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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia atau yang sering dikenal dengan karyawan 

merupakan salah satu asset terpenting sebagai motor penggerak dalam menunjang 

serta mewujudkan tujuan dan keberhasilan dalam setiap organisasi. Demi 

tercapainya keberhasilan dan tujuan organisasi, maka organisasi perlu 

memberikan perhatian khusus bagaimana menjadikan karyawan menjadi lebih 

berenergi dan berdedikasi dalam bekerja.  

Menciptakan karyawan yang berenergi dan berdedikasi tinggi dapat dilihat 

dari sikap dan perilaku work engagement yang dimiliki oleh karyawan. Menurut 

Schaufeli (2002) dalam Nel, Stander, & Latif (2015, 3) work engagement 

diartikan sebagai suatu sikap positif yang dikategorikan berdasarkan penuh 

semangat (Vigor), mempunyai dedikasi (dedication) serta memberikan ataupun 

mempunyai perhatian yang tinggi (absorption) dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nel, Stander & Latif (2015, 10) 

juga menyatakan bahwa work engagement memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kepuasan hidup. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karyawan 

secara umum lebih puas dalam kehidupannya adalah karyawan yang memberikan 

perhatian penuh dalam pekerjaannya (absorbed) terlihat penuh semangat dan 

antusias terhadap pekerjaannya serta merasa lebih hidup dan bergairah secara fisik 

dalam bekerja. 
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Selain perilaku work engagement, perilaku organizational citizenship 

behavior (OCB) merupakan perilaku yang juga dapat mempengaruhi kepuasan 

hidup karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegandhi, 

Sutanto, dan Setiawan (2013, 11) menyatakan bahwa kepuasan pekerja memiliki 

pengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior (OCB), kesimpulan 

dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hal utama yang mendorong 

pekerja untuk memberikan kontribusi lebih dari standar dan tanggung jawab yang 

diberikan atau extra role (extra mile) kepada organisasi adalah dikarenakan 

pekerja merasa puas terhadap organisasi tempat mereka bekerja. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui 

bagian Komite Pelatihan dan Penelitian di salah satu Fakultas Keperawatan 

Swasta Tangerang yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, maka 

data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir semua tenaga pengajar berperan 

aktif dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakarakat (PkM) dan penelitian 

yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam memenuhi 

Tridarma Perguruan Tinggi. Pada Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 ada sekitar 24 

kegiatan PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) dan 12 penelitian yang 

melibatkan tenaga pengajar dan karyawan dalam PkM dan penelitian tersebut. 

Selain itu data tersebut wujud dari perilaku work Engagement juga didukung 

dengan hasil evaluasi atau penilaian rata-rata yang diberikan oleh mahasiswa 

terhadap tenaga pengajar menunjukkan angka > 5 (lebih besar dari 5). Penilaian 

yang diberikan mahasiswa terhadap tenaga pengajar termasuk dalam kategori baik. 

Sehingga melalui data dan informasi tersebut dapat diasumsikan adanya perilaku 

work engagement yang ditunjukkan dengan adanya dedikasi, semangat dan gairah 
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yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga 

kualitas Perguruan Tinggi tersebut.  

Selain perilaku work engagement perilaku OCB juga ditemukan oleh 

peneliti. Perilaku OCB yang ditunjukkan oleh karyawan yaitu adanya sikap 

sukarela dalam melakukan pendampingan atau mentoring yang dilakukan oleh 

karyawan karyawan lama terhadap karyawan baru. Sikap sukarela yang 

ditunjukkan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai pengalaman 

dan pengetahuan penting mengenai hal baik yang perlu dilakukan dan tidak baik 

untuk dilakukan misalnya dalam melakukan pengajaran, bimbingan materi 

pembelajaran serta hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.  

Perilaku OCB lain juga ditunjukkan dengan adanya metode pengajaran 

team teaching yang diterapkan oleh Perguruan Tinggi tersebut. Metode Team 

Teaching dinilai dapat membantu meringankan beban kerja (workload) mengajar, 

dimana beban mengajar tidak dibebankan pada satu dosen (tenaga pengajar) saja 

namun dibagi berdasarkan tim yang terlibat didalamnya.  Namun berdasarkan 

observasi yang ditemukan ada kemungkinan terjadi konflik di dalam team 

teaching atau mentoring dikarenakan kurangnya tenaga pengajar yang 

menimbulkan adanya ketidakseimbangan ataupun ketidakadilan (inequity) dalam 

pembagian workload (beban kerja) antara jumlah pengajar dan jumlah mahasiwa.  

Selain itu perilaku OCB lain yang terdapat dalam institusi pendidikan 

tersebut adalah adanya kegiatan berupa aktivitas Care Group ataupun fellowship 

(kegiatan kebersamaan) yang dilakukan karyawan bersama dengan mahasiswa 

diluar kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan tersebut baik tenaga pengajar 

maupun staf dengan sukarela memberikan waktu khusus kepada mahasiswa dalam 
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memberikan bimbingan yang berhubungan dengan akademik serta kegiatan 

kebersamaan (fellowship) dalam berbagi pengalaman hidup serta nilai-nilai 

(values) dengan tujuan untuk membentuk karakter mahasiswa. Namun 

berdasarkan observasi yang ditemukan, bahwa adanya kondisi dimana beberapa 

karyawan menghadapi kendala dalam melakukan kegiatan tersebut dikarenakan 

sulit mengatur waktu atau terbatasnya waktu serta banyaknya prioritas yang harus 

diselesaikan oleh karyawan dalam menjalankan perannya di dalam kehidupan 

keluarga dan tempat kerja. Berdasarkan informasi diatas dapat diasumsikan 

adanya perilaku extra-role yang ditunjukkan oleh sebagian besar karyawan dalam 

organisasi yang dikenal dengan istilah organizational citizenship behavior (OCB), 

yaitu orang yang menampilkan perilaku OCB yang disebut sebagai karyawan 

yang baik (good citizen). Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kinicki & 

Fugate (2017, 68) yang menyatakan bahwa kunci utama dari OCB diwujudkan 

dengan adanya sikap sukarela membantu kelompok kerja secara efektif demi 

tercapainya tujuan organisasi. Sikap dan perilaku individu yang demikian sangat 

diperlukan dalam satu organisasi dimana karyawan melakukan pekerjaan yang 

diberikan melampaui job deskripsi yang dimiliki oleh karyawan. Sikap sukarela 

yang ditunjukkan dengan menolong dan membantu secara sukarela dengan atau 

tanpa penghargaan sering dikategorikan sebagai Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

Melalui pembahasan diatas maka peneliti tertarik ingin meneliti apa yang 

mempengaruhi dan mendorong karyawan sukarela dan merasa bahagia melakukan 

hal tersebut. Berdasarkan berita resmi statistik tentang Indeks Kebahagian 

Indonesia 2017 (Lampiran A-1) dengan Nomor: 79/08/Th. XX tanggal 15 
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Agustus 2017, data yang ditemukan menunjukkan bahwa besarnya Indeks dimensi 

Kepuasan Hidup adalah sebesar 71.07, yang terdiri atas Indeks sub dimensi 

Kepuasan Hidup Personal sebesar 65.98, dan Indeks sub dimensi Kepuasan Hidup 

Sosial sebesar 76.19, sedangkan Indeks dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68.59, 

dan Indeks dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 72.23. Hal ini 

menunjukan bahwa dimensi kepuasan hidup yang berhubungan dengan aspek 

personal, sosial, perasaan, dan makna hidup yang dimiliki seseorang (penduduk 

Indonesia) masih merupakan hal penting untuk diperhatikan khususnya pada 

dimensi makna hidup yang merupakan tingkat indeks tertinggi dalam melihat 

tingkat kebahagian seseorang. Hasil penelitian lainnya adalah hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Qudsyi, Novitasari, Fakhrunnisak, Ambarito & Yudhani 

(2015, 11) menyatakan bahwa kepuasan hidup orang yang bekerja dapat dilihat 

dari beberapa faktor, yakni faktor durasi mereka bekerja dalam satu hari, 

pendapatan yang diperoleh per bulan, serta jenis pekerjaan yang dimiliki oleh 

pasangan (bagi yang menikah). 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan data awal penelitian yang diperoleh 

peneliti melalui interview secara acak kepada sepuluh orang karyawan yang 

bekerja di salah satu Fakultas Keperawatan Swasta Tangerang mengenai 

peringkat kepuasaan hidup yang mereka rasakan. Secara garis besar dari sepuluh 

karyawan dimana tujuh karyawan atau sekitar 70% responden menyatakan bahwa 

hal yang paling utama yang membuat responden merasa puas dalam hidup adalah 

ketika mereka menjalankan apa yang bermakna dalam hidup mereka. Jawaban 

responden mengenai makna hidup yang dimaksud adalah tentang hidup yang 

bermakna yaitu bagaimana mereka hidup bersama Tuhan, dan menjalankan hidup 
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sesuai dengan jalan Tuhan atau dengan kata lain menjalankan apa yang Tuhan 

mau dalam hidup mereka.  

Peringkat yang kedua terletak pada kepuasan hidup sosial yaitu karyawan 

mersa puas dan bahagia ketika hidup mereka bisa bermanfaat, membahagiakan, 

menolong ataupun berbagi dengan orang disekitar mereka misalnya 

membahagiakan keluarga, menolong teman, rekan kerja ataupun orang lain. 

Beberapa informasi lain yang ditemukan oleh peneliti adalah responden 

merasakan kepuasan hidup (life satisfaction) ataupun merasakan kesenangan 

(happiness) ketika bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman serta nilai-nilai 

hidup yang baik terhadap beberapa rekan kerja maupun mahasiswa yang 

membutuhkan. Dengan kata lain karyawan merasakan hidup lebih bermakna 

karena bisa berguna buat orang lain. 

Peringkat ketiga mengenai kepuasan hidup yang dirasakan responden 

adalah ketika mereka bisa mencapai apa yang menjadi keinginan pribadi (aspek 

personal) mereka misalnya menikah (jawaban dari responden yang belum 

menikah), bisa berlibur (traveling), menyelesaikan pendidikan, dan mendapatkan 

kesejahteraan hidup (well being) seperti pendapatan gaji perbulan dan kompensasi 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah 

mengenai aspek perasaan yaitu merasa dikasihi dan dihargai dengan kata lain 

merasa diapresiasi atas apa yang mereka kerjakan yaitu berhubungan dengan kerja 

keras yang sudah mereka lakukan, dan merasa diterima dengan kata lain adanya 

penerimaan di dalam organisasi, serta diperlakukan adil (equity) oleh organisasi 

tempat mereka bekerja. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Barreto, Mangini, Molina, & Popim, 

(2016, 13) menyatakan bahwa sebagian besar penelitian mengemukakan adanya 

hubungan antara kualitas kehidupan kerja (quality work life) dengan kehidupan 

keluarga, pada penelitian tersebut meneliti bagaimana peran konflik (conflict role) 

antara kehidupan keluarga dengan lingkungan kerja serta dampaknya terhadap 

pekerja dan keluarga mereka. Penelitian lain yang lakukan oleh Sirgy & Lee 

(2016, 5) dengan menggunakan pendekatan peran konflik (role conflict) 

menegaskan bahwa keseimbangan kehidupan kerja akan tercapai saat tingkat 

peran konflik rendah. Orang yang mengalami peran konflik (conflict role) antara 

pekerjaan dan keluarga disebabkan karena adanya tuntutan peran kehidupan kerja 

dan kehidupan keluarga yang tidak saling kompatibel yaitu ketidakselarasan 

ataupun ketidakseimbangan (inequity) di dalamnya. Keseimbangan antara 

kehidupan kerja dan keluarga dapat ditingkatkan secara efektif dengan adanya 

keseimbangan antara peran kehidupan kerja terhadap kehidupan keluarga 

misalnya memiliki waktu dalam aktivitas yang melibatkan psikologis.  

Melalui pengertian diatas maka peneliti berpendapat bahwa kepuasan 

hidup akan dirasakan oleh seseorang sebagai karyawan apabila adanya 

keseimbangan antara kualitas hidup yang baik demikian juga sebaliknya kualitas 

hidup yang baik dapat menciptakan kepuasaan hidup bagi karyawan. Pengertian 

kepuasan hidup (life satisfaction) menurut Lambert (2010, 6) menyatakan bahwa 

kepuasan hidup adalah penilaian seseorang secara umum mengenai keseluruhan 

kualitas hidupnya. Dapat diartikan juga bahwa kepuasaan hidup tidak hanya 

diukur dari kualitas hidup kerja saja tapi berhubungan dengan keseluruhan hidup 

seseorang. Dengan demikian pernyataan Fagin-stief (2016, 1) dapat dibenarkan 



8 

 

bahwa pada masa sekarang ini tingkat kepuasan baik kepuasan hidup maupun 

kepuasan kerja telah menjadi fokus utama bagi karyawan diseluruh dunia. 

Stephen Robbin-Timothy (2015, 2) menyatakan bahwa organisasi 

(organization) adalah unit sosial yang dikordinasi secara sadar, yang terdiri atas 

dua atau lebih orang yang berfungsi dalam satu basis yang berkelanjutan untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Meynhardt, 

Steven, & Carolin (2018, 1) organization’s common good practices yaitu suatu 

penerapan prinsip atau praktik organisasi yang baik yang pada umumnya 

mempertimbangkan produksi barang dan jasa dengan tujuan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan publik (orang banyak). Berdasarkan pernyataan tersebut 

maka organisasi dapat dikatakan melaksanakan prinsip atau praktik organisasi 

yang baik (The common good practices) ketika suatu organisasi telah memperoleh 

public value creation atau yang disebut dengan penciptaan nilai dari publik 

(public value). Nilai yang diberikan oleh publik sangat bergantung dari apa yang 

mereka rasakan dari pelayanan yang diberikan oleh organisasi terhadap publik. 

Dengan kata lain dengan adanya penerapan prinsip ataupun praktik organisasi 

yang baik (the common good practices) akan menghasilkan Public value yang 

bersifat positif ataupun negatif tergantung dari apa yang dirasakan oleh publik 

ataupun masyarakat dalam hal ini penilaian publik dimaksudkan pada penilaian 

ataupun persepsi karyawan, sehingga penilaian karyawan tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari apa yang dirasakan oleh karyawan dan sangat erat kaitannya 

dengan kepuasaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gregura & Diefendorff (2010) dalam 

Meynhardt, Brieger, & Hermann (2018, 6) juga menyatakan bahwa psikologis 
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membutuhkan kepuasan sebagai prediksi kepuasan hidup (life satisfaction) 

sehingga memunculkan perdebatan yang menyatakan bahwa respon organisasi 

terhadap kebutuhan dasar karyawan akan berpengaruh terhadap kepuasan hidup 

karyawan. Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa berdasarkan perpektif 

teori sosial maka penilaian publik terhadap organisasi (Organizational Public 

Value) bisa dilihat secara formatif yaitu bagaimana peran sosial (Social Role) 

yang dilakukan organisasi terhadap masyarakat (publik). Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh (Kelly et al., 2002; Try, 2008; O’Flynn, 2007) dalam Karunasena, 

K. (2012, 70) menyatakan bahwa dengan tercapainya hasil yang diinginkan di 

dalam sosial merupakan cara lain untuk menciptakan nilai publik (Public Value). 

Meskipun pengetahuan mengenai prinsip ini masih terbatas namun 

berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meynhardt, 

Steven, & Carolin (2018, 2) menyatakan bahwa dampak sementara dari penerapan 

prinsip organisasi yang diterapkan oleh pemilik organisasi maupun pihak luar 

yang terkait, pada umumnya dipengaruh oleh Employee Outcomes yaitu sesuatu 

yang bersifat psikologis yang diharapkan ataupun dirasakan karyawan dari suatu 

organisasi, misalnya adanya kepuasaan, berkurangnya tingkat keinginan untuk 

pindah kerja (mengundurkan diri), serta kepercayaan karyawan terhadap 

organisasi dan faktor-faktor lainnya. Meynhardt, Steven, & Carolin (2018, 25) 

menyatakan bahwa konsep nilai publik telah digunakan untuk mengukur 

bagaimana kontribusi organisasi yang baik pada umumnya dalam persepsi 

karyawan. Konsep nilai publik ini telah memberikan manfaat karena dapat 

digunakan tidak hanya meneliti karyawan yang terdapat pada sektor swasta, tetapi 



10 

 

juga pada karyawan yang ada di sektor publik ataupun organisasi non-

pemerintahan. 

Namun pada beberapa penelitian konsep Public Value lebih banyak 

digunakan pada organisasi pemerintahan atau sektor publik, sehingga dengan 

terbatasnya penelitian dan pengetahuan mengenai Public Value Organizational 

khususnya pada Institusi pendidikan di Indonesia, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian mengenai Public Value Organizational ini di salah satu 

Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Tangerang dengan menggunakan 

konsep ataupun pendekatan Nilai Publik yang telah dikembangkan oleh  

Meynhardt, Steven, & Carolin (2018, 6) yaitu Meynhardt’s psychology-based 

public value approach. Selain itu dengan adanya pengembangan penelitian yang 

dilakukan oleh Karunasena, (2012, 188) berdasarkan konsep Achieving socially 

desirable outcomes maka peneliti mencoba menggunakan indikator dalam konsep 

tersebut dalam mengukur penilaian ataupun persepsi karyawan dari sisi sosial. 

Melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana persepsi atau penilaian 

karyawan dalam menilai penerapan prinsip-prinsip (praktik) organisasi yang 

terjadi di salah satu Fakultas Keperawatan Swasta di Tangerang.  

Dalam penelitian ini indikator-indikator pengukuran kepuasan hidup yang 

digunakan adalah pengukuran berdasarkan kualitas hidup (quality of life). 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan beberapa keterbatasan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meynhardt, Steven, & Carolin (2018, 6). 

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran kepuasan hidup yang 

digunakan adalah pengukuran berdasarkan kepuasaan hidup secara general 

sehingga menghasilkan nilai bias dalam pengukuran kepuasan hidup Meynhardt, 
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Steven, & Carolin (2018, 26). Maka dalam penelitian ini peneliti mencoba 

mengembangkan penelitian menggunakan pengukuran kepuasan hidup karyawan 

menggunakan pengukuran kulitas hidup secara keseluruhan yang dikemukakan 

oleh Ventegodt & Merrick (2009, 129-132). 

Pengertian kepuasan hidup berdasarkan Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD, 2013, 2015) dalam Fagin-stief (2016, 2) 

kepuasan hidup diartikan sebagai ukuran evaluasi individu terhadap kehidupan 

mereka secara keseluruhan. Hal ini juga sering disebut sebagai bagian dari konsep 

kesejahteraan subyektif atau subjective well-being (SWB). Pengertian kepuasan 

hidup berdasarkan SWB tidak hanya meliputi evaluasi kognitif saja, namun 

meliputi perasaan positif yang ditunjukkan dengan adanya kebahagiaan yang 

dirasakan, serta emosi atau perasaan negatif yang ditunjukkan dengan adanya rasa 

sakit, marah dan khawatir (ketidakbahagian) yang dirasakan. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam mengidentifikasi masalah 

yang terjadi dalam organisasi maka peneliti mengumpulkan data awal dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa karyawan yang menjadi 

responden. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah mengenai praktik atau 

prinsip organisasi yang dinilai oleh karyawan dapat menciptakan perasaan positif 

ataupun perasaan negatif dalam perguruan tinggi tersebut. 

Dari hasil interview dilakukan secara random kepada 10 orang responden 

maka sekitar 98% (hampir semua responden) merasakan adanya rasa 

kekeluargaan dan kebersamaan yang dirasakan sangat erat dan kuat yang secara 

tidak langsung menciptakan rasa memiliki antar karyawan dalam perguruan tinggi 

tersebut. Wujud dari kebersamaan dan kekeluargaan yang dirasakan ditunjukkan 
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dengan adanya kepedulian dan dukungan antar karyawan baik dalam kondisi 

berdukacita maupun kondisi sukacita (bahagia). 

Informasi data awal yang diperoleh melalui interview secara random yang 

dilakukan dengan beberapa staff dan dosen, maka alasan yang paling kuat dalam 

mempengaruhi mereka tetap bertahan untuk bekerja di institusi pendidikan swasta 

tersebut adalah adanya ikatan persahabatan dan kekeluargaan yang ditunjukkan 

dalam organisasi, visi-misi organisasi yang sama dadanya kesempatan yang 

sangat besar untuk belajar dan mengembangkan diri. Dimana adanya rekan kerja 

lama (senior) selalu memberikan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dan 

motivasi terhadap karyawan baru untuk belajar serta mengembangkan diri. 

Dari data penilaian mahasiswa terhadap pengajar pada dua tahun terakhir 

dinilai sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengajar melakukan hal 

yang terbaik dalam melakukan bimbingan dan pengajaran kepada mahasiswa baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Data ditemukan oleh peneliti sebagian besar 

karyawan rela melakukan extra time dengan mahasiswa bukan hanya dalam hal 

pengajaran saja namun juga kegiatan lain yang dapat memberikan dampak positif 

bagi mahasiswa. Perilaku ini merefleksikan dedikasi dan semangat serta gairah 

yang tinggi yang dimiliki karyawan dalm melakukan pekerjaan. 

Selain perasaan positif diatas maka berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti melalui interview sederhana peneliti menemukan persepsi negatif ataupun 

penilaian yang perlu diperbaiki oleh perguruan tinggi tersebut. Dari sepuluh 

responden yang diinterview maka 50% atau 5 responden merasakan adanya 

perilaku Favoristism yang terjadi di dalam Perguruan Tinggi Swasta tersebut 

dimana perilaku yang dirasakan adalah sikap pilih kasih diantara karyawan satu 
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dengan yang lain. Dengan kata lain adanya perlakuan yang tidak sama yang 

dirasakan dengan kata lain belum menunjukkan adanya Equity (keadilan) yang 

terjadi di organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cadsby & Song 

(2016, 22) menyatakan bahwa perilaku Favoristism dapat menciptakan perilaku 

tidak jujur diantara anggota kelompok walaupun dalam tingkat rendah. Dengan 

kata lain dengan adanya perilaku Favoristism (perilaku pilih kasih) diasumsikan 

dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan (Trust) antar karyawan. 

Penilaian karyawan yang menciptakan perasaan negatif lain yang 

dirasakan oleh karyawan adalah dalam hal pengambilan keputusan maupun 

kebijakan, dimana belum terjadi komunikasi yang efektif, dimana dalam 

pengambilan keputusan sering terjadi belum melibatkan semua bagian dan belum 

terlihat adanya kolaborasi ataupun komunikasi yang efektif sehingga dapat 

memenuhi harapan dan tujuan bersama. Komunikasi yang belum efektif ini 

ditunjukan ketika dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan hanya 

melibatkan tingkat pimpinan saja tanpa melibatkan semua bagian yang ada. 

Data lain yang ditemukan oleh peneliti melalui staf yang membantu dalam 

pendataan jumlah karyawan, peneliti menemukan jumlah angka karyawan yang 

resign (mengundurkan diri) dalam enam bulan terakhir ini. Dari data tersebut 

terdapat sekitar 10% dari total karyawan terdapat tujuh karyawan resign dengan 

alasan yang berbeda selain karena alasan keluarga, studi lanjut namun sebagian 

besar memilih mengundurkan diri ataupun pindah ke organisasi lain dikarenakan 

organisasi lain dinilai lebih baik. Penilaian diatas menunjukan adanya gap 

(perbedaan) persepsi serta penilaian yang bertolak belakang mengenai apa yang 

terlihat dan dirasakan oleh sebagian karyawan dalam organisasi tersebut. 
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Dengan demikian melalui penelitian ini peneliti ingin melihat apakah OPV 

berpengaruh terhadap kepuasan hidup karyawan. Kedua, peneliti ingin 

membuktikan apakah WE dan OCB yang berperan sebagai mediasi yang 

memberikan dampak tidak langsung terhadap OPV dan LS. Peneliti juga ingin 

membuktikan bagaimana tingkat pengaruh dari kedua variable mediator apakah 

kedua variabel mediator yaitu Work Engagement (WE) dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) memberikan pengaruh yang berbeda dari setiap 

variabel mediator atau tidak memberikan pengaruh terhadap Organizational 

Public Value (OPV) dan kepuasan hidup karyawan (Life Satisfaction Employee).  

Dalam pengambilan sampel ataupun responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 70 responden yang terdiri dari tenaga pengajar 

dosen dan asisten dosen serta staf administrasi yang masih bekerja di salah satu 

Institusi Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Tangerang.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kepuasan Hidup karyawan (life Satisfaction employee) merupakan perasaan 

positif ataupun negatif yang dirasakan oleh karyawan mengenai keseluruhan 

kualitas hidup seseorang yang berhubungan dengan kehidupan atau aktifitas yang 

dilakukan karyawan baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun 

lingkungan kerja. Kepuasan hidup karyawan yang terjadi dalam organisasi 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 

1. Mayoritas karyawan menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan PkM dan 

penelitian namun masih terdapat beberapa karyawan yang belum aktif 

dikarenakan sulit membagi waktu. 
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2. Pada beberapa karyawan menilai adanya kesempatan untuk 

mengembangkan diri misalnya dalam pelatihan, namun secara 

keseluruhan masih belum merata atau sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh karyawan.  

3. Beberapa karyawan menilai adanya kesempatan untuk mengembangkan 

diri, namun terkendala karena adanya prioritas (peran konflik) antara 

peran dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan. 

4. Kegiatan fellowship dan kegiatan kebersamaan dinilai menciptakan 

hubungan yang kuat antar karyawan namun masih terdapat 

ketidakpercayaan diantara beberapa karyawan. 

5. Keakraban yang sangat kuat terlihat pada sebagian karyawan namun 

ketidakpercayaan dalam menjaga kerahasian yang bersifat sensistif 

masih terjadi. 

6. Karyawan sukarela memberikan waktu untuk terlibat dalam kegiatan 

organisasi namun pada beberapa karyawan masih enggan dikarenakan 

memiliki waktu yang terbatas. 

7. Besarnya jumlah mahasiswa memungkinkan terjadi konflik antar 

karyawan dalam pelaksanaan team teaching.  

8. Keakraban diantara karyawan dinilai sangat kuat, namun memungkinkan 

terjadi perilaku “Favoritism” (pilih kasih) dalam pengembangan 

karyawan. 

9. Kurangnya tenaga pengajar diasumsikan dapat memunculkan 

ketidaksesuaian (inequity) khususnya dalam pembagian workload (beban 

kerja). 
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10. Pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang belum efektif dalam 

organisasi yang kemudian merefleksikan adanya ketidakpuasan hidup 

karyawan terhadap kebijakaan manajemen ataupun rekan kerja. 

11. Adanya peningkatan jumlah karyawan yang mengundurkan diri (Resign) 

dalam satu tahun terakhir diasumsikan adanya ketidakpuasan karyawan 

terhadap penerapan prinsip-prinsip (praktik) organisasi yang baik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan banyak 

variabel yang berkaitan dengan kepuasan hidup yang dirasakan karyawan. Dalam 

hal ini peneliti tidak menggunakan indikator seperti umur, jenis kelamin, 

pendidikan, lama bekerja, posisi jabatan, pendapatan, supaya tidak mempengaruhi 

variabel lainnya. Penelitian ini juga dibatasi pada ruang lingkup penelitian yaitu 

hanya meneliti satu unit saja yaitu salah satu Fakultas Keperawatan Swasta yang 

ada di Tangerang. Peneliti juga membatasi masalah yang diteliti, yaitu 

memfokuskan pada Organizational Public Value terhadap Kepuasan Hidup yang 

dimediasi oleh variabel Work engagement (WE) dan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) sebagai variabel mediator.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah Organizational Public Value memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan hidup karyawan (Life Satisfaction Employee)? 
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2) Apakah Organizatioanal Public Value memiliki pengaruh posistif terhadap 

Work Engagement? 

3) Apakah Organizational Public Value memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior? 

4) Apakah Work Engagement memediasi pengaruh antara Organizational Public 

Value dan Kepuasan Hidup Karyawan (Life Satisfaction Employee)? 

5) Apakah Organizational Citizenship Behavior (OCB) memediasi pengaruh 

antara Organizational Public Value dan Kepuasan Hidup Karyawan (Life 

Satisfaction Employee)?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis bahwa Organizational Public Value berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan hidup karyawan di salah satu Fakultas Keperawatan 

Swasta Tangerang. 

2) Untuk menganalisis bahwa Organizational Public Value berpengaruh positif 

terhadap Work Engagement di salah satu Fakultas Keperawatan Swasta 

Tangerang 

3) Untuk menganalisis bahwa Work Engagement memediasi pengaruh antara 

Organizational Public Value dan Kepuasan Hidup Karyawan (Life Satisfactin 

Employee) di salah satu Fakultas Keperawatan Swasta Tangerang. 

4) Untuk menganalisis bahwa Organizational Public Value berpengaruh positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) di salah satu Fakultas 

Keperawatan Swasta Tangerang. 
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5) Untuk menganalisis bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

memediasi pengaruh antara Organizational Public Value dan Kepuasan Hidup 

Karyawan (Life Satisfaction Employee) di salah satu Fakultas Keperawatan 

Swasta di Tangerang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-

mata untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian dalam 

Perilaku Organisasi di berbagai bidang, terutama pada kajian topik mengenai 

Kepuasan hidup karyawan (Life Satisfaction Employee) di satu organisasi. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

membuat penelitian-penelitian lainnya terkait dengan variabel pada penelitian ini 

dan menjadi sumber bacaan yang memberikan pengetahuan lebih luas serta 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

1.7  Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pihak organisasi, bidang akademik, serta pimpinan mengenai 

Oganizational Public Value yang diukur melalui penilaian ataupun persepsi 

karyawan terkait dengan Kepuasan Hidup Karyawan (Life Satisfaction Employee) 

yang dihubungkan dengan Work Engagement, Organizational Citizenship 
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Behavior (OCB). Di samping itu, informasi hasil penelitian yang diperoleh 

diharapkan juga dapa memberikan masukan ataupun perbaikan dalam penerapan 

prinsip-prinsip organisasi yang baik berdasarkan penilaian ataupun (persepsi) 

karyawan dalam menilai organisasi. 

 

1.8 Sistematika Penelitian 

Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada masing-masing bab 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Bab 1 Pendahuluan.  

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian ini. Di samping itu, dilakukan juga Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. Penjelasan ini berguna bagi para pembaca yang ingin 

mengenali konteks yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini.  

2.  Bab 2 Landasan Teori.  

Bab ini diawali dengan deskripsi teoritik tentang variabel-variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini, yaitu: Organizational Public Value, Work Engagement, 

Organizational Citizenship Behavior dan Kepuasan Hidup Karyawan. Di samping 

itu, dikemukakan pula beberapa hasil penelitian yang relevan dengan materi 

pelatihan yang sedang dikembangkan. Tidak ketinggalan, disajikan pula Kerangka 

Berpikir, Hubungan antara Kepuasan Hidup Karyawan dengan Organizational 

Public Value, Work Engagement, Organizational Citizenship Behavior dan 

Hipotesis Penelitian . 
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3. Bab 3 Metode Penelitian.  

Penelitian dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 

ini akan menjelaskan mengenai rancangan Penelitian, rancangan tentang Tempat, 

Waktu dan Subjek Penelitian, Prosedur Penelitian, Teknik Populasi dan Sampling, 

Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, dan 

Hipotesis Statistik  

4.  Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Data yang sudah diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis. Analisis 

yang dilakukan mencakup: Pengujian Persyaratan Analisis, Pengujian Hipotesis 

dan Pembahasan, Keterbatasan Penelitian, dan Diskusi. 

5. Bab 5 Kesimpulan, Implikasi dan Saran  

Berdasarkan paparan serta hasil analisis yang telah dilakukan, maka 

disusunlah kesimpulan, implikasi dan saran. Bab ini berisi Kesimpulan, Implikasi 

dan Saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian. 

                            

 

 

 

 

                             

 

 

 

 




