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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Muhammad Ridwan (2004), Lembaga keuangan merupakan 

tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui 

mekanisme kredit dan menjadi tumpuhan investasi melalui mekanisme 

saving,sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam 

mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. 

MenurutEuis Amalia (2009), pesatnya aktivias ekonomi masyarakat 

berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah 

keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank 

Indonesia.Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk 

hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan 

Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan, salah satu tugasnya melayani masyarakat umum 

yang ingin menabung ataupun pembiayaan serta transaksi lain dibidang keuangan 

di kantor PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. Karyawan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah dalam melayani masyarakat umum dituntut untuk selalu ramah kepada 
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setiap pengunjung baik itu nasabah ataupun bukan.Oleh karenanya disisi mereka 

dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaiknya.Selain itu para karyawan juga 

dituntut untuk memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi demi untuk 

kemajuan perusahaan.Mengutip pendapat Sopiah (2008) bahwasanya indikasi 

rendahnya komitmen karyawan adalah tingginya tingkat turnover, tingginya 

tingkat absensi, kemangkiran, dan tidak disiplinan karyawan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan Account 

Officer, pada pra riset di PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris diperoleh 

data bahwasanya beberapa karyawan terkadang masih ada yang terlambat, tidak 

disiplin dalam mengerjakan tugas kantor, tidak tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas kantor yang diberikan. Kemudian lagi tingkat absensi karyawan masih 

tergolong tinggi. Meskipun tingkat absensi turun setiap tahunnya tetapi masih saja 

melebihi dari target yang ditetapkan perusahaan yaitu (1%). Realisasinya pada 

tahun 2014 persentase absensi sebesar 1.09%, tahun 2015 sebesar 1.01%, tahun 

2016 sebesar 1.011%, dan tahun 2017 sebesar 1.07%. Paparan ini menunjukkan 

bahwa masih minimnya komitmen karyawan yang diindikasikan dengan tidak 

disiplin, melebihinya tingkat absensi dari target yang ditetapkan perusahaan, dan 

keterlambatan. 

Pada setiap perusahaan untuk kelancaran dan dapat menghasilkan 

komitmen tinggi karyawannya maka perlu diperlakukan peningkatan kualitas 

kehidupan kerja (quality of worklife) terhadap karyawannya.Kualitas kehidupan 

kerja (quality of worklife) merupakan iklim kerja yang digunakan dan 

dikembangkan secara sengaja dan berencana dan sistematik untuk menimbulkan 
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kepuasan kerja, perasaan senang, terjamin dan mendapatkan perlindungan dalam 

bekerja.Layaknya pada karyawan dilingkungan kantor PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah Air Tiris sudah seharusnya berusaha untuk menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi mereka, 

melalui reward, jenjang karir, kompensasi, dan tunjangan-tunjangan, untuk meraih 

kebutuhan karyawan sehingga para karyawan merasa puas merasa nyaman dan 

berdedikasi tinggi pada organisasi. Hal ini akan tercapai jika didukung oleh 

kualitas sumber daya manusia yang mendukung yakni dengan peningkatan 

sumber daya manusia dalam organisasi ialah dengan menerapkan kualitas 

kehidupan kerja yang baik bagi karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Operasional 

yang berinisial AF diperoleh data bahwasanya PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Air Tiris sebenarnya sudah menerapkan kualitas kehidupan kerja dengan 

baik.Hanya saja untuk beberapa karyawan wanita mereka mengungkapkan bahwa 

merasa kurang antara keseimbangan waktu untuk keluarga dan juga waktu untuk 

kerja, namun selebihnya mereka menayatakan bahwa itu merupakan resiko yang 

harus mereka ambil untuk bisa bekerja di dunia perbankan.Beberapa program 

pengembangan dan pelatihan manajerial seperti performance management, 

problem solving sudah diterapkan, hanya saja diperuntukkan untuk semua 

karyawan.Pemberdayaan juga sering dilakukan dengan melibatkan karyawan 

dalam berbagai pengambilan keputusan bersama, terlebih untuk mereka yang 

bekerja dilapangan seperti marketing. 
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Pemaparan diatas menunjukkan bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Air Tiris menaruh perhatian besar untuk kesejahteraan para karyawannya.Hal ini 

berarti bahwa kualitas kehidupan kerja juga mendapatkan sentuhan dan perhatian 

namun kenyataannya terbalik, meskipun kualitas kehidupan kerja mendapatkan 

sentuhan dari atasan, beberapa karyawan justru kadang masih datang terlambat, 

tidak disiplin kerja.Selain itu karyawan yang berada dilapangan seperti bagian 

marketing, penagihan, ataupun founding karyawan pada posisi ini rawan terhadap 

kemangkiran dikarenakan tugas mereka dilapangan sehingga pihak manajemen 

tidak bisa mengontrol secara pasti. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul ketertarikan 

peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas kehidupan 

kerja terhadap komitmen karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

AirTiris yang mana peneliti beri judul: “Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja 

Dengan Komitmen Karyawan Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air 

Tiris”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah apakah terdapat hubungan kualitas kehidupan kerja dengan komitmen 

karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan kualitas kehidupan kerja dengan 

komitmen karyawan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang terkait dengan komitmen karyawan sebenarnya telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu meskipun dengan subjek dan 

variabelindependent nya berbeda.di sini peneliti membedakan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian lainnya, seperti: 

Penelitian Arif Darmawan (2017) mengenai: “Pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi melalui kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. Dengan hasil penelitiannya gaya kepemimpinan 

mempengaruhi komitmen organisasi dengan besaran pengaruh yang 

didistribusikan sebesar 79.2%. 

Penelitian Andini Ayungtyas (2013) mengenai: “Analisis pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen organisasi dengan kepribadian sebagai variabel 

moderator pada PT. Artha Bangkit Cemerlang. Dengan hasil penelitiannya gaya 

kepemimpinan berpengaruh positifdan signifikan terhadap komitmen organisasi. 

Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa variabel kepribadian bukan 

merupakan variabel moderasi dalam pengaruh antaravariabel gaya kepemimpinan 

dan komitmen organisasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan psikologi industri aspek 

perbankan terkait dengan kualitas kehidupan kerja komitmen karyawan serta 

rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna untuk mengantisipasi penurunan komitmen karyawan 

yang disebabkan oleh kurangnya kualitas kehidupan kerja yang didapat oleh 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


