan beranggapan bahwa mereka bekerja hanya untuk mencari 

penghasilan. Perusahaan tidak akan menaikkan jabatan untuk karyawan yang 

mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah. Hal tersebut membuat 

karyawan tidak berharap naik jabatan. Tetapi faktanya karyawan tidak 

mengetahui bahwa tingkat kehadiran juga dapat berpengaruh pada kenaikan 

jabatan.  Maka dari itu karyawan menganggap tingkat kehadiran tidak 

penting.  
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Pada data kehadiran diatas dapat dilihat bahwa  tahun 2011-2012 

kehadiran karyawan semakin menurun. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya 

sanksi yang diberikan pada karyawan yang absen bekerja. Tetapi pada tahun 

2014 tingkat kehadiran karyawan sudah mulai meningkat. Karyawan 

mengetahui bahwa tingkat kehadiran bepengaruh penting terhadap kenaikan 

jabatan dan juga berpengaruh pada penghasilan karyawan. Dimana 

perusahaan akan memotong penghasilan karyawan apabila karyawan absen 

mendadak tanpa alasan yang jelas. 

Selanjutnya tentang pekerjaan itu sendiri yaitu seberapa paham karyawan 

terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dimana dalam hal ini para karyawan 

pada PDAM Gresik sudah paham dan mengerti dalam pekerjaannya hal ini 

dikarenakan karyawan yang baru masuk bekerja selalu diberikan training agar 

karyawan dapat mengerti akan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk 

permasalahan gaji dan upah  pada PDAM Gresik tidak ada permasalahan 

karena gaji yang diberikan sudah tepat pada waktunya. Selanjutnya untuk 

rekan kerja pada PDAM Gresik sudah baik karena para karyawan bekerja 

dengan team dan tentunya hal ini menjadikan hubungan karyawan dengan 

rekan kerja menjadi semakin baik. Salah satu hal yang tepat untuk 

menumbuhkan kepuasan kerja adalah dengan cara perusahaan harus 

meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya. Tetapi dalam hal ini, perusahaan 

kesulitan untuk menerapkan kualitas kehidupan kerja yang baik.  

Kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work  Life  (QWL)  merupakan  

salah  satu dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumberdaya 
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manusia pada khususnya. Apa yang diterapkan manajemen dengan adanya  

kualitas  kehidupan  kerja  juga menumbuhkan  keinginan  para  karyawan 

untuk tetap tinggal dan bertahan di dalam organisasi. Hal itu juga dapat 

dinilai bahwa karyawan  menunjukkan  rasa  puasnya terhadap  perlakuan  

perusahaan  terhadap dirinya. Hal  ini  dapat  terlaksana  apabila terdapat 

suatu kondisi iklim kerja atau Quality of Work Life (QWL) yang baik.  

Menurut  Adrew  Dubrin (1994:376) “Quality Of Work Life is related to 

the degree to which the full range of human needs is met”.  Kualitas 

kehidupan kerja dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan  kebutuhan  

manusia  (human  needs)  dalam  suatu  lingkungan  kerja.  

Terdapat sembilan faktor kualitas kehidupan kerja menurut Cascio 2003 

yang terdiri dari partisipasi, penyelesaian konflik, komunikasi, kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, keamanan kerja, kompensasi, kebanggaan, serta 

pengembangan karir tetapi dari sembilan faktor terdapat empat faktor yang 

diteliti untuk dijadikan sebagai dasar dalam memberikan penilaian terkait 

dengan fenomena yang terjadi pada PDAM Gresik yaitu partisipasi, 

komunikasi, keselamatan kerja dan pengembangan karir.  

Dari  hasil  observasi  awal  diidentifikasi  bahwa  pada PDAM Gresik, 

ada empat dimensi utama dari kualitas kehidupan kerja yang perlu mendapat 

perhatian dari pihak manajemen perusahaan yang berupa data kualitatif, yang 

pertama dalam partisipasi, hal ini merupakan faktor yang penting bagi 

karyawan karena dengan berpartisipasi karyawan diberi kesempatan untuk 

mempengaruhi keputusan manajemen, selain itu para karyawan juga dalam 
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mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan tidak 

secara langsung diterima oleh karyawan. Kondisi ini menjadikan proses 

penyelesaian pekerjaan juga mengalami keterlambatan yang menjadikan 

aktivitas kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam komunikasi PDAM Gresik terdapat fenomena yang masih kurang 

optimal. Dimana hubungan antara atasan dan bawahan masih kurang 

harmonis. Karena jabatan sebagai orang yang terpandang diperusahaan maka 

atasan tidak begitu membaur dengan bawahan. Bahkan atasan sering kali 

hanya sekedar menyapa dan enggan untuk menanyakan mengenai pekerjaan 

yang telah diberikan. Faktanya apabila atasan bisa membaur dengan bawahan 

dan bisa ramah dan bertanya- tanya mengenai pekerjaan mereka, karyawan 

akan merasa diperhatikan dan menjadikan karyawan semangat dalam 

bekerja.  

Keselamatan Kerja juga menjadi hal yang harus diperhatikan, karena 

salah satu tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk meningkatkan 

produktifitas kerja karyawan. Tetapi faktanya pada PDAM Gresik 

keselamatan kerja dirasa kurang optimal. Hal ini karena terdapat beberapa 

fenomena keselamatan kerja, yaitu pada saat karyawan bekerja tanpa adanya 

alat pengaman kerja, terutama bagi karyawan yang setiap harinya berhadapan 

dengan mesin dan listrik. Alat pengaman yang salah satunya adalah sepatu 

anti listrik yang sangat dibutuhkan oleh karyawan masih tidak disediakan 

perusahaan. Bahkan terdapat beberapa karyawan yang dengan terpaksa 
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membeli alat pengaman sendiri untuk keselamatan mereka dalam bekerja, hal 

ini membuat karyawan mengeluh, karena harga alat pengaman cukup mahal. 

Sehingga karyawan berharap hal ini mendapatkan perhatian dari pihak 

manajemen.  

 Pengembangan Karir merupakan hal yang juga perlu diperhatikan, 

karena pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan karir karyawan. 

Dan apabila pengembangan karir bisa optimal, maka bisa memuaskan 

kebutuhan karyawan. Tetapi pada PDAM Gresik pengembangan karir dirasa 

kurang optimal, dikarenakan dalam hal pengangkatan jabatan PDAM Gresik 

lebih mengutamakan karyawan yang baru bekerja dengan latar belakang 

pendidikan yang tinggi, dibandingkan dengan karyawan yang sudah lama 

bekerja dan mempunyai pendidikan rendah, meskipun pengalaman dan 

pengabdiannya pada perusahaan lebih lama. Hal ini membuat karyawan 

merasa kurang mendapatkan kesempatan. Terutama bagi karyawan yang 

sudah lama bekerja dengan latar belakang pendidikan rendah . 

PDAM Gresik  adalah salah satu perusahaan yang salah  satu  tugasnya  

adalah  melayani  masyarakat  umum  dengan masalah perairan. Dalam 

kepuasan kerja karyawannya dirasakan masih sangatlah kurang, sehingga 

perusahaan masih harus meningkatkan kualitas kehidupan kerjanya. 

Berdasarkan fenomena yang ada pada PDAM Gresik  membuat penulis 

memutuskan untuk mengadakan penelitian ini dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kepuasan kerja Pada PDAM 

Gresik”. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya guna menyatakan secara tersurat 

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas untuk memberikan 

landasan dan memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari partisipasi, 

komunikasi,keselamatan kerja dan pengembangan karir pada PDAM 

Gresik? 

2. Bagaimana kepuasan kerja yang terdiri dari perasaan tentang pekerjaan itu 

sendiri, perasaan tentang mutu pengawasan supervisi, perasaan tentang 

gaji dan upah, perasaan tentang kesempatan promosi, perasaan tentang 

rekan kerja pada PDAM Gresik? 

3. Apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja pada PDAM Gresik? 

4. Manakah  di  antara kualitas  kehidupan  kerja yang terdiri dari Partisipasi, 

Komunikasi, Keselamatan Kerja serta Pengembangan Karir  yang  paling  

berpengaruh  terhadap  kepuasan kerja pada PDAM Gresik? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas serta tepat mengenai 

sasarannya maka perlu dalam penelitian ini program kualitas kehidupa kerja 

terdapat empat variabel (cascio 2003) yaitu Partisipasi, Komunikasi 

keselamatan kerja, serta pengembangan karir. Dan kepuasan kerja 
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indikatornya meliputi perasaan tentang pekerjaan itu sendiri, perasaan 

tentang mutu pengawasan supervisi, perasaan tentang gaji dan upah, perasaan 

tentang kesempatan promosi, perasaan tentang rekan kerja. Untuk kepuasan 

kerja penulis smemakai Two – Factor Theory. Karyawan yang diteliti 

kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerjanya pada PDAM Gresik adalah 

karyawan tetap bagian produksi yang sudah bermasa kerja lebih dari satu 

tahun. Hal ini dikarenakan karyawan tetap yang masa kerjanya lebih dari satu 

tahun sudah bisa merasakan kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari 

partisipasi, komunikasi, keselamatan kerja dan pengembangan karir pada 

PDAM Gresik. 

2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja yang terdiri dari perasaan tentang 

pekerjaan itu sendiri, perasaan tentang mutu pengawasan supervisi, 

perasaan tentang gaji dan upah, perasaan tentang kesempatan promosi, 

perasaan tentang rekan kerja pada PDAM Gresik. 

3. Untuk menganalisa pengaruh signifikan kualitas kehidupan kerja terhadap 

kepuasan kerja pada PDAM Gresik. 

4. Untuk menganalisa variabel manakah diantara Partisipasi, Komunikasi, 

Keselamatan Kerja serta Pengembangan Karir yang paling berpengaruh 

terhadap  kepuasan kerja pada  PDAM Gresik 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi PDAM Gresik untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

kerja karyawan.  

2. Bagi Peneliti yang selanjutnya 

Hasil penelitian ini berguna sebagai tambahan pengetahuan, kajian dan 

referensi untuk permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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