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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi atau perusahaan adalah suatu kumpulan orang-orang yang 

memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun tetap memiliki satu 

tujuan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, 

tentu saja memberikan pengaruh dan dorongan yang besar untuk perusahaaan 

agar tetap bisa bertahan dan berkembang di masyarakat. Dalam 

mempertahankan dan mengembangkan perusahaan, diperlukan manajemen 

yang baik dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa tumbuh dan berkembangnya 

suatu organisasi atau perusahaan selalu ditentukan oleh sumberdaya yang 

dimiliki. 

Sumber daya manusia yang merupakan salah satu sumberdaya yang 

harus ada dan paling penting dalam sebuah perusahaan, karena manusia 

merupakan unsur dasar yang dapat melaksanakan pekerjaan dan organisasi. 

Handoko (2001:5) juga berpendapat bahwa orang-orang merupakan unsur 

dasar semua organisasi. Sumberdaya manusia merupakan faktor produksi 

yang memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap faktor produksi lain 

seperti mesin, modal, material dan metode. Perusahaan yang telah 

menggunakan teknologi modern atau sistem komputerisasi tetap 

membutuhkan tenaga manusia, karena semua peralatan tersebut tidak dapat 

dijalankan tanpa adanya peran dari tenaga manusia yang dalam hal ini adalah 

karyawan. 

Buruh atau tenaga kerja adalah aset yang sangat berharga bagi 

organisasi atau perusahaan. Sebagai aset, tenaga kerja harus bisa dikelola 

dengan baik agar tetap bisa memberikan kontribusi kepada organisasi atau 

perusahaan. Menurut Handoko (2001:4) keberhasilan pengelolahan organisasi 

sangat ditentukan kegiatan pendayagunaan sumberdaya manusia. Oleh karena 

itu, organisasi atau perusahaan dituntut untuk dapat mengelolah sumber daya 

manusia atau tenaga kerjan yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan 
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hidup dan kemajuan organisasi atau perusahaan. akan tetapi, mengola sumber 

daya manusia atau tenaga kerja bukanlah hal yang mudah, karena tenaga 

kerja tidak dapat dan tidak boleh disamakan dengan alat atau mesin pabrik, 

masing-masing dari mereka memiliki pikiran, perasaan, status, keinginan, dan 

latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap perusahaan dituntut untuk 

mempunyai perhatian segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan buruh 

atau tenaga kerja. Perusahaan haruslah mampu melihat masalah-masalah 

buruhnya dan secepatnya mengatasi dari apa yang sedang terjadi, karena 

bagaimanapun juga perilaku manusia dalam hal ini buruh atau tenaga kerja 

sangat mempengaruhi usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila setiap perusahaan selalu 

berusaha agar buruh mempunyai semangat kerja yang tinggi, sebab dengan 

semangat kerja yang tinggi menunjukkan kepuasan kerja akan meningkat 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun tidaklah mudah bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kepuasan kerja tanpa adanya pengaruh dari faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja, prestasi kerja serta 

kesejahteraan psikologis. 

 Kesejahteraan psikologis merupakan suatu kualitas kehidupan dan 

kesehatan mental yang dimiliki seseorang. Snyder dan Lopez (2005) 

mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis bukan hanya merupakan 

ketiadaan penderitaan, namun kesejahteraan psikologis meliputi keterikatan 

aktif dalam dunia, memahami arti dan tujuan dalam hidup, dan hubungan 

seseorang pada obyek ataupun orang lain. Berdasarkan hal tersebut, 

kesejahteraan psikologis mengarah individu yang sehat (secara psikologis), 

untuk mengontrol secara sadar kehidupannya, bertanggung jawab terhadap 

keadaan diri, serta mengenali diri. 

 Tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi menunjukkan bahwa 

individu memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya, 

memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat membangun hubungan personal 

yang baik dengan orang lain, dan menunjukkan bahwa individu memiliki 

tujuan pribadi dan tujuan dalam pekerjaannya (Ryff & Singer, 1996). Hal ini 
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membuat individu dapat dengan baik melakukan penyesuaian diri dan mampu 

menerapkan kemampuan teknikal atau manajemennya untuk keberhasilan 

pekerjaannya maupun mampu menciptakan atau memanipulasi lingkungan 

melalui aktivitas fisik dan mental (Ryff & Singer, 1996). 

 Dalam penelitian Srimathi dan Kiran Kumar (2010), dengan 

pembahasanya mengenai psychological well being of employed women 

acrossdifferent organisation yang dilakukan pada kaum pekerja wanita 

sebanyak 325 orang, yang berusia 25-50 tahun. Dari penelitian tersebut 

menyebutkan wanita yang bekerja yang bekerja di industri psychological well 

being yang dimiliki lebih rendah, sedangkan wanita yang bekerja pada bidang 

pendidikan memiliki tingkat psychological well being yang tertinggi daripada 

bidang lainnya, seperti kesehatan, bank dan juga BPOs sekalipun. Dari 

penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa kesempatan bekerja dan 

pekerjaan tidak mempengaruhi tingkat psychological well being, yang 

mempengaruhi psychologycal well being kaum pekerja wanita ini adalah sifat 

dan kondisi pekerjaan yang mereka jalankan. 

 Nick Carol (2005) melakukan penelitian tentang Unemployment and 

psychological well being. Dari penelitian tersebut didapatkan suatu hasil 

penelitian yang menyebutkan bahwa pengangguran berdampak besar pada 

psychological well being seseorang. Berbicara tentang perbedaan gender, 

pengangguran mempengaruhi psychologycal well being wanita lebih tinggi 

daripada pria.  Karena semakin meningkatnya partisipasi peranan wanita 

dalam dunia kerja beberapa tahun belakangan ini, reputasi dan harga diri 

seorang wanita juga ikut meningkat, ini yang menyebabkan wanita lebih 

mendapatkan pengaruh yang tinggi. Hasil penelitian ini juga menyebutkan 

bahwa tingkat psychological well being yang tinggi , membuat sesorang ingin 

cepat keluar dari zona pengangguran (kaum laki-laki),  daripada kaum  

perempuan  yang sama-sama ingin keluar dari zona pengangguran namun 

terhambat dengan kodratnya sebai ibu rumah tangga. Mungkin ini yang 

menyebabkan menjadi pengangguran sangat mempengaruhi psychological 

well being pada wanita.  
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Kara, Nick, Kevin, dan Margaret (2007) dalam penelitiannya  

transformational leadership and psychological well being: the mediating role 

of meaningful work menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara 

kepemimpinan trasformasional dengan psychological well being yang 

dipengaruhi atau sedikit dipengaruhi oleh kebermaknaan yang ditemukan 

dalam suatu pekerjaan. 

Henry, Zamralita, dan Tommy (2008) dalam penelitiannya kepuasan 

kerja dan kesejahteraan psikologis karyawan. Menyebutkan bahwa ada 

hubungan positif antara kepuasan kerja dan kesejahteraan psikkologis. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka diketahui bahwa semakin baik kepuasan 

kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin baik pula kesejahteraan 

psikologisnya.  

Siti Rahmah (2011) dalam review jurnal organizational creativity and 

innovation in relition to psychological well being and organization factor. 

Masalah yang diangkat pada jurnal ini berhubungan tentang hubungan antara 

psychological well being pada karyawan dengan inovasi dan kreatifitas 

organisasi dan faktor organisasi yang mempengaruhi inovasi dan kreatifitas 

organisasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat adanya hubungan yang 

signifikan antara kreativitas dan inovasi organisasi yang dirasakan dengan 

psychological well being pada karyawan yang berada pada organisasi. 

Sedangkan pada hipotesis kedua didapatkan bahwa terdapat korelasi yang 

signifikan pada faktor-faktor organisasi dengan inovasi dan kreatifitas 

organisasi. 

 Bekerja pada suatu bidang pekerjaan sudah menjadi tuntutan dalam 

hidup dari seorang individu. Menurut Harter, Schmidt, dan Keyes (2002), 

pekerjaan merupakan salah satu bagian yang signifikan dalam kehidupan 

seseorang individu yang mempengaruhi kehidupannya dan kesejahteraannya 

di dalam masyarakat. Rata-rata orang dewasa menghabiskan sebagian besar 

dari waktunya dengan bekerja, sekitar sepertiga dari waktu hidupnya 

dihabiskan untuk bekerja (Harte, Schimdt, & Keyes, 2002). 

 Menurut Robbins (2005), pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

lebih dari sekedar kegiatan yang berhubungan dengan kertas, menulis kode 
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program, menunggu pelanggan atau mengendarai truk. Pekerjaan juga 

menuntut adanya interaksi dengan rekan kerja dan atasan, mengikuti 

kebijakan dan peraturan organisasi, memperlihatkan standar kinerja dan 

bekerja dalam lingkungan yang terkadang kurang ideal. Dalam hal ini, 

pekerjaan juga berhubungan dengan masalah kesejahteraan psikologis yang 

dimiliki oleh individu. 

 Harter, Schmidt, & Keyes (2002), juga mengatakan hal yang serupa. 

Menurut mereka, dalam sudut pandang kesejahteraan psikologis, perasaan 

yang positif pada karyawan sebagai tanda kesehatan mental karyawan, 

menghasilkan karyawan yang lebih bahagia dan produktif. Kesejahteraan 

psikologis karyawan juga berkaitan dengan hal-hal lain seperti : pergantian 

karyawan (turnover), kesetiaan pelanggan (custommer loyality), 

produktivitas, dan keuntungan perusahaan (Harter, Schmidt, & Keyes, 2002). 

 Harter, Schimidt & Keyes (2002) menuliskan kembali pendapat dari 

Spector (1997) mengatakan bahwa pekerja yang memiliki kesejahteraan 

psikologis yang tinggi lebih kooperatif, lebih mudah menolong koleganya, 

tepat waktu dan efisien, jarang absen, dan bertahan bekerja dalam perusahaan 

lebih lama. 

 Sebagai seorang pekerja, buruh dalam sebuah perusahaan memiliki 

posisi yang sangat vital. Kesehatan mental yang tidak tercapai, kesejahteraan 

psikologis yang kurang baik akan sangat berpengaruh dalam semangat kerja 

mereka dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan 

perusahaan. Dari berbagai sumber media massa sering kita dengar 

demonstrasi yang dilakukan buruh diberbagai pelosok negeri kita ini. Yang 

mereka perjuangkan adalah kesejahteraan mereka sebagai seorang buruh 

pekerja. Banyak faktor yang menyebabkan seorang buruh melakukan 

demonstrasi. Diantaranya karena tidak tercapainya kesejahteraan psikologis, 

karyawan merasakan ketidakpuasan dalam beberapa kemungkinan, 

diantaranya ketidakpuasan akan hubungan rekan kerja dan atasan, 

ketidakpuasan akan kebijakan dan peraturan organisasi, atau karena 

lingkungan yang terkadang kurang ideal. Sebagai seorang buruh juga 

memiliki hak asasi serta partisipasi dalam lingkungan kerjanya. Namun pada 
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kenyataannya di Indonesia kesejahteraan seorang buruh masih sangat jauh 

dari kata sejahtera itu sendiri. 

 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja 

Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Moh Jumhur Hidayat, menyebutkan, 

tingkat kesejahteraan setiap buruh saat ini baru seperenam dari rata-rata 

pendapatan per kapita nasional yang mencapai 3.000 dollar AS per tahun. 

(Kompas.com) 

 Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis yang baik, 

tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi harus sangat diperhatikan. 

Didasarkan pada penelitian Ryff & Singer (dalam synder, 2002), bahwa usia, 

jenis kelamin, status sosial ekonomi, faktor dukungan sosial, religiusitas, dan 

kepribadian merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh bagi dimensi-

dimensi kesejahteraan psikologis seseorang. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

mengungkap lebih lanjut kedalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam 

judul “Psychological Well Being pada buruh pelaku demonstrasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana tingkat “psychological well being pada buruh 

pelaku demonstrasi?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat psychological 

well being pada buruh pelaku demonstrasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara  

teoritis maupun secara praktis.  
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1. Manfaat teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris 

mengenai psychological well being khususnya pada bidang psikologi 

Industry dan organisasi. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi karyawan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan sumbangan informasi bagi karyawan untuk selalu 

memperjuangkan Psychological well being mereka, karena itu hak 

mereka sebagai buruh. 

b. Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan dan memberdayakan peranan 

sumber  daya manusia yang ada dalam perusahaan sehingga dapat 

mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam hal ini meningkatkan 

Psychological well being para buruh. 

 

 

 

 

 


