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ABSTRAK
Tujuan penelitan ini antara lain adalah mengetahui bagaimana kualitas kehidupan kerja (Quality
of Work Life) mempengaruhi kinerja karyawan, terutama dalam studi kasus di PT Javas Pelita
Indonesia. Kualitas kehidupan kerja yang akan menjadi indicator dalam penelitian ini antara lain
adalah restrukturisasi kerja, partisipasi kerja, sistem imbalan dan lingkungan kerja. Penelitian yang
dilakukan menggunakan metode kuantitatif kualitatif. Berdasarkan hasil pengolahan data dan
dilakukan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara kualitas kehidupan kerja (Quality of Work Life) dengan kinerja karyawan. Berdasarkan
hasil uji koefisien determinasi disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas (Restrukturisasi
kerja, Partisipasi Kerja, Sistem Imbalan dan Lingkungan Kerja) terhadap variabel terikat (Kinerja
Karyawan) adalah sebesar 31,3% sedangkan sebesar 68,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar
penelitian ini.
Kata kunci: Quality of Work Life, Kinerja

QUALITY OF WORK LIFE INFLUENCE TO EMPLOYEE PERFORMANCE
ON PT JAVAS PELITA INDONESIA
ABSTRACT
The purpose of this research is to find out how the quality of work life affects employee performance,
especially in the case study at PT Javas Pelita Indonesia. The quality of work life that will be an indicator in this
research includes work restructuring, work participation, reward system and work environment. Research
conducted using qualitative quantitative methods. Based on the results of data processing and hypothesis testing,
it can be concluded that there is a positive and significant influence between the quality of work life and employee
performance. Based on the results of the coefficient of determination, it is concluded that the influence of the
independent variables (work restructuring, work participation, reward systems and work environment) on the
dependent variable (employee performance) is 31.3% while 68.7% is explained by other variables outside of this
study.
Keywords: Quality of work life, Performance

PENDAHULUAN
Quality of work life merupakan gambaran
kualitas hubungan personal dengan kondisi
kerja secara keseluruhan (Sheel. Sindhwani,
Goel. Dan Pathak. 2012). Penciptaan
lingkungan kerja yang berkualitas merupakan
tugas seluruh komponen yang ada di
organisasi. Quality of work life merupakan
konsep yang multidimensional yang meliputi
berbagai aspek yang ada dalam kerja yang
berdampak pada kinerja organisasi secara
keseluruhan.

Tekanan persaingan dalam dunia bisnis
menuntut perusahaan untuk memikirkan
bagaimana cara perusahaan beradaptasi
dengan lingkungan yang senantiasa berubah,
perusahaan
beradaptasi
dengan
lingkungannya dalam artia perusahaan harus
melakukan
restrukturisasi
dalam
organisasinya yang sesuai dengan lingkungan
administratif perusahaan. Bentuk adaptasi
lainnya adalah dalam hal manajemen sumber
daya manusia, seperti pengembangan karir,
perencanaan pembagian keuntungan yang
fleksibel dan pelatihan. Seiring dengan
berubahnya komposisi dari tenaga kerja,
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berubah pula nilai-nilai kolektif, tujuan dan
kebutuhan sumber daya manusia. Perusahaan
harus memonitor perubahan tersebut jika
perusahaan ingin mempertahankan tenaga
kerja yang produktif.
Pada dasarnya kinerja karyawan
merupakan hasil proses yang kompleks, baik
berasal dari dalam diri pribadi karyawan itu
sendiri (internal factor) maupun upaya strategis
dari perusahaan tersebut. Faktor-faktor
internal yang mempengaruhi kinerja seperti
motivasi, tujuan, harapan, dan lain-lain,
sementara contoh faktor eksternal yang
mempengaruhi kinerja adalah lingkungan
fisik dan nonfisik perusahaan tersebut. Kinerja
yang baik dan optimal merupakan harapan
bagi semua perusahaan dan institusi yang
mempekerjakan karyawan, sebab kinerja
karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan secara
keseluruhan.
PT JAVAS PELITA INDONESIA
sebagai perusahaan yang berhubungan
langsung dengan konsumen baiknya selalu
menjaga kualitas pelayanan agar selalu
optimal, hal ini untuk menjaga loyalitas dan
kepuasan para perusahaan konsumen.
Dengan demikian karyawan perusahaan
dituntut untuk menunjukkan kinerja yang
terbaik. Peran perusahaan untuk mewujudkan
optimalisasi kinerja karyawan sangatlah
penting. Salah satunya adalah dengan
mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan
dari karyawan itu sendiri. Dengan demikian
peneliti ingin menganalisa bagaimana
hubungan antara quality of work life terhadap
kinerja karyawan pada perusahaan.
Berdasarkan
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas penulis
berkeinginan untuk dapat menganalisis secara
mendalam tentang hubungan antara quality of
work life dengan kinerja karyawan dalam
penelitian ini dengan judul:”Pengaruh Quality
of Work Life terhadap Kinerja Karyawan”.
METODE
Penelitian ini mengambil tempat di PT.
JAVAS PELITA INDONESIA. Dengan
waktu penelitian pada bulan Maret 2019 – Juli
2019.
Metode penelitian yang digunakan
pada penelitian ini antara lain adalah sebagai
berikut :
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Analisis Deskriptif untuk menganalisa data
yang telah terkumpul dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan objek
yang diteliti melalui sampel atau populasi
sebagaimana adanya tanpa melakukan
analisis dan membuat kesimpulan yang
berlaku umum.
Analisis Regresi Linear Berganda
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε
Keterangan :
Y = Kinerja Karyawan
β0 = Konstanta
β1,2 = Koefisien Regresi Berganda
X1 = Restrukturisasi Kerja
X2 = Partisipasi Kerja
X3 = Sistem Imbalan
X4 = Lingkungan Kerja
ε = Standard Error
Uji Hipotesis Suatu perhitungan
statistik disebut signifikan secara statistik
apabila nilai uji statistik berada dalam daerah
kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya,
disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik
berada dalam daerah dimana Ho diterima.
Uji F dilakukan untuk melihat apakah
semua variabel bebas (X) yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara
simultan (bersama-sama) terhadap variabel
terikat (Y).
Uji t dilakukan untuk mengetahui
apakah variabel bebas yang terdiri dari
sebelum kebijakan sosial berskala besar (X1),
setelah kebijakan sosial berskala besar (X2),
dan secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel terikat yaitu
penghasilan Kinerja Karyawan (Y). Penelitian
ini dilakukan dengan tingkat signifikan
sebesar 5% atau 0,05.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisa, maka dapat
diterangkan masing-masing variabel X secara
individu/parsial
berpengaruh
terhadap
variabel Kinerja Karyawan (Y) pada PT Javas
Pelita Indonesia sebagai berikut:
Diketahui variabel Restrukturisasi
Kerja (X1) sebesar = 0,363, yang berarti thitung
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0,363 < ttabel 2,052 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,719. Sehingga H1 tidak dapat
diterima, karena tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel Restrukturisasi
Kerja (X1) dengan Kinerja Karyawan (Y).
Diketahui variabel Partisipasi Kerja (X2)
sebesar = 1,678, yang berarti thitung 1,678 < ttabel
2,052 dengan nilai signifikansi sebesar 0,105.
Sehingga H2 atau Hipotesis kedua tidak dapat
diterima, karena tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel Partisipasi Kerja
(X2) dengan Kinerja Karyawan (Y).
Diketahui variabel Sistem Imbalan (X3)
sebesar = 2,366, yang berarti thitung 2,366 > ttabel
2,052 dengan nilai signifikansi sebesar 0,146.
Sehingga H3 atau Hipotesi ketiga tidak dapat
diterima, karena tidak ada pengaruh yang
signifikan antara variabel Sistem Imbalan (X3)
dengan Kinerja Karyawan (Y).
Diketahui variabel Lingkungan Kerja
(X4) sebesar = 0,363, yang berarti thitung 0,363 <
ttabel 2,052 dengan nilai signifikansi sebesar
0,025. Sehingga H4 dapat diterima, hal ini
menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif
dan signifikan antara variabel Lingkungan
Kerja (X4) dengan Kinerja Karyawan (Y).
Hasil Uji Koefisien Determinasi
menunjukkan bahwa pada kolom Adjusted
R Square jumlah presentase total variasi
dalam variabel terikat yang diterangkan oleh
variabel bebas adalah sebesar 0,313 atau
31,3
%.
Dengan
demikian
dapat
disimpulkan bahwa besarnya pengaruh
variabel bebas (Restrukturisasi Kerja,
Partisipasi Kerja, Sistem Imbalan, dan
Lingkungan Kerja) terhadap variabel terikat
(Kinerja Karyawan) adalah sebesar 31,3%,
sedangkan sebesar 68,7% dijelaskan oleh
variabel lain di luar penelitian ini.
SIMPULAN
1. Berdasarkan pengujian Hipotesis dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang positif dan signifikan antara Quality
of Work Life dengan Kinerja Karyawan.
Dengan demikian semakin tinggi kualitas
kehidupan kerja (Quality of Work Life)
dari seorang karyawan maka semakin
tinggi pula Kinerja karyawan tersebut.
2. Berdasarkan penelitian ini dapat kita
simpulkan bahwa tidak ada pengaruh
yang signifikan antara Restrukturisasi
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kerja dengan Kinerja karyawan. Atau
dapat dikatakan bahwa hubungan antara
kedua variabel tersebut lemah sehingga
kenaikan poin dalam Restrukturisasi
Kerja tidak akan mempengaruhi Kinerja
Karyawan Secara Signifikan
3. Hasil Pengujian secara parsial juga
menyatakan bahwa tidak ada pengaruh
yang signifikan antara Partisipasi Kerja
dengan Kinerja Karyawan. Dengan
demikian dapat kita simpulkan bahwa
hubungan antara kedua variavel tersebut
lemah sehingga setiap kenaikan poin
dalam Partisipasi Kerja tidak akan
mempengaruhi Kinerja Karyawan secara
signifikan.
4. Variabel Sistem Imbalan setelah di
analisis juga tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Kinerja
Karyawan. Maka dapat kita simpulkan
bahwa hubungan antara Sistem Imbalan
dengan Kinerja Karyawan lemah, hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
poin dalam Sistem Imbalan tidak akan
mempengaruhi Kinerja Karyawan secara
signifikan.
5. Sedangkan untuk variabel Lingkungan
Kerja dapat kita perhatikan bahwa
terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan dengan Kinerja Karyawan.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat
kita simpulkan bahwa ada hubungan
yang kuat dan positif antar variabel
tersebut, sehingga setiap kenaikan poin
dalam
Lingkungan
Kerja
akan
mempengaruhi Kinerja Karyawan secara
signifikan.
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