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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang Pengaruh Beban Kerja dan Quality of Work 

Life terhadap Kinerja Pegawai yang digunakan sebagai bahan rujukan atau 

referensi  pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

S. Angrahini 

Irawati 

(2015) 

Pengaruh Kualitas 

Kehidupan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan 

Kabupaten Sampang. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menyatakan bahwa 

pertumbuhan dan 

pengembangan, 

lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai. 

Uut Arrosyd, 

dkk (2016) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Kehidupan 

Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Bank Perkreditan 

Rakyat Mentari 

Terang Tuban. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menyatakan bahwa 

kualitas kehidupan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank 

Perkreditan rakyat Mentari 

Terang Tuban. 

Riny Chandra 

dan 

Pengaruh Beban Kerja 

dan Stres Kerja 

Analisis 

regresi 

Menyatakan bahwa beban 

kerja berpengaruh tidak 
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Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Dody 

Adriansyah  

 (2017) 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Mega Auto Central 

Finance cabang 

Langsa. 

linier 

berganda 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan, stress kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

dan secara simultan beban 

kerja dan stress kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Moh. Rizal 

Arfani dan 

Bachruddin 

Saleh 

Luturlean 

(2018) 

Pengaruh Stres Kerja 

dan Beban Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan di PT. 

Sucofindo cabang 

Bandung. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menyatakan bahwa stress 

kerja berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

beban kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, 

dan stress kerja dan beban 

kerja berpengaruh 

signifikan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

R. Joko 

Sugiharjo dan 

Friska Aldata 

(2018) 

Pengaruh Beban Kerja 

dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan 

cabang Salemba. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menyatakan bahwa beban 

kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan, beban kerja dan 

motivasi kerja 
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Lanjutan Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

   berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Sumber: Irawati (2015), Arrosyd dkk (2016), Chandra & Adriansyah (2017), 

Arfani & Luturlean (2018), Sugiharjo & Aldata (2018) 

 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah metode 

analisis yang digunakan, yaitu regresi linier berganda. Perbedaan penelitian 

terdahulu dan penelitian sekarang terdapat pada variabel yang digunakan, yaitu 

pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh beban 

kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh beban kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah beban kerja dan quality of work life terhadap kinerja 

pegawai. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Pegawai 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara,2013: 67).  Menurut Riniwati (2016 :167), kinerja 

merupakan suatu beban yang harus dipertanggungjawabkan secara 

keseluruhan dengan kata lain sama seperti rata-rata jumlah kegiatan 

yang dilakukan. Hasibuan (2005 :105) menjelaskan pengertian dari 
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kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan membagi waktu. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu prestasi kerja yang dihasilkan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

dibebankan perusahaan kepadanya. 

b. Faktor-Faktor Kinerja Karyawan 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja 

menurut Kasmir (2016 :198): 

1. Kemampuan dan Keahlian 

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan 

keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara 

benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya karyawan yang 

memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, maka akan 

memberikan kinerja yang baik pula demikian sebaliknya. Dengan 

demikian kemampuan dan keahlian akan mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

2. Pengetahuan 

Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan 

memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian sebaliknya. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pekerjaan akan 

mempengaruhi kinerja. 

3. Rancangan Kerja 

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan dalam 

mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki 

rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan 

pekerjaan tersebut secara tepat dan benar. Demikian pula 

sebaliknya, maka dapat disimpulkan bahwa rancangan pekerjaan 

akan mempengaruhi kinerja seseorang. 

4. Kepribadian 

Kepribadian yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki 

seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang 

berbeda satu dengan yang lainnya. Seseorang yang memiliki 

kepribadian atau karakter yang baik akan dapat melakukan 

pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga 

hasil pekerjaan juga baik. 

5. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat 

dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya (misalnya dari 

pihak perusahaan), maka karyawan akan terangsang atau terdorong 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pada akhirnya dorongan 
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atau rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang 

akan mengahasilkan kinerja yang baik. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk 

mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. 

7. Gaya Kepemimpinan 

Merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi 

atau memerintah bawahannya. 

8. Budaya Organisasi 

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yan berlaku dan 

dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan 

atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima 

secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu 

perusahaan atau organisasi. 

9. Kepuasan Kerja 

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka 

seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika 

karyawan merasa senang atau gembira atau suka untuk bekerja, 

maka hasil pekerjaan akan baik pula. 
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10. Lingkungan kerja 

Merupakan suasana atau kondisi disekitar lokasi tempat bekerja. 

Lingkungan kerja dapat berupa rungan, layout, sarana dan prasarana 

serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. 

11. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela 

perusahaan di mana tempatnya bekerja. Kesetiaan ini ditunjukan 

dengan terus bekerja sungguh-sungguh sekalipun perusahaannya 

dalam kondisi kurang baik. 

12. Komitmen 

Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 

peraturan perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga dapat diartikan 

kepatuhan karyawan kepada janji-janji yang telah dibuatnya. Atau 

dengan kata lain komitmen merupakan kepatuhan untuk 

menjalankan keputusan yang telah dibuat. 

13. Disiplin kerja 

Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya 

secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa 

waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. Kemudian disiplin 

dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai 

dengan perintah yang harus dikerjakan. Karyawan yang disiplin 

akan mempengaruhi kinerja. 
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Banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja individu diuraikan 

oleh Gibson et al., (1996) dalam Indarti et al., (2014) dengan 

mengelompokkan beberapa faktor berikut : 

1. Faktor Individu : kemampuan, keterampilan, latar belakang dan 

demografis. 

2. Faktor Psikologi : kepribadian, persepsi, motivasi dan kepuasan 

kerja. 

3. Faktor Organisasi : kepemimpinan, imbalan, lingkungan dan budaya 

organisasi. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja di atas, 

maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Beban Kerja adalah banyaknya tugas/pekerjaan dengan 

tanggungjawab yang harus dilakukan individu/pegawai dalam 

satuan waktu (Ambar, 2006). Beban kerja merupakan faktor kinerja 

karena pengertian beban kerja termasuk dalam faktor individu 

menurut Indarti et al. (2014) dan termasuk dalam kemampuan dan 

keahlian, pengetahuan serta rancangan kerja (Kasmir,2016). Hal ini 

dikarenakan kemampuan dan keahlian, pengetahuan serta rancangan 

kerja yang dimiliki pegawai akan mambantu pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan/beban kerjanya. 

2. QWL yaitu persepsi anggota organisasi mengenai apa yang ada atau 

terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin, yang 
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mempengaruhi sikap dan perilaku, serta kinerja anggota organisasi 

(Cascio, 2006). QWL merupakan faktor kinerja karena QWL 

termasuk dalam faktor organisasi sesuai dengan pendapat Indarti et 

al., (2014). QWL dalam mempengaruhi kinerja dijelaskan pada 

faktor kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan 

lingkungan kerja (Kasmir,2016). 

c. Indikator Kinerja Karyawan  

Guna mengetahui sejauh mana kualitas kinerja karyawan, maka 

perusahaan perlu mengukur kinerja karyawan. Kinerja karyawan diukur 

menggunakan   indikator-indikator yang berhubungan dengan kinerja 

karyawan pula. Banyak persepsi yang menjelaskan mengenai indikator 

kinerja karyawan. Adapun indikator untuk mengukur kinerja karyawan 

secara individu ada 5 indikator, yaitu (Robbins, 2006:260):  

1. Kualitas. 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2. Kuantitas.  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 
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3. Ketepatan waktu. 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas. 

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

5. Kemandirian.  

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya yaitu komitmen kerja. Merupakan 

suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

2. Beban Kerja 

a. Pengertian Beban Kerja 

Menurut Ambar (2006) yang dimaksud dengan “beban kerja adalah 

banyaknya tugas dengan tanggungjawab yang harus dilakukan 

organisasi atau unit-unitnya dalam satuan waktu dan jumlah tenaga 

kerja tertentu (man-hours). Dalam definisi di atas, ruang lingkup 

beban kerja lebih difokuskan pada satuan atau unit dalam organisasi 

dimana di dalamnya mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dalam waktu tertentu. Namun yang perlu 

digarisbawahi adalah meskipun lebih menekankan pada analisanya 
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satuan maupun unit organisasi, beban kerja juga dimiliki secara 

individual oleh karyawan yang ada di dalamnya. Beban kerja pada 

akhirnya menjadi tanggung jawab per individu sesuai dengan tugas-

tugasnya dalam rasio waktu tertentu.” 

Permendagri No. 12/2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah 

besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit 

organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma 

waktu. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan 

pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika 

kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka 

akan muncul kelelahan yang lebih. Beban kerja yang dibebankan 

kepada karyawan dapat dikategorikan kedalam tiga kondisi, yaitu 

beban kerja yang sesuai standar, beban kerja yang terlalu tinggi (over 

capacity) dan beban kerja yang terlalu rendah (under capacity). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa beban kerja merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang 

diberikan perusahaan kepada pegawai untuk dilaksanakan dan harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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b. Indikator Beban Kerja 

Menurut Putra (2012 :22) indikator beban kerja meliputi:  

1. Target yang Harus Dicapai  

Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, misalnya melanyani sejumlah 

peserta/calon peserta BPJS yang telah ditetapkan instansi. 

Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu.  

2. Kondisi Pekerjaan 

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh 

individu mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya mengambil 

keputusan dengan cepat pada saat melayani peserta/calon peserta 

BPJS dengan baik jika terjadi kendala dalam pekerjaannya tersebut. 

3. Standar Pekerjaan 

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, 

misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

3. Quality of work life 

a. Pengertian quality of work life (QWL) 

Pengertian QWL yang banyak digunakan adalah pendapat dari 

Cascio, hal tersebut dikarenakan Cascio dipandang sebagai pelopor 

dari perkembangan dari quality of work life. Menurut Cascio (2006), 

QWL dapat diartikan menjadi dua pandangan, pandangan pertama 
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menyebutkan bahwa QWL merupakan sekumpulan keadaan dan juga 

praktek dari tujuan organisasi, contohnya ialah memperkaya jenis 

pekerjaan, kebijakan promosi dari dalam, manajer sumberdaya 

manusia yang demokratis, partisipasi karyawan, dan kondisi kerja 

yang aman. Sementara pandangan kedua mengatakan QWL sebagai 

persepsi-persepsi karyawan seperti bahwa karyawan merasa aman, 

secara relatif merasa puas serta mendapatkan kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. 

Ivancevich, et al. (2007:208) menyatakan bahwa kualitas 

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

pandang manajemen tentang manusia, pekerja dan organisasi. QWL 

dimaksudkan  pada suatu filosofi manajemen dalam meningkatkan 

harga diri karyawan, memperkenalkan perubahan dalam budaya 

organisasi serta memperbaiki keadaan fisik dan emosional para 

karyawan.  Dengan adanya peningkatan perubahan dan perbaikan 

tersebut, karyawan akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang. 

Kualitas kehidupan kerja (QWL) adalah upaya yang dilakukan 

manajemen terhadap peningkatan mutu karyawan dengan menghargai 

dan memerhatikan segala faktor kondisi kerja, agar tercipta 

keselarasan antara pekerjaan dengan berbagai faktor yang 

memengaruhi pekerjaan tersebut. 
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b. Indiktor Quality of Work Life 

Indikator kualitas kehidupan kerja yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah indikator yang dikembangkan oleh Walton 

menurut Zin, (2004 :323-334) sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan dan pengembangan, yaitu terdapatnya kemungkinan 

untuk mengembangkan kemampuan dan tersedianya kesempatan 

untuk menggunakan ketrampilan atau pengetahuan yang dimiliki 

karyawan. 

2. Partisipasi, yaitu adanya kesempatan untuk berpartisipasi atau 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan. 

3. Lingkungan Fisik, yaitu tersedianya lingkungan kerja yang 

kondusif, termasuk di dalamnya penetapan jam kerja, peraturan 

yang berlaku, serta lingkungan fisik. 

4. Pengawasan, yaitu hubungan karyawan dengan atasan yang baik 

dan adanya saling pengertian. 

5. Sistem Imbalan yang inovatif, yaitu bahwa imbalan yang diberikan 

kepada karyawan memungkinkan mereka untuk memuaskan 

berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan 

yang bersangkutan dan sesuai dengan standar pengupahan dan 

penggajian yang berlaku di pasaran kerja. 

6. Integrasi Tempat Kerja, yaitu adanya hubungan dan kekompakan 

di antara rekan kerja. 
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4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Beban Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2013:126) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah dengan memperhatikan beban kerja, beban kerja 

yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan, namun beban kerja 

yang terlalu berlebihan dapat menimbulkan penurunan kinerja 

karyawan. Hal ini karena ketidakmampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan karena kapasitas dan 

kemampuan karyawan tidak sesuai dengan tuntutan yang harus 

dikerjakan.  

Menurut Sunyoto (2012:64) beban kerja yang terlalu banyak dapat 

menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang. Hal ini bisa disebabkan 

oleh tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja 

mungkin terlalu tinggi, keterbatasan waktu yang singkat, volume kerja 

mungkin terlalu banyak dan sebagainya. Beban kerja dapat terjadi 

apabila karyawan tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai kapasitas 

kemampuanya akibat dari tuntutan pekerjaan yang terlalu menumpuk. 

Terlalu banyak pekerjaan yang harus terselesaikan disebabkan karena 

keterbatasan waktu yang singkat dan bisa juga karena kekurangan 

pegawai dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus 
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mampu memperkirakan jumlah karyawan berdasarkan jumlah output 

atau hasil kerja yang mampu dihasilkan oleh setiap karyawan, dapat 

diketahui berapa jumlah karyawan yang sesungguhnya diperlukan oleh 

perusahaan untuk mencapai target. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

suatu pengukuran kapasitas kerja, sehingga karyawan dapat bekerja 

optimal sesuai kemampuannya. 

Lisnayetti dan Hasanbasri (2006) menyatakan bahwa adanya 

keterkaitan hubungan antara beban kerja terhadap kinerja karyawan, 

sebagai berikut: “beban kerja tinggi akan menyebabkan kurangnya 

kinerja. Dimana dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi beban kerja 

yang diterima seorang karyawan akan mempengaruhi kinerja dari 

karyawan tersebut”. Hasil penelitian Setiawan (2016), menunjukkan 

bahwa variabel beban kerja berpengaruh pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja.  Tingginya beban kerja membawa dampak 

negatif bagi kinerja karyawan. Apabila beban kerja menurun maka 

kinerja karyawan akan meningkat karena karyawan bisa lebih maksimal 

dalam mengerjakan pekerjaanya. 

b. Hubungan Quality of work life dengan Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan menurut (Mangkunegara, 2013: 126) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Usaha untuk meningkatkan kinerja 
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karyawan, diantaranya dengan memperhatikan quality of work life 

(kualitas kehidupan kerja). 

Quality of work life menurut (Siagian, 2011: 320) menyatakan 

suatu konsep kualitas kehidupan kerja dapat dikatakan sebagai upaya 

yang sistematis dalam kehidupan organisasional sejauh mana para 

pekerja turut diberi kesempatan untuk menemukan cara mereka bekerja 

dan yang diberikan kepada organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

dan berbagai sasarannya. Kualitas kehidupan kerja pertama kalinya 

diterapkan untuk merumuskan bahawa setiap proses awal yang 

diputuskan oleh perusahaan merupakan sebuah respon atas apa yang 

menjadi keinginan dan harapan pekerja, hal itu diwujudkan dengan 

mendiskusikan persoalan dan menyatukan pandangan mereka 

(perusahaan dan karyawan) ke dalam tujuan yang sama yaitu 

peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan (Arifin, 2012). 

Bhe & Rose (2007) menyatakan bahwa karyawan merupakan aset 

berharga yang dimiliki oleh perusahaan, berhasilnya suatu produk di 

pasaran dapat dinilai dari kualitas perusahaan. Kinerja karyawan 

menjadi sangat penting untuk kemajuan perusahaan disamping strategi 

dan produk yang inovatif. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kualitas 

kehidupan kerja yang baik yang didapatkan diperusahaan tersebut.  

Hasil penelitian Baleghizadeh dan Gordani (2012), menemukan 

adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Quality 

Work of Life (QWL) terhadap kinerja karyawan. Hal itu berarti bahwa  
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jika kualitas kehidupan kerja meningkat maka akan terjadi peningkatan 

kinerja karyawan. 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Uma Sekaran (1992) dalam 

Sugiyono (2017: 101). Kerangka pikir penelitian ini adalah beban kerja, 

quality of work life, dengan kinerja pegawai seperti penjelasan Suranto 

(2005:59) mengungkapkan kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satuny aadalah beban kerja dan kualitas lingkungan kerja.   

Setiap pegawai pasti memiliki beban kerja, apalagi jika adanya 

suatu tuntutan dari perusahaan untuk pegawainya agar mencapai target 

pekerjaannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan kesesuaian 

dengan kemampuan pegawainya. Apabila beban kerja yang diberikan 

melebihi kemampuan pegawai, maka dapat menimbulkan beban yang 

berat bagi pegawai dan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi 

stres yang membuat kinerja pegawai itu menurun. Pendapat ini didukung 

oleh penelitian terdahulu oleh Hastutiningsih (2018), yang menemukan 

bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 

Selain beban kerja, quality of work life juga memperngaruhi kinerja 

pegawai. Menurut (Cascio, 2006) mengatakan QWL sebagai presepsi-
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presepsi karyawan bahwa karyawan merasa aman, secara relatif merasa 

puas serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

sebagai layaknya manusia. Apabila QWL tidak diterapkan dengan baik, 

maka akan mengakibatkan penurunan terhadap kinerjanya. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2013) 

menemukan bahwa Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

variabel Quality Work of Life (QWL) terhadap kinerja. 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 

 
 : Parsial 

 
 : Simultan 

Quality of work life (X2): 

• X2.1 : Pertumbuhan dan 

Perkembangan 

• X2.2 : Partisipasi  

• X2.3 : Lingkungan Fisik 

• X2.4 : Pengawasan 

• X2.5 : Sistem imbalan yang 

inovatif 

• X2.6 : Integrasi Tempat 

Kerja 

  

(Zin, 2004:323-334) 

 

 

Beban Kerja (X1): 

• X1.1 : Target yang harus 

dicapai 

• X1.2 : Kondisi Pekerjaan 

• X1.3 : Standar Pekerjaan 
 

 (Putra, 2012:22) 

Kinerja Pegawai (Y): 

• Y.1 : Kualitas 

• Y.2 : Kuantitas 

• Y.3 : Ketepatan Waktu 

• Y.4 : Efektivitas 

• Y.5 : Kemandirian 

 

(Robbins, 2006:260) 

H1 

H2 

H3 

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir 
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2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2013:93). Berdasarkan kerangka pemikiran 

yang dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H1 : Beban kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai BPJS 

Kesehatan Cabang Malang. 

Menurut Ambar (2006) yang dimaksud beban kerja adalah 

banyaknya tugas dengan tanggungjawab yang harus dilakukan organisasi 

atau unit-unitnya dalam satuan waktu dan jumlah tenaga kerja tertentu. 

Setiap pegawai pasti memiliki beban kerja, apalagi jika adanya suatu 

tuntutan dari perusahaan untuk pegawainya agar mencapai target 

pekerjaannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan kesesuaian 

dengan kemampuan pegawainya. Apabila beban kerja yang diberikan 

melebihi kemampuan pegawai, maka dapat menimbulkan beban yang 

berat bagi pegawai dan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi 

stres yang membuat kinerja pegawai itu menurun. Pendapat ini didukung 

oleh hasil penelitian Hastutiningsih (2018), yang menemukan bahwa 

beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, hal ini 

dapat dikatakan apabila beban kerja meningkat, maka kinerja akan turun. 

Rolos, dkk (2018) menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini menjelaskan 

bahwa jika beban kerja meningkat maka akan mengurangi kinerja 
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karyawan dan jika sebaliknya beban kerja menurun maka akan 

meningkatkan potensi kinerja karyawan. 

H2 : Quality of work life berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

BPJS Kesehatan Cabang Malang. 

Quality of work life (QWL) dapat diartikan menjadi dua pandangan, 

pandangan pertama menyebutkan bahwa QWL merupakan sekumpulan 

keadaan dan juga praktek dari tujuan organisasi, seperti memperkaya jenis 

pekerjaan, kebijakan promosi, manajer sumber daya manuia yang 

demokratis, partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang aman. Sementara 

pandangan kedua mengatakan QWL sebagai presepsi-presepsi karyawan 

bahwa karyawan merasa aman, secara relatif merasa puas serta 

mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai 

layaknya manusia (Cascio, 2006). Apabila QWL tidak diterapkan dengan 

baik, maka akan mengakibatkan penurunan terhadap kinerjanya. Adapun 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawati (2015) yang mengatakan 

bahwa Quality of work life berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Pratama (2013) menemukan bahwa Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel Quality Work of Life (QWL) terhadap 

kinerja. Hal itu berarti bahwa  jika Kualitas Kehidupan Kerja meningkat 

maka akan terjadi peningkatan kinerja karyawan.  

Hasil penelitian Pratiwi (2017) menunjukkan bahwa faktor-faktor 

Quality of Work Life (QWL) yang meliputi Partisipasi, Sistem Imbalan, 

Restrukturisasi Kerja dan Lingkungan Kerja  berpengaruh signifikan 
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terhadap Kinerja Pegawai. Partisipasi merupakan faktor yang paling 

dominan berpengaruh terhadap Kinerja. 

Kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Hal ini dapat dikatakan bila kualitas kehidupan kerja 

bagus/baik, maka akan berdampak pada kinerja yang akan meningkat 

(Hastutiningsih, 2018). 

H3 : Beban kerja, dan Quality of work life berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja pegawai BPJS Kesehatan Cabang 

Malang. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2013:67). 

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya dengan 

memperhatikan beban kerja, beban kerja yang tinggi dapat meningkatkan 

kinerja karyawanm namun beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan 

kinerja karyawan. Adapun penelitian terdahulu oleh Sugiharjo dan Aldata 

(2018) yang menemukan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Selain beban kerja, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

yaitu quality of work life (QWL). Menrut Cascio (2006) Quality of work 

life (QWL) dapat diartikan menjadi dua pandangan, pandangan pertama 

menyebutkan bahwa QWL merupakan sekumpulan keadaan dan juga 

praktek dari tujuan organisasi, seperti memperkaya jenis pekerjaan, 
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kebijakan promosi, manajer sumber daya manusia yang demokratis, 

partisipasi karyawan, dan kondisi kerja yang aman. Sementara pandangan 

kedua mengatakan QWL sebagai presepsi-presepsi karyawan bahwa 

karyawan merasa aman, secara relatif merasa puas serta mendapatkan 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai layaknya manusia. 

Adapun penelitian terdahulu oleh Arrosyd, dkk (2016) yang menemukan 

bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Hastutiningsih (2018) pada penelitiannya menemukan bahwa 

beban kerja memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja. Sementara 

kualitas kehidupan kerja tidak dominan karena tidak berpengaruh langsung 

terhadap tugas-tugas yang dikerjakan karyawan divisi produksi. 

 

 


