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Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai uraian diatas terkait dengan variable-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai landasan teori.Teori 

menurut Kerlingger adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar 

variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Sugiono, 

2005:14). 

Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori dari variable-variabel yang muncul 

untuk memudahkan suatu penelitian mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan. Teori 

tersebut sebagai berikut : 

A. Landasan Teori 

1. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja pegawai hampir sama dengan kinerja pegawai sepertihalnya 

yang dikemukakan oleh Rivai (2004:309) kinerja pegawai atau prestasi kerja 

pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuan. 

Prestasi kerja berpengaruh pada keberlangsungan baik pegawai maupun 

organisasi sebagai tempat kerjanya.Dalam konteks pengembangan sumber daya 

manusia prestasi kerja seorang pegawai dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan 

untuk mencapai prestasi kerja bagi pegawai itu sendiri dan juga untuk keberhasilan 

perusahaan. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2008:94). 

Prestasi kerja dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator antara 

lain kualitas dan kuantitas kerja, sikap/tingkah laku pegawai dalam bekerja, 

pengetahuan mengenai jabatan kerja pegawai tersebut. Hubungan antara Kepuasan 

Kerja dan Prestasi kerja digambarkan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnelly sebagai 

berikut : 



 

Gambar 2.1 

Hubungan Kepuasan Kerja dengan Prestasi Kerja 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2000:143), bahwa aspek-aspek yang dinilai 

dari prestasi kerja mencakup sebagai berikut: 

1. Kesetiaan : Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab.  

2. Penilaian kerja : Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaan. 

3. Kejujuran : Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti 

kepada para bawahannya. 

4. Kedisiplinan : Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang 

diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas : Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untukmenyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya 

guna dan berhasil guna. 

6. Kerja sama : Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam maupun di luar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 



7. Kepemimpinan : Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi 

orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

8. Kepribadian : Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, 

disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar. 

9.  Prakarsa : Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal berdasarkan inisiatif 

sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, 

mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 

10. Kecakapan : Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat di dalam 

penyusunan kebijaksanaan dn di dalam situasi manajemen. 

11. Tanggung jawab : Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana 

yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 

Dengan demikian, prestasi kerja karyawan berarti prestasi atau kontribusi 

yang diberikan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta 

fungsinya sebagai karyawan di perusahaan. Selain itu, prestasi kerja dibatasi 

sebagai hasil dari perilaku kerja karyawan yang menunjang tercapainya output atau 

prestasi dan berkaitan dengan usaha untuk menyelesaikan tugasnya pada periode 

waktu tertentu. Hasil yang tercermin pada perilaku tersebut dipengaruhi antara lain 

oleh motivasi. (Mangkunegara, 2005:91) 

Dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan tolak ukur bagi pegawai 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai 

tersebut. Prestasi kerja akan menentukan pegawai dapat melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab baik terhadap organisasi mauapun dirinya sendiri. Sehingga dalam 

menentukan Prestasi Kerja pegawai dapat menggunakan dimensi sebagai berikut : 

a. Kualitas dan Kuantitas 

b. Sikap Kerja 

c. Pengetahuan Mengenai Jabatan 

 



2. Kualitas Kehidupan Kerja/Quality Of Work Life (QWL) 

Seiring perkembangan jaman, saat ini karyawan cenderung lebih 

memperhatikan kualitas hidup (quality of life) dibanding tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga konsekuensinya isu-isu mengenai kualitas hidup pekerja (Quality of work 

life/QWL) menjadi persoalan penting bagi pengem-bangan sumber daya manusia 

dalam organisasi (Lian, Lin, & Wu, 2007). Kualitas Kehidupan Kerja/Quality Of 

Work Life (QWL) merupakan salah satu cara bagi perusahaan/organisasi untuk 

memanajemen sumber daya manusia.  

Nawawi (2005:23) menyebutkan terdapat sembilan aspek pada SDM yang 

perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan untuk mengendalikan eksistensi 

organisasi. Kesembilan aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.   Partisipasi pekerja. Setiap pekerja/karyawan diikutsertakan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan posisi, 

kewenangan dan jabatan masing-masing. Para karyawan yang dilibatkan menjadi 

lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya karena merasa keputusan yang 

diambil oleh perusahaan adalah juga bagian dari keputusannya. 

2.   Pengembangan karir. Setiap pekerja/karyawan memerlukan kejelasan 

pengembangan karir masing-masing dalam menghadapi masa depannya. 

Kejelasan pengembangan karir merupakan suatu usaha yang ditempuh untuk 

memenuhi harapan dan dapat mendorong perilaku karyawan untuk senantiasa 

meningkatkan kinerja. 

3.   Penyelesaian konflik. Setiap pekerja/karyawan 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. 

4.   Komunikasi. Setiap 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 dipadang 

penting oleh karyawan dan disampaikan tepat pada waktunya, dapat 

menimbulkan rasa puas dan merupakan motivasi kerja yang positif. 

5.   Kebanggaan. Setiap pekerja/karyawan perlu dibina dan dikembangkan perasaan 

bangganya pada tempatnya bekerja, termasuk juga pada pekerjaan atau 



jabatannya. Karyawan yang loyal terhadap perusahaan akan mengutamakan 

kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadinya. 

6.   Kompensasi yang wajar. Setiap pekerja/karyawan harus memperoleh kompensasi 

yang adil/wajar dan mencukupi. Untuk itu diperlukan kemampuan menyusun dan 

menyelenggarakan sistem dan struktur pemberian kompensasi langsung dan tidak 

langsung (pemberian upah dasar dan berbagi keuntungan/manfaat) yang 

kompetitif dan dapat mensejahterakan kehidupan karyawan sesuai 

posisi/jabatannya di perusahaan dan status sosial ekonominya di masyarakat. 

7.   Keselamatan lingkungan. Setiap pekerja/karyawan memerlukan keamanan 

lingkungan kerja. Untuk itu perusahaan berkewajiban menciptakan dan 

mengembangkan serta memberi jaminan lingkungan kerja yang aman. Penciptaan 

rasa aman memungkinkan karyawan bekerja dengan optimal. 

8.   Keselamatan kerja. Setiap pekerja/karyawan memerlukan rasa aman atau 

jaminan kelangsungan pekerjaannya. Untuk itu perusahaan perlu berusaha 

menghindari pemberhentian sementara para karyawan, menjadikannya sebagai 

karyawan tetap dengan memiliki tugas-tugas reguler dan memiliki program yang 

teratur dalam mengundurkan diri, terutama melalui pengaturan pensiun. 

9.   Pemeliharaan kesehatan. Setiap pekerja/karyawan memerlukan perhatian 

terhadap pemeliharaan kesehatannya, agar dapat bekerja secara efektif, efisien 

dan produktif. 

Aspek-aspek diatas dapat menentukan sumber daya manusia didalam 

perusahaan/organisasi dalam meningkatkan manajemen dan mengelola manajemen 

dalam perusahaan/organisasi dengan terintegrasi sehingga akan meningkatkan 

eksistensi, kinerja perusahaan/organisasi, kinerja pegawai, prestasi pegawai dan 

kepuasan pegawai terhadap perusahaan/organisasi. 

Menurut Cascio (2003), kualitas kehidupan kerja merupakan pemenuhan 

kebutuhan pegawai baik secara fisik maupun psikologis . Sehingga terdapat 

sembilan indikator dalam Kualitas Kehidupan Kerja yaitu : 

1. Keterlibatan karyawan (Employee participation), keterlibatan mental dan 

emosional antar pegawai dalam suatu perusahaan/organisasi yang mendorong 

untuk berkontribusi dengan tujuan dan tanggung jawab masing-masing. 

2. Pengembangan karir (Career development). 



3. Penyelesaian masalah (Conflic resolution). 

4. Komunikasi (Communication), komunikasi secara terbuka baik dengan atasan 

mauapun dengan sesame rekan kerja. 

5. Fasilitas yang didapat (Wellness), contohnya jaminan keselamatan, program 

rekreasi, proses konseling.  

6. Rasa aman terhadap pekerjaan (Job security). 

7. Keselamatan lingkungan kerja (Safe environment). 

8. Kompensasi yang seimbang (Equitable compensation). Menurut Hasibuan (2000) 

besarnya kompensasi mencerminkan status, pengakuan dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama keluarganya  

9. Rasa bangga terhadap institusi (Pride). 

Menurut Cascio, kualitas kehidupan kerja adalah persepsi karyawan bahwa 

mereka ingin merasa aman, secara relatif merasa puas dan mendapat kesempatan 

mampu tumbuh dan berkembang selayaknya manusia (dalam Arifin Noor, 2012). 

Pentingnya Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) bagi perusahaan/organisasi untuk 

menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas serta memberikan 

kontribusi bagi kinerja dan mengembangkan perusahaan/organisasi menjadi lebih 

baik. Selain itu untuk meningkatkan loyalitas para pegawai, bekerja dengan nyaman 

dan aman sehingga mempengaruhi iklim kerja yang bagus yang akan berimbas pada 

efektivitas dan produktivitas. Para pekerja menjadi termotivasi untuk melakukan 

inovasi dan melakukan kreativitas. Sedangkan pentingnya Kualitas Kehidupan Kerja 

bagi pegawai itu sendiri adalah penerapan di perusahaan/organisasi yang 

memperhatikan Kualitas Kehidupan Kerja dapat memberikan beberapa keuntungan 

seperti terjaminnya kesejahteraaan mereka, memiliki iklim dan kondisi bekerja yang 

baik dan pada akhirnya membawa dampak psikologis pada pribadi di setiap 

karyawan itu sendiri. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) bagi 

pegawai sebagai pengungkapan bentuk penghargaan terhadap lingkungan kerjanya. 

Sehingga akan memberikan pengaruh yang lebih baik bagi pegawai dengan 

lingkungan kerja. Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) dalam penelitian ini 

menggunakan dimensi antara lain : 

a. Partisipasi Pekerja 



b. Pengembangan Karir 

c. Penyelesaian Konflik 

d. Komunikasi 

e. Kompensasi 

f. Keamanan 

g. Keterlibatan dan Pengakuan 

3. Kepuasan Kerja 

Kepusaan kerja merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur yang bersifat 

subjektif karena setiap orang selalu mempunyai keinginan-keinginan yang ingin 

dipenuhi namun setelah terpenuhi muncul lagi keinginan-keinginan lainnya, seakan-

akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas dan setiap pegawai mempunyai kriteria 

sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. 

Smith dalam Robbin dan Judge (2009) terdapat lima dimensi yang 

mempengaruhi respon efektif seseorang terhadap pekerjaannya, yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan 

seseorang untuk belajar memperoleh tanggungjawab dalam suatu tugas tertentu 

dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik. 

2. Bayaran, yaitu upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang 

dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja 

yang sama. 

3. Kesempatan untuk promosi, yaitu kesempatan seseorang untuk meraih atau 

dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi.  

4. Atasan, yaitu kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan 

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para bawahan. 

5. Rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara teknis cakap dan secara social 

mendukung tugas rekan kerja lainnya. 

Kepuasan kerja bisa dilihat atau dikatakan puas dalam bekerja jika 

pendapatan yang diperoleh telah dapat mencukupi kebutuhan pekerja tersebut, dan 

dalam perusahaan tersebut pegawai merasakan nyaman dalam bekerja dan tidak 

mempunyai kekhawatiran lain seperti kurang cukup gaji yang diterima, tidak adanya 

jaminan kesehatan/keselamatan kerja dan jaminan masa tua atau pension. Orang 



akan merasa puas ketika tidak adanya batasan antara yang diinginkan oleh orang 

tersebut dengan presepsi atas kenyataan yang didapatkan. 

a. Two Factor Theory ( Teori Dua Faktor ) 

Teori motivasi dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg adalah faktor 

yang membuat orang merasa puas dan tidak puas. Dalam pandangan yang lain, 

dua faktor yang dimaksudkan dalam teori motivasi Herzberg adalah dua 

rangkaian kondisi. Menurut Herzberg ada serangkaian kondisi yang menyebabkan 

orang merasa tidak puas. Kondisi kedua yang digambarkan oleh Herzberg adalah 

serangkaian kondisiintrinsik, kepuasan kerja yang apabila terdapat dalam 

pekerjaan akan menggerakkantingkat motivasi kerja yang kuat, sehingga dapat 

menghasilkan prestasi kerja yangbaik. Apabila kondisi itu tidak ada, maka kondisi 

tersebut ternyata tidakmenimbulkan rasa ketidakpuasan yang 

berlebihan.Serangkaian kondisi ini biasadisebut sebagai satisfier atau 

motivator.Agar terdapat sifat kerja yang positif pada para bawahan, maka 

menurut Herzberg para manajer harusmemberi perhatiansungguh-sungguh 

terhadap faktor-faktor motivator kepada para bawahan. Faktortersebut adalah 

sebagai berikut (Gibson, 2009):  

1. keberhasilan pelaksanaan/achievement  

2. tanggungjawab/responsibilities  

3. pengakuan/recognition  

4. pengembangan/advancement  

5. pekerjaan itu sendiri/the work itself. 

Smith (dalam Gibson, 2009) Kepuasan kerja adalah suatu sikap yang 

dipunyai individu mengenai pekerjaannya. Hal ini dihasilkan dari presepsi mereka 

terhadap pekerjaannya, didasarkan pada faktor lingkungan kerja, seperti penyelia, 

kebijakan dan prosedur, afiliasi, kelompok kerja, kondisi kerja dan tunjangan. 

Sementara banyak dimensi yang dihimpun dari kepuasan kerja, lima hal yang 

terutama mempunyai karakteristik penting : 

1. Pembayaran : suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari 

pembayaran. 

2. Pekerjaan : sampai sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan 

kesempatan untuk belajar dan untuk menerima tanggung jawab. 



3. Kesempatan promosi : adanya kesempatan untuk maju. 

4. Penyelia : kemampuan penyelia untuk memperlihatkan ketertarikan dan perhatian 

kepada pekerja. 

5. Rekan sekerja : sampai sejauh mana rekan sekerja bersahabat, kompeten, dan 

mendukung. 

Dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pegawai akan menentukan pegawai 

yang menyukai iklim kerja dan situasi kerja pada perusahaan/organisasi tempat 

kerjanya sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan hasil dari kerja pegawai 

tersebut. Kepuasan kerja menjadi bagian kepuasan hidup pegawai sehingga saling 

berkaitan antara kehidupan pegawai sehari-hari dengan iklim/kualitas kehidupan 

kerja pegawai. Selain itu, apabila karyawan tidak memiliki kepuasan kerja pada 

perusahaan/ organisasi akan memicu terjadinya ketidaknyamanan baik dalam bekerja 

mauapun dengan pergaulan pegawai dengan sesame pegawai lainnya. Dampak lain 

yang akan timbul terhadap prestasi mauapun kinerja pegawai adalah absensi yang 

menurun, lamanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab kerja, hingga 

menurunnya motivasi untuk meningkatkan kinerja dan perstasi kerja. 

Kepuasan kerja memiliki hubungan denganjob performance: (1) kepuasan 

kerja berpengaruh pada job performance; (2) job performance berpengaruh pada 

kepuasan kerja; dan (3) hubungan antara kepuasan kerja 

dan job performancedimoderasi oleh variabel-variabel lain seperti rewards dan 

sebagainya. Berdasarkan hubungan antara kepuasan kerja dengan job 

performance tersebut, maka karyawan yang puas cenderung memiliki produktivitas 

kerja yang tinggi dan produktivitas kerja akan berdampak pada kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan hasil persepsi dan interaksi antara karyawan dengan 

lingkungankerjanya.Kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

upah/gaji, pekerjaan itu sendiri, kesempatan promosi, supervisi,coworkers, kondisi 

kerja, dan keamanan kerja (Ivancevich dan Matteson, 2002). 

Sehingga dapat disimpulkan Kepuasan Kerja merupakan presepsi dari 

pegawai terkait dengan sikap yang dimiliki atau perasaan terhadap pekerjaan dalam 

organisasi tersebut berdasarkan faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai ukuran 

dan menjadi dimensi dari Kepuasan Kerja, sebagai berikut : 

a. Kepuasan Terhadap gaji/pembayaran yang diterima 



b. Kepuasan terhadap pekerjaanya 

c. Kesempatan untuk mendapatkan promosi 

d. Kepuasan terhadap pengawasan dari atasan 

e. Kepuasan terhadap rekan kerja di organisasi 

 

B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lainnya hal 

tersebut menjadi sangat penting untuk penelitian yang akan dilakukan sebagai pijakan 

dalam rangka untuk menyusun penelitian, diantaranya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Rumusan 

Masalah 
Judul Peneliti Metode Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Pengaruh 

kualitas 

kehidupan kerja 

(QWL) terhadap 

kepuasan kerja. 

Analisis Kualitas 

Kehidupan Kerja, 

Kinerja dan 

Kepuasan Kerja 

pada CV. Duta 

Senenan Jepara 

Noor Arifin 

(2012) 

Penelitian ini mengambil 

sampel 65 karyawan teknik 

analisis yang digunakan 

adalah Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan 

pendekatan Partial Least 

Square (PLS). 

Hasilnya bahwa kualitas 

kehidupan kerja sangat 

berpengaruh terhadap 

kinerjanya; kepuasan 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dan kualitas 

kehidupan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

karyawan. 

2. Pengaruh 

kepuasan kerja 

terhadap prestasi 

kerja. 

Hubungan antara 

Perusahaan 

dengan Karyawan 

Terkait 

Kepuasan Kerja, 

Komitmen 

Organisasi dan 

Prestasi Kerja 

Ling Ma, Yun 

Xing, Yu Wang 

and Haotian Chen 

(2013) 

Menggunakan metode 

penelitian empiris untuk 

mengeksplorasi hubungan 

antara ketiga dengan sampel 

330 karyawan suatu 

perusahaan. 

 

Kepuasan kerja Karyawan 

memiliki efek positif pada 

prestasi kerja secara signifikan; 

Kepuasan kerja karyawan 

memiliki efek positif terhadap 

komitmen organisasi; Komitmen 

berorganisasi Memainkan peran 

perantara parsial dalam proses 

kepuasan kerja meningkatkan 

kinerja. 

 

 

 



 

 

No 
Rumusan 

Masalah 
Judul Peneliti Metode Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
3.  Dampak Kualitas 

Kehidupan Kerja 

pada Kinerja 

Kerja: Studi 

Kasus pada 

Indian Telecom 

Sekto. 

Malini Nandi 

Majumdar, 

Debosmita Dawn 

dan Avijan Dutta 

(2012) 

Studi empiris menyelidiki 

hubungan antara kualitas 

kehidupan kerja dan efeknya 

pada kinerja pekerjaan. 

Perusahaan Reliance 

Communications 

menghubungkan QWL dan 

Kinerja Karyawan dengan kuat 

serta korelasi dan juga 

memastikan tujuan keseluruhan 

perusahaan bisnis yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan. 

4.  Kepemimpinan 

Transformasional 

dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Kepuasan Atas 

Kualitas 

Kehidupan Kerja, 

Komitmen 

Organisasi, dan 

Perilaku Ekstra 

Peran: Studi pada 

Guru-Guru SMU 

di Kota Surabaya 

Thomas Stefanus 

Kaihatu dan 

Wahju Astjarjo 

Rini (2007) 

 

Menguji hubungan langsung 

maupun tidak langsung dari 

sebuah model 

multidimensional mengenai 

pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap 

perilaku ekstra peran yang 

dimediasi oleh kepuasan 

akan kualitas kehidupan 

kerja dan komitmen 

organisasional sebagai 

variabel antasenden dengan 

sempel190 Guru Sekolah 

Menegah Umum. 

Secara signifikan kepuasan akan 

kualitas kehidupan kerja 

memediasi kepemimpinan 

transformasional terhadap 

perilaku ekstra peran, sebaliknya 

komitmen organisasional 

ditemukan tidak signifikan. 

Penerapan kepemimpinan 

transformasional dari kepala 

sekolah meningkatkan kepuasan 

akan kualitas kehidupan kerja, 

dan hal ini cenderung akan 

meningkatakan perilaku ekstra 

peran dari para guru. 



No 
Rumusan 

Masalah 
Judul Peneliti Metode Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
5.  Kepuasan kerja 

sebagai variabel 

intervening. 

Analisis Pengaruh 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan 

Komitmen dan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai 

Intervening 

Variabel (Studi 

Pada Perum 

Pegadaian Kanwil 

VI Semarang)  

 

Ari Husnawati 

(2006) 

Sebanyak 102 kuesioner 

dibagikan kepada responden 

terpilih dan digunakaan 

sebagai analisis stastistik 

menggunakan analisis 

Structural Equation Model 

(SEM). 

 

Hasil analisis Structural 

Equation Model (SEM) 

menunjukkan bahwa kualitas 

kehidupan kerja mempunyai 

pengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap kinerja. 

6.  Kualitas 

kehidupan kerja 

terhadap prestasi 

kerja 

Pengaruh Faktor-

Faktor Kualitas 

Kehidupan Kerja 

Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

Pada Pt. Toba 

Pulp Lestari, Tbk 

Kecamatan 

Porsea 

 

 

 

Lamhot Tambun 

(2010) 

Tehnik sampling 

menggunakan  

accidental sampling. 

Penentuan jumlah sampel 

menggunakan rumus Slovin 

dan jumlah sampel sebanyak 

85 orang karyawan.  

 

Kualitas kehidupan kerja 

mempengaruhi  

prestasi kerja karyawan PT. 

Toba Pulp Lestari, Tbk dan 

keterampilan dan keahlian  

menpengaruhi pengembangan 

karir karyawan. 



 

 

 

 

 

 

No 
Rumusan 

Masalah 
Judul Peneliti Metode Hasil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
7. Kepuasan kerja 

terhadap prestasi 

kerja 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan 

Pada CV. Organik 

Argo System 

(OASIS) Di 

Bandar Lampung 

Rina Milyati 

Yuniastuti (2011) 

Analisis menggunakan 

koefisien korelasi product 

moment dengan mencari nilai 

koefisien. 

Ada pengaruh signifikan antara 

kepuasan kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan CV. Organik 

Agro 

System (OASIS). 

 



C. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis 

 
Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja  

Terhadap Prestasi Kerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 

1. Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai 

Kualitas kehidupan kerja apabila dapat dikelola dengan baik oleh organisasi maka 

hal tersebut akan menumbuhkan keinginan para pegawai untuk tetap bertahan dan 

bekerja meningkatkan kepuasan pegawai di organisasi. Kepuasan yang diperoleh pegawai 

akan menjadi hal positif serta akan menghasilkan kualitas dan kuantitas pada prestasi 

kerja pegawai. Dari kualitas kehidupan kerja yang diberikan oleh organisasi untuk 

pegawainya sebagai salah satu bukti penghargaan dalam lingkungan kerja. 

Hipotesis yang menyatakan “Kualitas Kehidupan Kerja Sangat Penting Terhadap 

Kepuasan Kerja” terbukti. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa ada 

pengaruh yang searah antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja (Husnawati, 

2006). 

H1 : Kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

 

 

 

2. Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik 

berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor) maupun upaya strategis dari 



perusahaan. Selain itu kualitas kehidupan kerja dipandang mampu untuk meningkatkan 

peran serta dan sumbangan dari para pegawai terhadap organisasi tersebut. Hipotesis 

yang menyatakan “kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai” terbukti. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas kehidupan 

kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi pegawai (May dan 

Lau, 1999) Adanya kualitas kehidupan kerja juga menumbuhkan keinginan para 

karyawan untuk tetap tinggal dalam organisasi. 

Adanya kualitas kehidupan kerja yang sesuai dengan keinginan dari pegawai 

maka akan mempengaruhi kinerja yang akan dihasilkan oleh pegawai. Semakin baik 

kualitas kehidupan kerja yang diperoleh maka akan meningkatkan prestasi kerja pegawai 

serta akan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi organisasi maupun individu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lamhot Tambun, 2010) menyatakan bahwa 

kualitas kehidupan kerja yang terdiri dari: pengembagan karir, penyelesaian konflik, 

kesehatan kerja,  keselamatan kerja, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi kerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2  : Kualitas kehidupan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap Prestasi kerja 

karyawan/pegawai 

3. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Masing-masing pegawai dalam suatu organisasi memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Luthans (1998) adalah suatu keadaan 

emosi seseorang yang positif maupun menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian suatu 

pekerjaan atau pengalaman kerja. Kepuasan kerja mengacu pada individu, sikap individu 

secara umum terhadap pekerjaannya dapat juga dikatakan sebagai persepsi awal terhadap 

keberhasilan atau prestasi yang dihasilkan dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Pada prestasi kerja menurut Hasibuan (2001), adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan tugastugas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sehingga 

apabila pegawai memiliki kepuasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atau merasa 

puas terhadap hasil kerjanya maka hal tersebut juga akan meningkatkan prestasi kerja 

baik individu mauapun organisasi/perusahaan. Hasil dari penelitian terdahulu yang 



menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada CV. Organik Argo System (OASIS) (Rina Milyati, 2011). Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja pegawai. 

 

4. Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening 

Kepuasan kerja bagi pegawai merupakan hal yang relatif karena masing-masing 

pegawai memiliki rasa puas yang berbeda. Kepuasan kerja menunjukkan pada sikap 

emosional positif yang berdasar pada pengalaman kerja seseorang ( Locke dalam Luthans 

1998 ). Sehingga pegawai yang dapat menentukan secara pribadi atas puas atau tidaknya 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai. Kepuasan kerja 

tersebut juga akan menentukan pegawai untuk mengembangkan dan peningkatan 

kwalitas kerja dalam organisasi. Apabila pegawai tidak merasa puas akan pekerjaan yang 

dilakukan maka akan berdampak pada kwalitas dan kuantitas kerja, absensi yang 

menurun, kerjasama dengan pegawai lain akan terhambat, pekerjaan yang dilakukan akan 

terbengkalai dan lain sebagainya.  

Dalam penelitian ini Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening karena variabel 

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen (Kualitas 

Kehidupan Kerja) dengan variabel dependen (Prestasi Kerja) menjadi hubungan yang 

tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel 

penyela antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

H4 : Kepuasan Kerja merupakan variabel intervening Pada Pengaruh Kualitas 

Kehidupan Kerja (QWL) Terhadap Prestasi Kerja 



 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja  

terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja 

 


