
12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini landasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh 

peneliti yang berasal dari skripsi maupun jurnal penelitian terdahulu. 

Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 No. Peneliti Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Ari Husnawati 
(2006) 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Kehidupan 
Kerja Terhadap Kinerja 
dengan Komitmen dan 
Kepuasan Kerja sebagai 
Intervening Variabel 

Structural 
Equation 
Model 
(SEM) 

Kualitas kehidupan kerja 
mempunyai pengaruh langsung 
dan tidak langsung terhadap 
kinerja. 

2. Muh. Ryan 
Rizaldhy Iksan 
(2013) 

Analisis Pengaruh 
Faktor-Faktor Kualitas 
Kehidupan Kerja 
(Quality of Work Life) 
Terhadap Kinerja 
Karyawan pada PT 
Taspen (Persero) KCU 
Makassar 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Faktor partisipasi dalam 
pemecahan masalah, sistem 
imbalan yang inovatif, 
restrukrisasi kerja, dan 
perabaikan lingkungan secara 
bersama-sama mampu 
mempengaruhi kinerja 
karyawan. 

3. Frida Agasti 
Indaswari 
(2014) 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Kehidupan 
Kerja dan Komitmen 
Organisasi terhadap 
Kinerja Karyawan 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Kualitas kehidupan kerja 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja dan komitmen 
organisasi berpengaruh positif 
terhadap kinerja. 

4. Nining 
Wahyuningsih 
(2016) 

Pengaruh Quality of 
Work Life terhadap 
Kepuasan Kerja Dosen 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Terdapat pengaruh antara 
faktor quality of work life 
terhadap kepuasan kerja. 
Faktor QWL yang berpengaruh 
secara signifikan adalah 
lingkungan kerja, 
pengembangan karir dan 
kebanggaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Husnawati (2006) pada 102 orang 

karyawan PERUM Pegadaian Kantor Wilayah VI Semarang menunjukkan 

hasil bahwa kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh, baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Penelitian lainnya 

dengan judul analisis pengaruh faktor-faktor kualitas kehidupan kerja (quality 

of work life) terhadap kinerja karyawan pada PT Taspen (Persero) KCU 

Makassar yang dilakukan oleh Muh. Ryan Rizaldhy Iksan (2013) menunjukkan 

bahwa faktor partisipasi dalam pemecahan masalah, sistem imbalan yang 

inovatif, restrukturisasi kerja dan perbaikan lingkungan kerja secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kinerja sebesar 4,7%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Frida Indaswari (2014) pada 128 

karyawan PD BPR BKK Kendal menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, Nining Wahyuningsih 

melakukan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara faktor quality of work life terhadap kepuasan kerja dosen. 

Faktor quality of work life yang berpengaruh secara signifikan adalah 

lingkungan kerja, pengembangan karir dan kebanggan. Sedangkan faktor QWL 

yang lain seperti partisipasi, penyelesaian konflik, kompensasi yang layak, 

kesehatan kerja, komunikasi tidak mempenyai pengaruh yang signifikan. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

objek penelitiannya. Ari Husnawati menggunakan objek PERUM Pegadaian 
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Kanwil VI Semarang, Ryan Rizaldhy menggunakan objek PT Taspen (Persero) 

KCU Makassar, Frida Indaswari menggunakan objek pada BPR BKK Kendal, 

Nining Wahyuningsih pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan objek Jawa Timur Park 1. 

Perbedaan lain terdapat pada alat analisis data yang digunakan. Penelitian 

ini dan beberapa penelitian terdahulu oleh Muh. Ryan Rizaldhy Iksan, Frida 

Agasti Indaswari dan Nining Wahyuningsih menggunakan regresi linier 

berganda. Sementara Ari Husnawati menggunakan Structural Equation Model 

(SEM). 

Adapun kesamaan pada pada penelitian-penelitian ini adalah pada hasil 

penelitian yakni sama-sama menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas 

kehidupan kerja terhadap kinerja. Perasamaan lainnya ialah pada jenis objek 

penelitian yakni sama-sama menggunakan perusahaan dan organisasi yang 

berbasis jasa. Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu maka posisi peneleitian ini ialah mengembangkan 

penelitian terdahulu. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja   

a. Pengertian Kinerja 

Unjuk kerja (kinerja) menurut Hariandja (2009: 195) 

merupakan  hasil   kerja  yang  dihasilkan oleh pegawai atau perilaku  
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nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. 

Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai 

kegiatan harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. 

Menurut Helfert dalam Rivai dan Sagala (2009: 604) kinerja 

adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang 

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. 

Sedarmayanti dalam penelitian Indaswari (2014) menyatakan 

bahwa kinerja berasal dari kata performance yang berarti: 

a) Perbuatan, pelaksanaan, pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan 

pekerjaan yang berdaya guna. 

b) Pencapaian/ prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang 

diberikan kepadanya. 

c) Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu 

organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 

d) Kinerja didefinisikan sebagai catatan mengenai outcome yang 

dihasilkan dari aktifitas tertentu, selama kurun waktu tertentu 

pula. 
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e) Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

b. Indikator Kinerja 

Indikator pada kinerja menurut Mangkunegara (2007:75) antara 

lain: 

a.) Kualitas kerja, dalam hal ini menyangkut ketepatan, ketelitian, 

keterampilan dan kebersihan. 

b.) Kuantitas kerja, dalam hal ini output perlu diperhatikan juga 

bukan hanya output rutin, tetapi juga seberapa cepat bisa 

menyelesaikan kerja ekstra. 

c.) Tanggung jawab, dalam hal ini dapat mengikuto instruksi, 

inisiatif, hati-hati, dan kerajinan. 

d.) Sikap karyawan, dalam hal ini sikap terhadap perusahaan, 

pekerjaan dan pekerja lain (kerjasama).  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Para pemimpin organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 

kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Walaupun 

karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang sama namun 

produktivitas mereka tidaklah sama. Ada beberapa faktor-faktor          
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yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut As’ad (dalam Sari, 

2015) meliputi: 

a) Faktor finansial, yaitu terpenuhinya keinginan karyawan terhadap 

kebutuhan finansial yang diterimanya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sehingga kinerja karyawan dapat 

ditingkatkan. Hal ini meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, tunjangan, fasilitas yang diberikan serta promosi. 

b) Faktor fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Hal ini meliputi 

jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan/suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. 

c) Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi 

sosial baik antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Hal ini meliputi 

rekan kerja yang kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana, serta 

pengarahan dan perintah yang wajar. 

d) Faktor psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan 

psikologi karyawan. Hal ini meliputi minat, ketentraman dalam 

bekerja, sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan.  

Menurut Mangkunegara (2001:67-68) faktor kinerja terdiri dari 

faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan, secara 

psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 



18 

 

kemampuan realita (pendidikan). Artinya pegawai yang memiliki IQ 

diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. Faktor motivasi terbentuk dari 

sikap (attitude) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 

d. Proses Penilaian Kinerja 

Hariandja (2009: 199) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

langkah-langkah dalam penilaian kinerja seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 Proses Penilaian Kinerja 

                           Sumber: Hariandja (2009:199) 

a) Penentuan sasaran 

Penentuan sasaran haruslah spesifik, terukur, menantang dan 

didasarkan pada waktu tertentu. Disamping itu perlu pula 

diperhatikan proses penetuan sasaran tersebut, yaaitu diharapkan 

Penentuan Sasaran 

Penetuan Standar/Ukuran 

Penetuan Metode dan 
Pelaksanaan Penilaian 

Evaluasi Penilaian 
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sasaran tugas individu dirumuskan bersama-sama antara atasan 

dan bawahan. 

b) Penentuan standar kinerja 

Mempunyai standar berarti mempunyai dimensi-dimensi yang 

menunjukkan perilaku kerja yang sedang dinilai, yang umumnya 

diterjemahkan dari sasaran kerja, misalnya hasil kerja berupa 

barang yang dihasilkan, kuantitas atau kualitas, kehadiran di 

tempat kerja, kepatuhan terhadap prosedur atau peraturan, dan 

lain-lain. Selain itu, standar kinerja juga harus memiliki ukuran-

ukuran yang dapat dipercaya dan praktis dalam arti mudah 

digunakan dan dipahami oleh penilai dan yang dinilai. 

c) Penentuan metode dan pelaksanaan penilaian 

Metode yang dimaksud di sini adalah pendekatan atau cara serta 

perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan 

pelaksanaannya. Metode - metode itu seperti metode 

perbandingan, tes dan lain-lain. 

d) Evaluasi penilaian 

Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik kepada 

pegawai mengenai aspek-aspek kinerja yang harus diubah dan 

dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil, baik 

oleh organisasi maupun pegawai dalam upaya perbaikan kinerja 

pada masa yang akan datang. 
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2. Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of Work Life) 

a. Pengertian Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of Work Life) 

Menurut staf dari American Center for the Quality of Working 

Life (dikutip dari Flippo, 2005), terdapat empat unsur-unsur penting 

terkait dengan rumusan definisi kualitas kehidupan kerja yaitu upaya 

untuk (1) memajukan pertumbuhan dan martabat manusia, (2) bekerja 

bersama dengan saling membantu, (3) menentukan perubahan-

perubahan kerja secara partisipatif, dan (4) menganggap tujuan-tujuan 

karyawan dan organisasi dapat berjalan bersama-sama. 

Istilah kualitas kehidupan kerja pertama kali diperkenalkan 

pada Konferensi Buruh Internasional pada tahun 1972, tetapi baru 

mendapat perhatian setelah United Auto Workers dan General Motor 

berinisiatif mengadopsi praktek kualitas kehidupan kerja untuk 

mengubah sistem kerja. Namun pengertian Quality of Work Life yang 

banyak digunakan saat ini adalah pengertian yang berasal dari Cascio, 

hal tersebut dikarenakan Cascio dipandang sebagai pelopor dari 

perkembangan Quality of Work Life itu sendiri. 

Rivai dan Sagala (2009: 874) menjelaskan kualitas kehidupan 

kerja merupakan usaha yang sistematik dari organisasi untuk 

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pekerja untuk 

mempengaruhi pekerjaan dan kontribusi mereka terhadap pecapaian 

efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Kualitas kehidupan kerja 

juga mengandung makna adanya supervisi yang baik, kondisi kerja 



21 

 

yang baik, pembayaran dan imbalan yang baik, pekerjaan yang 

menantang serta pemberian reward yang memadai. 

Hadari Nawawi (1997: 23) mengungkapkan bahwa kualitas 

kehidupan kerja yaitu perusahaan harus menciptakan rasa aman dan 

kepuasan agar SDM di lingkungannya menjadi kompetitif. 

Sedangkan, Dessler (1986: 476) menyatakan bahwa kualitas 

kehidupan kerja adalah keadaan dimana para pegawai dapat 

memenuhi kebutuhan mereka yang penting dengan bekerja dalam 

organisasi dan kemampuan untuk melakukan hal itu bergantung pada 

adanya perlakuan yang adil terhadap pegawai, kesempatan 

menggunakan kemampuan secara penuh, kesempatan untuk 

mewujudkan diri serta berperan aktid falam pengambilan keputusan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cascio (2003: 27) bahwa 

terdapat dua pandangan dalam menjelaskan kualitas kehidupan kerja 

yaitu: Pertama,  menyebutkan bahwa QWL merupakan sekumpulan 

keadaan dan praktek dari tujuan organisasi (contohnya adalah 

kebijakan promosi dari dalam, kepenyeliaan yang demokratis, 

partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang aman). Sementara 

pandangan yang kedua mengartikan QWL sebagai persepsi-persepsi 

karyawan seperti bahwa karyawan merasa aman, secara relatif merasa 

puas serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

sebagai layaknya manusia.  
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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 terhadap jalannya aktivitas kerja, dimana para 

pimpinan dan bawahan harus dapat menentukan dan melaksanakan 

kegiatan dengan adanya kesepakatan dalam menjalankan kegiatan 

pekerjaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas kehidupan kerja adalah suatu proses 

untuk mencapai persepsi karyawan tentang rasa aman dalam bekerja, 

kepuasan kerja serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

sesuai kebutuhan dan rencana kehidupan kerja demi meningkatkan 

martabat karyawan dan menunjang efektivitas perusahaan. 

b. Dimensi Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of Work Life) 

Menurut Walton dalam Zin (2004:325-326) terdapat delapan 

indikator dalam pengukuran kualitas kehidupan kerja yaitu 

pertumbuhan dan pengembangan, partisipasi, lingkungan fisik, 

pengawasan, upah dan keuntungan, hubungan sosial, dan integrasi 

tempat kerja. Sementara, Cascio (2003) menjelaskan dimensi QWL 

secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2  

Kualitas Kehidupan Kerja Menurut Cascio 

 
 Sumber : Cascio (2003: 27) 

Berdasarkarkan gambar diatas telah diterangkan bahwa 

kualitas kehidupan kerja (quality of work life) terdiri dari employee 

participation, career development, conflict resolution, comunicatuon, 

wellness, job security, a safe environment, equitable compensation 

dan pride. Sementara itu dimensi kualitas kehidupan kerja menurut 

Nawawi yang dimodifikasi dari Cascio dapat dijabarkan bahwa ada 

sembilan aspek pada sumber daya manusia  yang perlu diciptakan, 

dibina dan dikembangkan seperti yang diterangkan pada  Gambar 2.3 

dibawah ini. 
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Gambar 2.3  

Kualitas Kehidupan Kerja Menurut Nawawi 

 

 
Sumber: Nawawi (1997:24) 

Gambar tersebut bermakna bahwa terdapat sembilan aspek 

pada SDM di lingkungan perusahaan yang perlu diciptakan, dibina 

dan dikembangkan. Sembilan aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Di lingkungan setiap dan semua perusahaan, pekerja/karyawan 

sebagai SDM memerlukan komunikasi yang terbuka dalam 

batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 

Komunikasi yang lancar untuk memperoleh informasi-

informasi yang dipandang penting oleh pekerja dan 
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disampaikan tepat pada waktunya, dapat menimbulkan rasa 

puas dan merupakan motivasi kerja yang positif. Untuk itu 

perusahaan dalam menyampaikan informasi dapat dilakukan 

dengan bentuk pertemuan secara langsung pada setiap pekerja 

atau melalui pertemuan kelompok dan dapat pula melalui sarana 

publikasi perusahaan, seperti bulletin, majalah perusahaan dan 

lain-lain. 

(2) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua pekerja 

memerlukan pemberian kesempatan pemecahan konflik dengan 

perusahaan atau sesama karyawan secara terbuka, jujur dan adil. 

Kondisi itu sangat berpengaruh pada loyalitas dan dedikasi serta 

motivasi kerja karyawan. Untuk itu perusahaan perlu mengatur 

cara penyampaian keluhan/keberatan secara terbuka atau 

melalui proses pengisian formulir khusus untuk keperluan 

tersebut. Di samping itu dapat pula ditempuh dengan kesediaan 

mendengarkan review antar karyawan yang mengalami konlik, 

atau melalui proses banding (appeal) pada pimpinan yang lebih 

tinggi dalam konflik dengan manajer atasannya. 

(3) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua karyawan 

memerlukan kejelasan pengembangan karier masing-masing 

dalam menghadapi masa depannya. Untuk itu dapat ditempuh 

melalui penawaran untuk memangku  suatu  pekerjaan/jabatan, 
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memberi kesempatan mengikuti pelatihan atau pendidikan di 

luar perusahaan atau pada lembaga pendidikan yang lebih 

tinggi. Di samping itu dapat juga ditempuh melalui penilaian 

karya (pelaksanaan pekerjaan) untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya dalam bekerja yang dilakukan secara obyektif. 

Pada giliran berikutnya dapat ditempuh dengan 

mempromosikannya untuk memangku jabatan yang lebih tinggi 

di dalam perusahaan tempatnya bekerja. 

(4) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap karyawan perlu 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan pekerjaan, seusai dengan posisi, kewenangan dan 

jabatan masing-masing. Untuk itu perusahaan dapat 

melakukannya dengan membentuk tim inti dengan 

mengikutsertakan karyawan dalam rangka memikirkan 

langkah-langkah bisnis yang akan ditempuh. Di samping itu 

dapat pula dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan-

pertemuan yang tidak sekedar dipergunakan untuk 

menyampaikan perintah-perintah dan infomasi-informasi, tetapi 

juga untuk memperoleh masukan dan mendengarkan saran-

saran/pendapat para karyawan. 

(5) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap karyawan perlu dibina 

dan dikembangkan perasaan bangganya pada tempatnya 

bekerja, termasuk juga pada pekerjaan atau jabatannya. Untuk 
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keperluan itu perusahaan berkepentingan menciptakan dan 

mengembangkan identitas yang dapat menimbulkan rasa 

bangga karyawan pada perusahaan. Dalam bentuk yang 

sederhana dapat dilakukan melaui logo, lambang, jaket 

perusahaan, dan lain-lain. Di samping itu rasa bangga juga dapat 

dikembangkan melalui partisipasi perusahaan terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengikutsertakan 

karyawan, kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan 

sekitar dan mempekerjakan karyawan dengan kewarganegaraan 

dari bangsa tempat perusahaan beroperasi. 

(6) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua karyawan 

harus memperoleh kompensasi yang adil/wajar dan mencukupi. 

Untuk itu diperlukan kemampuan menyusun dan 

menyelenggarakn sistem dan struktur pemberian kompensasi 

langsung dan tidak langsung yang kompetitif dan dapat 

mensejahterakan kehidupan karyawan sesuai posisi/jabatannya 

di perusahaan dan status sosial ekonominya di masyarakat. 

(7) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua karyawan 

memerlukan keamanan lingkungan kerja. Untuk perusahaan 

berkewajiban menciptakan dan mengembangkan serta memberi 

jaminan lingkungan kerja yang aman. Beberapa usaha yang 

dapat dilakukan, antara lain dengan membentuk komite 

keamanan lingkungan kerja yang secara terus menerus 
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melakukan pengamatan dan pemantauan kondisi tempat dan 

peralatan kerja guna menghindari segala sesuatu yang 

membahayakan para pekerja terutama dari segi fisik. Kegiatan 

lain dapat dilakukan dengan membentuk tim yang dapat 

memberikan respon cepat terhadap kasus gawat darurat bagi 

karyawan yang mengalami kecelakaan. 

(8) Di lingkungan suatu perusahaan, semua dan setiap karyawan 

memerlukan rasa aman atau jaminan kelangsungan 

pekerjaannya. Untuk itu perusahaan perlu berusaha 

menghindari pemberhentian sementara para karyawan, 

menjadikanya sebagai pekerja/karyawan tetap dengan memiliki 

tugas-tugas reguler dan memiliki program yang tertatur dalam 

memberikan kesempatan karyawan mengundurkan diri, 

terutama melaui pengaturan pensiun. 

(9) Di lingkungan suatu perusahaan, setiap dan semua karyawan 

memerlukan perhatian terhadap pemeliharaan kesehatannya, 

agar dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Untuk 

itu perusahan dapat mendirikan dan menyelenggarakan program 

pemerliharaan kesehatan, program rekreasi dan program 

konseling/penyuluhan bagi para pekerja. 
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c. Upaya Peningkatan Kualitas Kehidupan Kerja 

Upaya peningkatan kualitas kehidupan kerja menurut Hariandja 

(2009: 292) dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya 

ialah: 

1) Pendekatan struktural 

Pendekatan struktural adalah melakukan perubahan sistem kerja 

pegawai yang dapat dilakukan dengan: 

a) Mendesain ulang pekerjaan dengan mempertimbangkan 

aspek-aspek kebutuhan manusia dalam pekerjaan seperti 

otonomi, variasi tugas, signifikansi tugas, identitas tugas, dan 

feedback 

b) Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pengambilan 

keputusan, mengatur dan merencanakan pekerjaan mereka, 

melalui pendekatan tim atau kelompok kerja denga cara 

pengembangan seperti quality circle, sociotechnical system, 

codetermination, dan autonomous work group. 

2) Pendekatan proses 

Pendekatan proses adalah melakukan berbagai proses 

keorganisasian untuk menciptakan adanya saling percaya 

diantara pegawai, saling membantu, mengurangi munculnya 

kelemahan manusia, dan membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi pegawai, yang dilakukan melalui: 
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a) Peningkatan hubungan komunikasi 

b) Peningkatan disiplin kerja 

c) Penanggulangan stres 

d) Bimbingan 

e) Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 

d. Manfaat Kualitas Kehidupan Kerja 

Organisasi yang mempraktikkan program kualitas kehidupan 

kerja dengan efektif akan memperoleh beberapa keunggulan seperti 

yang dikemukakan Harsono (2005: 154-155): 

1) Meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turn over 

Moral kerja karyawan dapat ditingkatkan, tingkat stres menurun 

dan turn over dapat ditekan dengan mengembangkan program-

program seperti waktu kerja yang fleksibel, desain pekerjaan 

yang tepat serta sistem benefit yang fleksibel 

2) Meningkatkan motivasi 

Motivasi merupakan faktor yang cukup berperan dalam 

menciptakan prestasi kerja. Praktik manajemen yang memberikan 

kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan kepada 

organisasi akan membangun motivasi yang tinggi sehingga dapat 

mencapai target pekerjaan yang efektif. 

3) Meningkatkan kebanggaan kerja 

Berbagai praktik pengelolaan sumber daya manusia yang 

memberikan kesempatan partisipasi terhadap desain program 



31 

 

seperti sistem benefit, penilaian prestasi kerja, kebijakan shift 

kerja dan praktik lain akan meningkatkan kebanggaan kerja. 

4) Meningkatkan kompetensi 

Peningkatan kompetensi karyawan secara berkesinambungan 

dapat tercapai dalam organisasi yang mampu menghilangkan 

hambatan-hambatan pengembangan karir mereka. Untuk itu 

diperlukan program yang mendorong kearah tujuan tersebut. 

5) Meningkatkan kepuasan 

Karyawan akan merasakan kepuasan kerja akan menunjukkan 

sikap perilaku positif dan mengarah kepada peningkatan kinerja. 

Pengembangan praktik sumber daya yang mencerminkan kualitas 

kehidupan kerja seperti; menciptakan kondisi kerja yang 

mendukung, kebijakan kompensasi, desain pekerjaan, 

kesempatan partisipasi dan kesemptan karir akan mendorong 

terciptanya kepuasan yang tinggi. 

6) Meningkatkan komitmen 

Karena karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaannya, 

hal ini akan menimbulkan rasa bahwa pekerjaannya itu 

merupakan bagian dari hidupnya sehingga pekerjaan itu akan 

dilakukan dengan sebaik-nbaiknya karena itu juga merupakan 

salah satu komitmen dalam hidupnya. 
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7) Meningkatkan produktivitas 

Kesempatan mengembangkan diri dan partisipasi yang diberikan 

akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi. Sehingga dapat 

dikemukakan bahwa kualitas kehidupan kerja memiliki pengaruh 

pada peningkatan kemampuan organisasi dalam menarik dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan demikiian 

akan berdampak pada peningkatan produktivitas.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan gambaran penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu mengenai kualitas kehidupan kerja dan 

pengaruhnya terhadap kinerja. Adapun teori-teori terkait dengan kualitas 

kehidupan kerja  dan kinerja yang mendasari terbentuknya kerangka pikir ini 

adalah sebagai berikut: 

Cascio (2003) menjelaskan bahwa quality of work life terdiri dari 

communication, conflict resolution, career development, employee 

participation, pride, equitable compensation, safe environment, job security, 

dan wellness.  

Mangkunegara (2007) mengemukakan bahwa kinerja dapat diukur 

melalui empat indikator yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab 

dan sikap karyawan. Selain itu, penelitian  yang dilakukan oleh Arifin (2012) 

pada CV Duta Senenan Jepara juga menyimpulkan adanya  pengaruh kualitas 
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kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian pada teori dan 

penelitian terdahulu maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

Gambar 2.4  

Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pendapat yang 

kebenaraannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum 

meyakinkan, sedangkan kebenaran pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya 

atau dibuktikan. Hubungan dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai 

berikut: 

Kualitas kehidupan kerja dan kinerja karyawan 

Kualitas kehidupan kerja menurut William B Werther dan Keith Davis 

merupakan kegiatan atau usaha organisasi yang dilakukan secara sistematik 

dalam memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada para pekerja  

untuk ikut serta pada kegiatan organisasi, sehingga menjadi kontribusi yang 
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optimal dalam  rangka mencapai tujuan organisasi. Kontribusi yang optimal 

karyawan merupakan bentuk perilaku nyata yang ditampilkan sesuai perannya 

dalam perusahaan. Sehingga penerapan kualitas kehidupan kerja ialah salah 

satu upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Hal tersebut dibuktikan dari  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Indaswari (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Beh dan Rose (2007) menunjukan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1  : Kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari partisipasi karyawan, 

pengembangan karir, penenyelesaian konflik, kesehatan kerja, kompensasi 

yang layak, dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Variabel yang paling kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dan menjadi perhatian 

pada banyak organisasi dalam memertahankan dan menarik sumber daya 

manusia yang berkualitas. (Bangun, 2012) Salah satu cara manajer untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja adalah 

melalui kompensasi. Dengan kata lain, kompensasi memberikan kontribusi 

pula terhadap kinerja karyawan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Iksan (2013) didapatkan bahwa 

variabel kompensasi yang layak merupakan variabel yang dominan 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan koefisien sebesar 0,265. Dari 

uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Kompensasi yang layak paling kuat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 


