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Abstract 

This research was done in order to regonize the differences of many factors that affect the motivations 

in the quality making of Educative Employment of State Polytechnic of Malang and to identify the 

factors that impacted the process of quality making of Educative Employment of State Polytechnic of 

Malang. The analysis used in this research was the One Way Variant Analysis (ANOVA) and The t 

Test. To find the answer of this research’s main problem with 358 people population and 78 people for 

sample, the method used is Stratified Proportional Random Sampling. Quisionaries were also used to 

get many of datas. The result shows that four of the motivation factors of the quality making of 

educative employment  were participated in the problem solving, work reconstructions, innovative 

salary system and to fix the work environment, there’s a difference that’s quite significant, F 0,04<5% 

between those factor categories and the resulf of the T Test shows that the factors of work 

restructuring gives the most important contrubition in the making of work life quality, with the mean 

3,28. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini terjadi persaingan di dunia Perguruan Tinggi yang begitu tajam. 

Perguruan Tinggi adalah proses inrteraksi belajar mengajar sehari-hari yang terorganisasikan seacara 

khusus sebagai bagaian atau komponen system belajar mengajar atau proses pendidikan secara 

keseluruhan didalam masyarakat (Randel, 1988 dalam Swasto, 2006). Berbagai strategi ditetapkan 

oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dengan tujuan agar dapat mempertahankan kualitas atau 

survive ditengah persaingan yang tajam. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam era globalisasi (Malhotra, 2007) pertama: perubahan 

sebagai hasil dari tekanan waktu dimana dalam proses ini terjadi proses penghukuman bagi siapa yang 

bertindak lamban dalam mengantisipasi masa depan, kedua: perbedaan (deversatif) yang selalu 

menciptakan dua kondisi yakni kesempatan sekaligus kekacauan baik dari lingkungan material 

maupun lingkungan eksternal yang kekuatannya dapat dioptimalkan dengan menyeimbangkan antara 

keduanya dengan tanpa mengurangi kekuatan masing-masing melalui proses saling mengerti dan 
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belajar, ketiga adalah kompleksitas sebagai hasil dari kedua kondisi diatas (perubahan dan perbedaan) 

yang harus dihadapi oleh manajemen dengan daya prediksi yang terjadi di masa yang akan datang. 

      Kondisi ini harus benar-benar disadari dan disiapkan secara professional (Dessler, 2008) 

menunjukkan bahwa Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang dapat mempertahankan 

ekonominya dalam jangka pendek dan jangka panjang karena memiliki mutu SDM yang 

baik.Hubungan posotif antara perkembangan ekonomi dan kualitas SDM yang diindikasikan dengan 

produktifitas, efisiensi dan nilai tambah. Mustipadidjaja (2007) lebih lanjut menegaskan bahwa 

pembangunan SDM merupakan yang secara internasional diakui sebagai indikator keberhasilan 

perekonomian dan merupakan faktor yang memberikan kontribusi kuat bagi adanya perilaku 

bertanggung jawab dan berkesinambungan, sekaligus merupakan penentu bagi keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Strategi dasar dalam hal ini adalah pendidikan yang akan menghasilkan SDM 

berkualitas. 

     Investasi di bidang SDM, sebagai temuan Wheelan dan Rindjin (2002) menunjukkan tingkat 

keuntungan yang lebih besar dibanding investasi di bidang fisik. Peningkatan kualitas pendidikan 

sebagai strategi dalam menciptakan kualitas SDM agar siap melakukan pembangunan seperti 

ditegaskan dalam GBHN tahun 1988 pada bagian E2 yaitu: 

“Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, 

terselenggaranya Pendidikan Nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu dan merata yang 

mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan professional, makin mantapnya 

budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia 

Indonesia dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa”. 

       Salah satu faktor yang menentukan keberhasilam atau kekurangberhasilan perusahaan atau 

lembaga adalah SDM- nya. Keberhasilan perusahaan atau lembaga diukur oleh kemampuan mencapai 

saran yang diharapkan baik dalam pertumbuhan atau keuntungan atau survival untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang (Assauri,2005). Keberhasilan perusahaan tersebut ditentukan oleh 

kemampuan pimpinan yang menjalankan perusahaan atau lembaga tersebut. Salah satu SDM yang ada 

di Perguruan Tinggi adalah tenaga pengajar (dosen), yang merupakan kunci bagi jalannya lembaga 

Perguruan Tinggi pada masa kini maupun pengembangan pada masa depan. : faktor mahasiswa baru 

yang diterima, faktor masukan instrumental dan faktor keluaran Tridharma Perguruan Tinggi 

(Swasto,2006). Faktor yang mempengaruhi kelancaran proses pendidikan adalah masukan 

instrumental yang salah satunya adalah tenaga pengajar (dosen) yang dapat menunjang untuk 

tercapainya tujuan dari lembaga Perguruan Tinggi tersebut. Dosen adalah tenaga pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan perguruan 

tinggi. 
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     Oleh karena itu komponen yang ada di lembaga Perguruan Tinggi harus di motivasi dengan 

optimal agar dapat menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik yang dapat mempengaruhi kualitas 

kehidupan karyawan. Keberhasilan organisasi atau lembaga pendidikan tergantung dari perilaku 

individu antara lain tenaga dosen dan pimpinan. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien, saat ini Perguruan Tinggi harus dapat memberlakukan individu secara manusia dengan 

memberi motivasi yang dapat meningkatkan harkat dan martabat, menyediakan sarana yang 

dibutuhkan, mengikutsertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, menghindari tekanan 

yang berat ditempat kerja, memberi kesempatan mengembangkan potensi diri serta memberi 

kesempatan mengembangkan potensi diri serta member jaminan perlindungan (Sadler,2000) 

       Di Politeknik Negeri Malang terdiri dari 6 jurusan yaitu 2 jurusan sosial (Jurusan Akuntansi 

dan Jurusan Administrasi Niaga) dan 4 jurusan teknik ( Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik 

Elektronika, Teknik Kimia). Dapat dikatakan jurusan teknik lebih banyak dibandingkan jurusan sosial, 

sehingga menentukan jumlah tenaga edukatif yang mengajar di Politeknik Negeri Malang khususnya 

jumlah tenaga edukatif untuk disiplin ilmu eksakta, sosial dan MKU. Untuk tenaga edukatif di bidang 

MKU mereka tidak memiliki hak untuk membimbing Tugas Akhir untuk D3 dan Skripsi untuk D4 dan 

menduduki jabatan Struktural di masing-masing jurusan, sedangkan untuk tenaga edukatif di bidang 

sosial dan eksakta, mereka dapat membimbing Tugas Akhir (TA), Skripsi dan menguji, menduduki 

jabatan structural dengan golongan/ kepangkatan sesuai dengan peraturan Politeknik Negeri Malang. 

      Kualitas kehidupan kerja mencoba untuk memperbaiki kualitas kehidupan kerja dari para 

karyawannya. Kualitas kehidupan kerja tidak dibatasi pada perubahan konteks suatu pekerjaan tapi 

juga termasuk memanusiakan lingkungan kerja untuk memperbaiki martabat dan harga diri para 

pekerja (Harley dan Brown, 2002). Dalam kaitannya dengan penciptaan kualitas kehidupan kerja, 

maka kualitas kehidupan kerja maupun menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang memanusiakan 

manusia, sehingga manusia lebih dilihat pada harkat dan martabat kemanusiaannya, bukan hanya 

sebagai alat, program yang menyeluruh yang meliputi banyak kebutuhan dan keinginan. Kualitas 

kehidupan kerja merupakan salah satu tujuan penting dalam memenuhi kebutuhan karyawan. 

Karyawan menginginkan suatu tingkat keterlibatan yang tinggi dalam pekerjaan mereka, sebagai 

balasanya pihak organisasi atau lembaga memberi kompensasi.    

       Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimana faktor-faktor motivasi 

dalam menciptakan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif. (2) Apakah faktor-faktor motivasi yang 

memberikan kontribusi penting dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif 

      Nursolekan (2007) dalam temuan penelitiannya mengunkapkan bahwa pemberian motivasi 

oleh pemimpin dan komitmen karyawan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan dan dari 

beberapa faktor keterlibatan karyawan, komunikasi, pengakuan, delegasi  dan perhatian timbal balik 

dan delegasi) member porsi yang sudah cukup  kehkualitas kehidupan kerja organisasi yaitu: struktur 
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tugas, imbalan prestasi, pelatihan dan pengembangan, keterbukaan (transparansi) dan ketertutupan, 

kemampuan dan resiko, status dan semangat, kemampuan dan umpan balik organisasi secara 

umum.Muflichah (2003) hasil penelitiannya kebutuhan fisiologis, kebutuhan kesalahan dan keamanan 

kerja, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap produktifitas kerja.Bill Grech (2006) hasil penelitiannya pemberian 

motivasi yang diberikan pemimpin mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan, 

memerlukan umpan balik, memberikan reward atas keberhasilan, membuat pekerjaan tersebut. 

Berharga bagi karyawan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja.Rober Knoop (2007) 

menemukan bahwa membentuk dan menciptakan lingkungan kerja dengan menyediakan sarana dan 

prasarana atau fasilitas yang mendukung sangat membantu dalam memberikan motivasi positif 

karyawan dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja.Cummings dan Schwab (2008) menemukan 

bahwa pemberian motivasi oleh pimpinan dapat meningkatkan produktifitas karyawan, dan 

produktifitas kerja dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja.Nursani (2008) hasil penelitian ada 

perbedaan yang sifnifikan antara kategori faktor dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja yang 

dipersepsikan oleh karyawan, dan dari beberapa faktor integrasi sosial, pertumbuhan dan 

perkembangan, demokrasi di tempat kerja, program-program keuntungan, terdapat satu faktor 

(integrasi sosial) memberikan kontribusi penting dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja. 

      Motivasi selalu menjadi perhatian utama dari para pemimpin, karena motivasi berhubungan 

erat dengan keberhasilan seseorang dan juga organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Faktor 

penting dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi/ lembaga adalah adanya karyawan 

yang mampu dan trampil serta mempunyai semangat kerja yang tinggi. Dengan demikian diharapkan 

akan memberikan suatu hasil kerja yang memuaskan. Namun dalam kenyataan tidak semua karyawan 

mempunyai kemampuan dan ketrampilan serta semangat kerja yang sesuai dengan harapan, tetapi 

tidak mempunyai semangat kerja yang tinggi pula, dengan demikian belum tercipta kualitas kehidupan 

kerja yang baik. 

      Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja (Hani, 2005). 

Jadi bisa dikatakan motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja Hal ini dapat menerangkan 

mengapa seorang karyawan bersedia melakukan sesuatu pekerjaan di organisasi/ lembaga. Sementara 

itu motivasi seorang pekerja untuk bekerja biasanya merupakan hal yang rumit, karena motivasi itu 

melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor organisasional. Yang tergolong pada faktor-

faktor yang sifatnya individu adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap 

(attitudes) dan kemampuan-kemampuan (abilities). Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari 

lembaga/ organisasi meliputi pembayaran atau gaji (pay, keamanan pekerjaan (job security), sesama 

pekerja (co-worker), pengawasan (supervision), pujian (praise) dan pekerjaan itu sendiri (job itself) 
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      Dalam suatu organisasi/ lembaga terdapat individu-individu yang mempunyai latar belakang 

kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain dan mempunyai tujuan yang kadang-kadang berbeda 

dengan tujuan organisasi. Menghadapi kenyataan seperti diatas, perlu bagi pimpinan organisasi/ 

lembaga untuk memadukan kepentingan karyawan dengan kepentingan organisasi/ lembaga untuk 

memadukan kepentingan karyawan dengan kepentingan organisasi/ lembaga agar kebutuhan karyawan 

dapat dipuaskan bersamaan dengan tercapainya sasaran-sasaran organisasi/ lembaga. Ketrampilan 

untuk memadukan dua kepentingan yang berbeda tersebut dapat dikatakan seni pemberian pengarahan 

atau motivasi ,Flippo (2002). 

     Gresing (2005) menyebutkan bahwa ada 5 kegiatan pimpinan untuk memotivasi karyawannya 

yaitu: 1) memberitahu karyawan apa yang diharapkan dari mereka, 2) membuat pekerjaan tersebut 

berharga bagi karyawan, 3) memastikan karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaan, 4) 

memberikan umpan balik, 5) memberikan reward atas keberhasilan karyawan. 

Sedangkan pelaksanaan pekerjaan oleh para karyawan dilingkungan sebuah organisasi, pada 

dasarnya berlangsung dalam kondisi karyawan sebagai manusia. Suasana batin/ psikologis seorang 

karyawan sebagai individu dalam masyarakat, organisasi yang menjadi lingkungan kerjanya, sangat 

besar pengaruhnya pada pelaksanaan pekerjaannya. Suasana batin itu terlihat dalam semangat atau 

gairah kerja yang menghasilkan kegaiatan kerja sebagai kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi 

tempatnya bekerja. 

Secara alamiah, setiap orang pada setiap saat selalu diliputi kebutuhan, dan sebagian besar 

kebutuhan itu tidak cukup kuat untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu pada suatu waktu tertentu. 

Kebutuhan akan menjadi suatu dorongan bila kebutuhan itu muncul hingga mencapai taraf intensitas 

yang cukup. Pemenuhan kebutuhan selalu diilhami oleh motif untuk memenuhinya. Atau dengan kata 

lain, motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari akibat 

suatu kebutuhan. 

 Permasalahan tentang motivasi bukanlah masalah yang mudah, baik memahaminya apalagi 

menerapkannya. Tidak mudah karena berbagai alasan dan pertimbangan. Akan tetapi jelas adalah 

bahwa dengan motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin 

dalam melaksanakan tugasnya, karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai 

tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut 

akan dipelihara pula (Siagian,2003). Lebih lanjut, Siagian (2003) menyatakan yang menjadi sasaran 

utama pemberian motivai kerja oleh para pimpinan kepada bawahannya adalah peningkatan prestasi 

kerja para bawahan yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi. Namun prestasi kerja tidak dapat ditingkatkan hanya melalui pemberian motivasi kerja, 

karena merupakan pemberian motivasi kerja, karena merupakan perkalian antara kemampuan dan 

motivasi. 
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Dijelaskan oleh Gibson, et al (2006) bahwa motivasi merupakan konsep yang digunakan 

untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul pada atau didalam seorang individu yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku.Pada akhirnya As’ad (2005) menyatakan bahwa motivasi 

sebagai sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Kuat atau lemahnya motivasi kerja 

seorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja sangat penting artinya bagi pegawai, atau 

para pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, maka pekerjaan (tugas) dilakukan dengan 

bersemangat dan bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang 

tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Motivasi 

berkaitan dengan kinerja, dimana kinerja hanya dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi, 

pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas. 

Kualitas kehidupan kerja (David dan Edward, 2003)adalah: 1) reaksi individu terhadap 

pekerjaan atau konsekuensi pribadi dari pengalaman kerja 2) pendekatan yang fokusnya terhadap 

individu dibanding hasil organisasi, 3) perkembangan, mengenai alam kerja dan hubungan kerja 

terhadap organisasi, syarat-syarat manajemen partisipatif dan demokrasi industrial sebagai intinya, 4) 

konsep untuk mengatasi persaingan luar negeri, masalah kualitas, tingkat produktifitas rendah,dsb. 

Sementara kualitas kehidupan kerja sebagai cara berpikir mengenai orang, kerja dan organisasi yang 

terdiri dari beberapa elemen antara lain: perhatian mengenai pengaruh kerja terhadap efektifitas 

organisasi dan pandangan mengenai partisipasi untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

dalam organisasi. 

Sedangkan menurut Wayne (2002) mengatakan: menyamakan kualitas kehidupan kerja 

dengan persepsi karyawan bahwa mereka aman, secara relatif terpuaskan dan mampu untuk tumbuh 

dan berkembang sebagai layaknya manusia. Maksud kualitas kehidupan kerja adalah sejumlah 

keadaan dan praktek dari tujuan organisasi ( misal: pengayaan kerja, penyeliaan yang demokratis, 

keterlibatan pekerja dan kondisi kerja yang aman). 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan Kualitas kehidupan kerja 

dalam organisasi (Walton, 2004) yaitu: 1) imbalan yang didesain untuk proses dan hasilnya, 2) 

program-program keuntungan pension yang cukup dan kompetitif asuransi kesehatan, 3) lingkungan 

yang aman dan sehat, 4) jaminan kerja, kontinuitas pekerjaan sehingga pekerja terjamin masa 

depannya, 5) struktur untuk identifikasi dan pemecahan masalah baik teori/ model proses pelatihan 

dan pesertanya, 6) pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah asset dalam organisasi yang perlu 

tumbuh dan berkembang, 7) partisipasi dalam pemecahan masalah, 8) integrasi sosial, 9) demokrasi di 

tempat kerja, 10) ruang kehidupan sosial, keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan 

manusia.Yang terpenting penekanan pada kehidupan kerja membutuhkan perhatian pada kebutuhan 

pekerja dan kebutuhan kelompok sebagai nilai-nilai manajemen yang membutuhkan perhatian sesuai 
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dengan manfaatnya masing-masing untuk meningkatkan kepuasan individual dan peningkatan 

efisiensi organisasi. 

Tipe dari kegiatan kualitas kehidupan kerja (David, Edward, 2003) ada beberapan tipe dari 

kualitas kehidupan kerja yaitu: 

1. Berpartispasi dalam pemecahan masalah, artinya melibatkan anggota pada berbagai tingkatan. 

Keterlibatan kerja mengukur derajat sejauh mana seseorang memihak secara psikologis pada 

pekerjaannya dan menganggap tingkat kinerjanya yang dipersepsikan penting bagi harga diri 

(Blau dan Boal, 1987 dalam Robbin (2005). Karyawan yang mempunyai keterlibtan yang tinggi 

dalam bekerja akan memihak pada jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan 

jenis kerja itu, mengakibatkan tingkat absensi yang lebih rendah dan tingkat turn over yang 

rendah pula (Robbin:2006). Ada 3 aspek yang sangat penting dalam berpartisipasi kerja yaitu: 

keterlibatan emosi dan mental karyawan, motivasi untuk menyumbang, penerimaan tanggung 

jawab. Menurut (Elloy:2009) karyawan dikatakan memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi bila 

mereka: aktif berpartisipasi dalam pekerjaan mereka, memandang pekerjaan sebagai pusat 

perhatian hidup, memandang bagaimana pekerjaan mereka dan seberapa baik hasil kerja sebagai 

bagian dari konsep pribadi. 

2. Restrukturisasi kerja, mencakup pengayaan kerja, penggunaan kelompok-kelompok kerja yang 

otonom atau desain dari system-sistem teknis yang lengkap dan penetapan kerja, terutama 

prosedurnya dalam pengembangan para pekerja baru dan keterlibatan yang tinggi. Pengayaan 

pekerjaan juga melibatkan perubahan sifat dan gaya perilaku para pimpinan. Pimpinan organisasi 

atau lembaga harus bersedia dan mampu mendelegasikan wewenang. Dengan kemampuan para 

karyawan melaksanakan pengayaan pekerjaan serta kesediaan para manager untuk 

mendelegasikan wewenang dapat diarapkan peningkatan prestasi. Hasil yang positif  ini timbul 

dari meningkatnya harapan para karyawan, bahwa upaya mereka akan menimbulkan imbalan 

intrinsic dan ektrinsik dan imbalan akan dapat memenuhi kebutuhan (Karl Chard:2007). 

3. Sistem Imbalan Yang Inovatif, tingkat gaji dan upah merupakan imbalan atas hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan seseorang untuk perusahaan. Gaji dan upah mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah yang dianggap adil dan memadai, artinya bahwa yang diberikan oleh organisasi kepada 

karyawannya harus memungkinkan penerimanya memuaskan berbagai kebutuhan sesuai dengan 

standar hidup karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan standar penggajian yang berlaku 

dipasaran kerja. Artinya imbalan yang diterima karyawan harus sepadan dengan imbalan yang 

diterima orang lain yang melakukan pekerjaan sejenis. (Arifin:2005). Biasanya para karyawan 

menggunakan empat pembanding untuk menilai adil tidaknya imbalan yang diperoleh:1) diri 

sendiri di dalam artinya apakah sesuai dengan harapan atau tidak, 2) diri sendiri diluar artinya 

imbalan yang pernah diterima seseorang ketika dia pernah bekerja di tempat lain, 3) orang lain 
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didalam yaitu rekan-rekan sekerja dalam organisasi yang melakukan pekerjaan sejenis, 4) orang 

lainan  diluar yaitu rekan-rekan pekerja yang bersangkutan di organisasi lain di kawasan yang 

sama dan jenis pekerjaan yang serupa. 

4. Memperbaiki Lingkungan Kerja, karyawan sangat peduli akan lingkungan kerja baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Beberapa  studi 

mengenai kondisi kerja, menyatakan bahwa karyawan menyenangi lingkungan kerja yang tidak 

berbahaya, suhu, cahaya dan faktor-faktor lingkungan lain (Robbins:2005). Perusahaan harus bisa 

menciptakan kondisi kerja yang baik agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan merasa 

puas.Selain faktor-faktor diatas kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepuasan 

keluarga, tekanan pekerjaan dan konflik keluarga dan pekerjaan (Froone dan Cooper:1994 dalam 

Azis Yasin:1999). Karyawan sangat peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi 

maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Sedangkan beberapa studi mengenai 

kondisi kerja, menyatakan bahwa karyawan menyenangi lingkungan kerja yang tidak berbahaya, 

perusahaan harus bisa nenciptakan kondisi kerja yang baik, agar karyawan dapat bekerja dengan 

baik dan merasa puas. 

 

Hipotesa dalam penelitian ini 1) Ada perbedaan berbagai faktor atau tipe kegiatan motivasi dalam 

menciptakan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif, 2) Faktor Restrukturisasi kerja diduga yang 

paling tinggi dalam memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kualitas kehidupan tenaga 

edukatif. 

 Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan seluruh tenaga edukatif 

(dosen) Politeknik Negeri Malang yang berjumlah 358 orang. Sampel nya berjumlah 78 orang dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan stratified proportional random sanpling 

(Indriarto:2004:167). Variabel penelitian (1) Berpartisipasi dalam pemecahan masalah, (2) 

Restrukturisasi Kerja, (3) Sistem Imbalan Yang Inovatif, (4) Memperbaiki Lingkungan Kerja. 

Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 5 tingkat untuk mengukur respon jawaban 

responden.Hasil k populasi, diambil random dari tiap populasi dicari means dari masing-masing 

sampel: variance between means, variance between group, over all means, deviasi standar dari means, 

jika rata-rata means populasi tidak sama maka variance between means.Uji t menunjukkan ada 

tidaknya perbedaan pada kategori faktor motivasi dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja. 

Selanjutnya data diolah dengan menggunakan Analisis Varian One Way (ANOVA) dan t tes untuk 

menguji hipotesis 

 

HASIL  
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Deskripsi variabel  

 Karakteristik responden: berdasarkan jenis kelamin, persentase responden 63,33% dan 

responden wanita 36,67%. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan, persentase berpendidikan 

S2 75%, S3 25%, Karakteristik responden berdasarkan usia: 26-30 tahun sebesar 13,33%,  31-40 tahun 

sebesar 58,33, > 41 tahun sebesar 30%. Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja 6-10 tahun 

sebesar 31,67%, 11-15 tahun sebesar 20%, 16-20 tahun sebesar 23,33 %, >21 tahun sebesar 

25%.Karakteristik responden berdasarkan golongan/ kepangkatan: IIIb sebesar 10%, IIIc sebesar 15%, 

IIId sebesar 25%, IVa sebesar 30%, IVb sebesar 10%, IVc sebesar 10%.Karakteristik responden 

berdasarkan jurusan: Jurusan Teknik sebesar 68%, Jurusan Sosial 32%. 

 

Faktor Berpartisipasi Dalam Pemecahan Masalah 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel berpartisipasi dalam pemecahan masalah (X1) 

mempunyai nilai rata-rata 16.23 merupakan nilai terendah dibanding faktor yang lain. Sehingga dapat 

diartikan bahwa berpartisipasi dalam pemecahan masalah berada pada level paling rendah. Gambaran 

terhadap hasil dari masing-masing indikator dijelaskan dengan mempertimbangkan statistic deskriptif 

dari nilai rata-rata (means) setiap indikator. 

 

Faktor Restrukturisasi Kerja 

Faktor restrukturisasi kerja (X2) mempunyai nilai rata-rata 18,23, hal ini menunjukkan bahwa 

restrukturisasi kerja yang ada telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan kesempatan-kesempatan 

untuk meningkatkan ketrampilan serta menunjukkan kemampuan yang diberikan oleh para bawahan. 

 

Faktor Sistem Imbalan Yang Inovatif 

Faktor system imbalan yang inovatif (X3) mempunyai nilai rata-rata 17,52 hal ini diartikan bahwa 

system imbalan yang inovatif yang ada telah sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

Faktor Memperbaiki Lingkungan Kerja  

Faktor memperbaiki lingkungan kerja memperoleh nilai rata-rata 16,33 ini berarti dari pihak 

manajemen telah berupaya untuk memperbaiki lingkungan kerja bagi para bawahannya, namun masih 

perlu ditingkatkan lagi agar mencapai apa yang diinginkan 

 

Hasil Analisis Varian 

Tabel 1 menerangkan bahwa gambaran tentang kualitas kehidupan kerja sangat bervariasi, nilai rata-

rata (means) masing-masing faktor berbeda. Sedangkan kualitas kehidupan kerja yang tinggi sangat 

ditentukan oleh Restrukturisasi Kerja. Artinya secara subtansial, seorang tenaga edukatif memiliki 
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kualitas kehidupan kerja yang tinggi apabila restrukturisasi kerja bisa terpenuhi dengan baik. Bila 

diinteraksikan dengan gambaran berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden diperoleh suatu hasil 

bahwa faktor restrukturisasi kerja yang paling menentukan kualitas kehidupan kerja dan ternyata 

dinilai tinggi secara relative terhadap faktor lainnya. 

 

 

Tabel 1: Analisis Varian Antar Kelompok 

Kualitas Kehidupan 

Kerja 

N Mean Std 

Deviat

ion 

F Signifi

kan 

X1.Berpartisipasi 

dalam pemecahan 

masalah 

X2.Restrukturisasi 

Kerja 

X3.Sistem Imbalan 

Yang Inovatif 

X4.Memperbaiki 

Lingkungan Kerja 

60 

 

 

60 

 

60 

 

 

60 

16,23 

 

 

18,23 

 

17,52 

 

 

16,33 

3,89 

 

 

4,33 

 

5,09 

 

 

4,43 

 

2,817 0,040 

     

Tabel 1: menunjukkan bahwa faktor kedua yaitu Restrukturisasi Kerja memberikan kontribusi paling 

tinggi dalam penciptaan Kualitas Kehidupan Kerja (QWL) seperti yang dipersepsikan tenaga edukatif, 

faktor ke 3 menduduki rangking ke dua, faktor ke 4 menduduki rangking ke tiga dan faktor ke 1 

merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling rendah dalam penciptaan kualitas kehidupan 

kerja tenaga edukatif tersebut. Lebih lanjut apabila dilakukan perhitungan rata-rata keempat faktor 

tersebut secara keseluruhan diperoleh hasil 3,42. Jadi dapat di hasilkan bahwa secara keseluruhan 

tingkat Kualitas Kehidupan Kerja (Quality Of Work Life) di Politeknik Negeri Malang adalah 

mendekati pada tingkat yang diinginkan. Keempat faktor dinilai bawahan mempunyai kontribusi 

cukup tinggi dalam menciptakan Kualitas Kehidupan Kerja yang menjadi sampel. 

Tabel 2: Mean Faktor Kualitas Kehidupan Kerja (QWL)  

Disiplin 

Ilmu 

Faktor QWL 

X1 X2 X3 X4 

Eksakta  

Sosial  

MKU  

3,34 

3,22 

2,90 

3,63 

3,82 

3,07 

3,75 

3,30 

2,97 

3,48 

3,01 

3,17 
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Eksata 

    Faktor pertama, berpartisipasi dalam pemecahan masalah mempunyai nilai rata-rata 3,34 yang 

memberikan kontribusi paling rendah dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif 

tersebut. Sedang faktor 3, system imbalan yang inofatif memberikan kontribusi paling tinggi dalam 

penciptaan Kualitas Kehidupan Kerja. 

 

Sosial 

Faktor kedua, restrukturisasi kerja mempunyai nilai rata-rata 3,82 dan memberikan kontribusi paling 

tinggi dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja seperti yang dipersepsikan oleh tenaga edukatif, 

sedang faktor 4 memperbaiki lingkungan kerja memberikan kontribusi paling rendah dalam 

penciptaan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif. 

 

MKU 

Faktor pertama, berpartisipasi dalam pemecahan masalah mempunyai nilai rata-rata 2,9 dan 

memberikan kontribusi paling rendah dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja seperti yang 

dipersepsikan oleh tenaga edukatif, sedang faktor 4 memperbaiki lingkungan kerja memberikan 

kontribusi paling tinggi dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif.  

Perbedaan yang menarik disini bahwa dari ketiga disiplin ilmu Eksata, Sosial, MKU yaitu dua disiplin 

ilmu (Eksata dan MKU) dimana tenaga edukatif mempersepsikan bahwa faktor 1 berpartisipasi dalam 

pemecahan masalah memberikan kontribusi paling rendah dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja 

tenaga edukatif tersebut, sedangkan tenaga edukatif disiplin ilmu sosial mempersepsikan faktor 1 

berpartisipasi dalam pemecahan masalah menduduki rangking 3 dengan nilai rata-rata 3,22 setelah 

faktor 2 dan 3, dimana restrukturisasi kerja menduduki rangking 1 dengan nilai rata-rata 3,82. 

Tabel 3: 

Analisis Varians antara Kategori Faktor Motivasional dalam Penciptaan Kualitas Kehidupan Kerja 

(QWL) Tenaga Edukatif. 

 

Source DF Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 

Fhi

t 

Sig F 

Between 

Group 

Within 

Group 

 

3 

 

236 

 

167,71 

 

 

4683,78 

 

55,90 

 

 

1,85 

2,8

17 

0,040 

Total 239 4851,50    
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Tabel 3 menunjukkan hasil analisa perbedaan One-Way ANOVA pada kategori faktor 1 berpartisipasi 

dalam pemecahan masalah, faktor 2 restrukturisasi kerja, faktor 3 sistem imbalan yang inovatif dan 

faktor 4 memperbaiki lingkungan kerja sebesar Fhit = 2,817 dengan signifikansi F sebesar 0,040 atau 

4% yang berarti signifikansi F lebih kecil dari alpha (4% < 5%). Dengan demikian secara bersama-

sama terdapat perbedaan antar kelompok dari 4 faktor yang ada. 

Tabel 4: Hasil t test dan Perbedaan Mean Antara Kategori Faktor 

Kategori Faktor Perbedaan Mean t hitung Sig t Keterangan 

a. 1-2 

b. 1-3 

c. 1-4 

d. 2-3 

e. 2-4 

f. 3-4 

-2,00 

-1,28 

-0,10 

0,72 

1,90 

1,18 

-2,61 

-1,55 

-0,13 

0,83 

2,38 

1,36 

0,009 

0,123 

0,896 

0,408 

0,019 

0,177 

Ho diterima 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Ho diterima 

Ho ditolak 

Gambaran dari t test menerangkan bahwa: 

a. Faktor 1 (berpartisipasi dalam pemecahan masalah) dengan faktor 2 (restrukturisasi kerja) 

terdapat perbedaan signifikan, dimana t-hitung sebesar 2,61 dengan signifikansi t sebesar 0,009 

dimana 0,009 < 5%, artinya terdapat perbedaan signifikan antara faktor 1 dan 2 dengan faktor 2 

lebih tinggi sebesar 2 dibanding faktor 1. Implikasinya agar pihak manajemen/ pimpinan 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja yang rendah pada faktor berpartisipasi dalam pemecahan 

masalah dengan cara mengikutsertakan bawahan/ tenaga edukatif dalam pembuatan rencana 

kerja, menyusun anggaran. 

b. Faktor 2 (berpartisipasi dalam pemecahan masalah) dengan faktor 3 (system imbalan yang 

inovatif) tidak terdapat perbedasatan yang signifikan dimana t-hitung (-1,55) dengan signifikansi 

t sebesar 0,123 dimana 0,123 > 5%, artinya faktor berpartisipasi dalam pemecahan masalah tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dengan faktor system imbalan yang inovatif, dimana 

perbedaan mean antara kedua faktor ini sebesar 1,28 

c. Faktor 1 (berpartisipasi dalam pemecahan masalah) dengan faktor 4 (memperbaiki lingkungan 

kerja) tidak terdapat beda yang signifikan dimana t-hitung sebesar (-0,13) signifikansi t sebesar 

0,896 dimana 0,896 > 5%, artinya faktor berpartisipasi dalam pemecahan masalah dengan faktor 

memperbaiki lingkungan kerja tidak terdapat perbedaan yang berarti secara manajerial, dimana 

perbedaan mean antara kedua faktor tersebut hanya sebesar 0,10. 
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d. Faktor 2 (restrukturisasi kerja) dengan faktor 3 (system imbalan yang inovatif) tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dimana t-hitung sebesar 0,83 signifikansi t sebesar 0,408 dimana 

0,408 > 5% artinya faktor restrukturisasi kerja tidak memiliki perbedaan dengan system imbalan 

yang inovatif, dimana perbedaan mean antara kedua faktor ini cukup besar yaitu 0,72.  

e. Faktor 2 (restrukturisasi kerja) dengan faktor 4 (memperbaiki lingkungan kerja) terdapat beda 

yang signifikan dimana t-hitung sebesar 2,38, signifikansi t sebesar 0,019 dimana 0,019 < 5% 

artinya faktor restrukturisasi kerja dengan faktor memperbaiki lingkungan kerja terdapat 

perbedaan yang signifikan dimana perbedaan mean antara kedua faktor tersebut cukup besar 

yaitu sebesar 1,90 dimana faktor 2 lebih tinggi disbanding faktor 4. Implikasinya pihak 

manajemen/ pimpinan agar meningkatkan restrukturisasi kerja seiring dengan perbaikan 

lingkungan kerja yang dilakukan didalam organisasi. 

f. Faktor 3 (system imbalan yang inovatif) dengan faktor 4 (memperbaiki lingkungan kerja) tidak 

terdapat beda yang signifikan dimana t-hitung sebesar 1,36 dari signifikansi t sebesar 0,177 

dimana 0,177 > 5% artinya faktor system imbalan yang inovatif tidak terdapat perbedaan secara 

manajerial dengan faktor memperbaiki lingkungan kerja, dimana perbedaan mean anatar kedua 

faktor tersebut cukup besar yaitu 1,18. 

 

                                          Ketepatan Model 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ketepatan model hipotesa dari data penelitian diukur dari ada perbedaan berbagai faktor atau tipe 

kegiatan motivasi dalam menciptakan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif yang ditunjukkan dari 

total nilai rata-rata (means) 17,08 ini menunjukkan bahwa keempat faktor berperan dalam 

menciptakan kualitas kehidupan kerja. 

 

Timbulnya Motivasi 

Peranan Faktor-Faktor Motivasi 

Motivasi 

Kualitas kehidupan 
kerja:  

 Berpartisipasi 
dalam 
pemecahan 
masalah  

 Restrukturisasi 
kerja  

 Sistem imbalan 
yang inovatif  

 Memperbaiki 
lingkungan kerja  



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

375 
 

PEMBAHASAN 

Faktor Berpartisipasi Dalam Pemecahan Masalah 

             Hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan berbagai faktor atau tipe kegiatan motivasi 

dalam menciptakan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif teruji. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji 

Varian antar kelompok dimana masing-masing faktor memiliki nilai rata-rata mean yang 

berbeda.Seperti yang ditunjukkan pada table 1: faktor pertama mempunyai nilai rata-rata 16,23 

merupakan nilai terendah disbanding faktor lain. Hasil ini menunjukkan bahwa dari pihak pimpinan/ 

direktur dalam instansi kurang memberikan kesempatan bagi para dosen untuk berpartisipasi dalam 

pemecahan masalah. 

              Partisipasi digunakan sebagai salah satu bentuk motivasi positif. Dengan dijalankannya 

partisipasi ini bisa diperoleh beberapa manfaat, seperti bisa dibuatnya keputusan yang lebih baik 

(karena banyaknya sumbangan pikiran) adanya Partisipasi digunakan sebagai salah satu bentuk 

motivasi positif. Dengan dijalankannya partisipasi ini bisa diperoleh beberapa manfaat, seperti bisa 

dibuatnya keputusan yang lebih baik (karena banyaknya sumbangan pikiran), adanya penerimaan yang 

lebih besar terhadap perintah yang diberikan dan adanya perasaan diperlukan (feeling of importance). 

Seorang pemimpin yang mampu meningkatkan partisipasi bawahannya, maka dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya akan cenderung lebih lancar daripada pemimpin yang tidak mampu atau 

tidak mau meningkatkan partisipasi bawahannya. Dengan jalan meningkatkan partisipasi, maka berarti 

bawahan akan diikutsertakan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dalam 

pembuatan perencanaan serta pengambilan keputusan. 

Hal ini berarti bawahan akan merasa lebih dihargai sehingga dapat diharapkan semangat dan 

kegairahan kerja serta rasa tanggung jawabnya dapat ditingkatkan. Peningkatan partisipasi yang 

berhasil sebenarnya tidak hanya sekedar dapat meningkatkan rasa harga diri bawahannya, akan tetapi 

dapat pula menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging). 

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan menurut Maslow, maka berpartisipasi dalam pemecahan 

masalah dapat dimasukkan dalam pemenuhan kebutuhankebutuhan akan penghargaan. Ini 

menimbulkan perasaan percaya pada diri sendiri, martabat, kekuasaan, dan kontrol. Karyawan mulai 

merasa bahwa mereka berguna dan sedikit banyak berpengaruh atas lingkungan mereka. 

Cara-cara untuk meningkatkan partisipasi agar memenuhi apa yang diinginkan antara lain adalah: 

a. Mengikutsertakan bawahan (tenaga edukatif) secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan dan perencanaan.  

b. Menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan.  

c. Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan. 

d. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari karyawan dalam usaha membuat keputusan dan 

perencanaan. 
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e. Memberikan kesempatan untuk ikut memiliki saham. 

f. Meningkatkan pendelegasian wewenang. 

Apabila seorang pemimpin mampu meningkatkan partisipasi bawahannya maka dapat 

diharapkan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan akan dilaksanakan dengan lebih baik. Hal ini 

disebabkan karena mereka merasa diikutsertakan, merasa dihargai sehingga kemungkinan mereka 

merasa ikut memiliki. 

Jika seorang pemimpin mampu meningkatkan partisipasi, maka secara tidak langsung berarti 

ia telah mampu pula menimbulkan komunikasi timbal balik. Dengan demikian maka 

perusahaan/lembaga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang antara lain sebagai berikut: 

a. Informasi-informasi berharga mempunyai kemungkinan untuk dapat diperoleh sebagai bahan 

pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan. 

b. Tanggapan dan saran-saran berharga akan diperoleh sehubungan dengan penyempurnaan 

keputusan-keputusan dan perencanaan-perencanaan yang akan dan telah dikeluarkan. 

c. Kesalahpahaman dalam menafsirkan kemungkinan menjadi lebih kecil karena mereka tidak 

merasa takut untuk menanyakan ke pimpinan bila terjadi keraguan. 

d. Ide-ide berharga kemungkinan akan dapat diperoleh sebagai landasan untuk mendapatkan konsep 

baru. 

e. Kebenaran laporan akan dapat lebih diharapkan. 

Perusahaan/lembaga dalam melaksanakan partisipasi tidak boleh hanya sekedar basa basi. 

Peningkatan partisipasi tidak boleh merupakan tambahan beban, tetapi sebagai cara untuk 

meningkatkan rasa harga diri dan kalau memungkinkan menimbulkan rasa ikut memiliki. Apabila ada 

saran dan tanggapan yang tidak diterima bukanlah karena basa basi, tetapi karena ada saran/tanggapan 

lain yang lebih baik, dan dalam praktek dijelaskan bahwa tidak mungkin semua saran dan tanggapan 

dapat dimasukkan dalam keputusan dan perencanaan. 

 

Faktor Restrukturisasi Kerja  

Faktor yang kedua, restrukturisasi mempunyai nilai rata-rata 18,23. Hal ini dapat diartikan 

bahwa restrukturisasi kerja yang ada telah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kesempatan-

kesempatan untuk meningkatkan keterampilan serta menunjukkan kemampuan diberikan bagi para 

bawahan. 

Pendekatan dalam menyederhanakan pekerjaan, memerintah bawahan melaksanakan 

pekerjaan sederhana tersebut dan hanya memperkenankan para pekerja melaksanakan salah satu di 

antara tugas-tugas sederhana tersebut, makin lama makin tidak digunakan. Kita mengetahui secara 

agak pasti bahwa hal tersebut akan mematikan minat atau tantangan di dalam pekerjaan dan akan 

menimbulkan perasaan apatisme, bosan dan letih. Di samping itu dapat dikatakan bahwa rotasi-rotasi 
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pekerjaan juga makin penting. Pada cara ini, seseorang pekerja dirotasi (dipindahkan) dari pekerjaan 

tertentu ke pekerjaan yang lain. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan harapan akan berkurangnya 

perasaan bosan dan hilangnya minat terhadap tugas-tugas yang harus dikerjakan. 

Rotasi pekerjaan adalah praktek untuk memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya guna memperkecil kemungkinan timbulnya rasa jenuh mereka dan meningkatkan 

motivasi. Jadi orang tersebut diharapkan menyelesaikan lebih banyak aktivitas pekerjaan karena setiap 

pekerjaan berisikan beberapa tugas yang berbeda. Strategi perluasan pekerjaan dipusatkan kepada 

kebalikan dari kerja terbagi yaitu suatu bentuk bukan spesialisasi, atau meningkatkan jurnlah tugas 

yang dikerjakan seorang karyawan. Meskipun dalam beberapa keadaan perluasan pekerjaan menuntut 

masa pelatihan yang lebih-jama, biasanya la meningkatkan kepuasan kerja karena berkurangnya rasa 

jenuh. Tentu saja implikasinya ialah bahwa hal ini akan menimbulkan perbaikan hasil prestasi lainnya. 

Dorongan untuk mendesain ulang kedalaman pekerjaan dipersiapkan oleh teori motivasi dua 

faktor dari Herzberg. Dalam teori hirarki kebutuhan Maslow masuk dalam kebutuhan akan aktualisasi 

diri/pemenuhan diri dan penghargaan. Aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memaksimalkan 

kemampuan seseorang, apapun kemampuan itu. Jadi, aktualisasi diri adalah keinginan untuk menjadi 

sesuatu batas kemampuan yang ada pada mereka. Individu-individu memenuhi kebutuhan ini dalam 

cara-cara yang berbeda. 

Dasar teori ini adalah bahwa faktor yang memenuhi kebutuhan individu untuk pertumbuhan 

psikologis, khususnya tanggung jawab, tantangan pekerjaan, dan keberhasilan, harus merupakan ciri 

khas mereka. Penerapan teori Herzberg itu disebut sebagai pengayaan pekerjaan. 

 

Faktor Sistem Imbalan Yang Inovatif 

Faktor ketiga, sistim imbalan yang inovatif mempunyai nilai rata-rata 17,52. Hal ini dapat 

diartikan bahwa sistim imbalan yang inovatif yang ada telah sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Setiap perusahaan/lembaga dapat memberikan gaji yang cukup kepada karyawannya. Pengertian 

“cukup” ini sebenamya sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu “cukup” di sini adalah jumlah yang 

mampu dibayarkan tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan/lembaga tersebut. Dengan jumlah 

gaji yang diberikan tersebut akan mampu memberikan motivasi pada para karyawannya. 

Besarnya gaji harus-benar-benar diperhatikan, terutama bagi para bawahan yang mempunyai 

fungsi penting atau karyawan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Penekanan hal ini tidaklah 

berarti bahwa besarnya gaji karyawankaryawan lain tidak perlu diperhatikan. Akan tetapi jika keadaan 

keuangan sangat terbatas maka kita harus mempunyai prinsip mengutamakan yang lebih penting 

terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan gaji di sini bukanlah imbalan jasa dalam bentuk uang semata, 

tetapi dapat dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya jatah beras, perawatan kesehatan, fasilitas 

perumahan dan sebagainya. Imbalan adalah merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan 
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kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan 

secara tetap. Masalah imbalan bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang 

menjadi karyawan, tetapi besar pula pengaruhnya terhadap motivasi kerja mereka. 

Agar imbalan yang diberikan mempunyai efek positif maka minimal jumlah yang diberikan 

haruslah dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal, maka imbalan yang diberikan hendaknya dapat 

mengikat mereka, sebab dengan demikian keluar masuknya karyawan dapat ditekan sekecil mungkin. 

Imbalan yang diberikan harus mampu pula meningkatkan motivasi kerja, sehingga efektifitas dan 

efisiensi dari karyawan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Untuk dapat menimbulkan motivasi 

kerja maka dalam menetapkan jumlah imbalan harus selalu bersifat dinamis, artinya sesuai dengan 

perubahan situasi dan kondisi. 

Agar imbalan kena sasaran, efektif, adalah bahwa imbalan itu secara absolut tidak terlalu 

berbeda dengan perusahaan/lembaga lain, bahkan kalau mungkin lebih baik, dan imbalan itu terbagi 

antar mereka dengan tingkat keadilan yang merata (equitable). Suatu imbalan yang dirasakan tidak 

adil dapat menimbulkan keresahan dengan segala akibatnya, meskipun dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain, jumlah imbalan yang diberikan telah lebih tinggi. Selain jumlah imbalan yang 

diberikan, perlu pula dipikirkan komposisi dari imbalan yang diberikan sebab dengan komposisi yang 

tepat dari imbalan yang diberikan, akan mempunyai efek positif. 

Kalau dikaitkan dengan tingkatan kebutuhan manusia menurut Maslow, maka faktor ke tiga 

ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan 

manusia yang paling dasar untuk memungkinkan hidup itu sendiri berlangsung misalnya: pangan, 

sandang dan papan. Sampai kebutuhan-kebutuhan dasar ini terpenuhi pada taraf tertentu sebagian 

besar aktivitas manusia mungkin ada pada tingkat ini, dan aktivitas yang lain hampir tidak 

memberikan motivasi atau tidak begitu diperhatikan. 

Besarnya gaji harus benar-benar diperhatikan, terutama bagi para karyawan yang mempunyai fungsi 

penting atau karyawan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Penekanan hal ini tidaklah 

berarti bahwa besarnya gaji karyawan-karyawan lain tidak perlu diperhatikan, tetapi yang memiliki 

fungsi penting diutamakan lebih dahulu. 

Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpenuhi, taraf-taraf yang lain dari kebutuhan akan 

menjadi penting, dan ini menggerakkan (memotivasi) dan mendominasi tingkah laku individu. Ketika 

kebutuhan-kebutuhan ini agak terpenuhi maka muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain, sesuai dengan 

hirarki atau urutan yang ada. 

 

Faktor Memperbaiki Lingkungan Kerja 
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Faktor 4, memperbaiki lingkungan kerja memperoleh nilai rata-rata 16,33. Itu berarti dari 

pihak manajemen telah berupaya untuk memperbaiki lingkungan kerja bagi para bawahannya, namun 

masih perlu ditingkatkan lagi agar mencapai apa yang diinginkan. 

Memperbaiki lingkungan kerja adalah memperbaiki segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Di sini 

dikemukakan beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam lingkungan kerja serta besar pengaruhnya 

terhadap motivasi kerja. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:  

-Pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan, kebisingan 

Dalam masalah perbaikan lingkungan kerja, ketujuh unsur tersebut yaitu pewarnaan, 

kebersihan, pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan; dan kebisingan tidak boleh diabaikan, 

sebab berperan penting di dalam meningkatkan motivasi kerja yang berkaitan dengan penciptaan 

kualitas kehidupan kerja para karyawan. Meskipun faktor ini adalah penting dan besar pengaruhnya, 

tetapi banyak perusahaan/lembaga yang sampai saat ini kurang memperhatikan faktor ini. Misalnya 

musik yang merdu ternyata besar pengaruhnya terhadap efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

tugas, sebab hal ini dapat mengurangi rasa kelelahan dari para karyawan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah dimengerti bahwa memperbaiki lingkungan 

kerja bukan hanya sekedar berpengaruh terhadap motivasi kerja dalam pelaksanaan tugas, tetapi acap 

kali memberikan pengaruh yang cukup besar. Karena faktor-faktor tersebut di atas ternyata dapat 

berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan, maka setiap perusahaan haruslah mengusahakan agar 

faktor-faktor yang termasuk lingkungan kerja diusahakan sedemikian rupa sehingga mempunyai 

pengaruh yang positif. 

Dalam hirarki kebutuhan dari Maslow, maka faktor ke ernpat ini bisa dimasukkan pada 

kebutuhan akan rasa aman, dalam hal ini kondisi kerja yang aman. Meskipun dalam kebutuhan akan 

rasa aman ini mencakup lebih luas lagi yaitu kebutuhan untuk bebas dari ketakutan akan bahaya fisik 

dan kebutuhan akan tercabutnya kebutuhan-kebutuhan fisiologis yang mendasar. Dengan kata lain ini 

merupakan kebutuhan akan penjagaan diri (selfpreservation). 

Sebagai tambahan sekarang ini, ada keprihatinan pada masa mendatang. Akan dapatkah 

orang-orang akan mempertahankan milik atau pekerjaan mereka sehingga hari berikutnya mereka 

dapat menyediakan makanan dan perlindungan. Kalau rasa aman atau perlindungan karyawan berada 

dalam bahaya maka hal-hal yang lain tampaknya dirasakan karyawan menjadi kurang penting. 

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa faktor kedua memberikan kontribusi paling tinggi dalam 

penciptaan QWL seperti yang dipersepsikan oleh bawahan, faktor 3 menduduki ranking kedua; faktor 

4 menduduki ranking ketiga; dan faktor 1 merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling 

rendah dalam penciptaan QWL tenaga edukatif tersebut. Lebih lanjut, apabila dilakukan perhitungan 

ratarata keempat faktor tersebut secara keseluruhan diperoleh hasil 3,42. Jadi, dapat disimpulkan 
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bahwa ternyata secara keseluruhan tingkat QWL di Politeknik Negeri Malang adalah mendekati pada 

tingkat yang diinginkan. Keempat faktor dinilai bawahan mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam 

menciptakan tingkat QWL di Politeknik Negeri Malang yang menjadi sampel. 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Keempat faktor motivasional dalam penciptaan QWL tenaga edukatif yaitu berpartisipasi 

dalam pemecahan masalah, restrukturisasi kerja, sistim imbalan yang inovatif dan memperbaiki 

lingkungan kerja secara bersama-sama menghasilkan signifikan F sebesar 0,04 < 5%. Ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kategori faktor tersebut. Perbedaan-perbedaan 

tersebut dari hasil penelitian lapangan disebabkan oleh perbedaan di antara keempat kategori faktor 

dalam penciptaan QWL tenaga edukatif seperti yang dipersepsikan tenaga edukatif tersebut 

        Dari keempat faktor tersebut yang memberikan kontribusi penting dalam penciptaan QWL 

tenaga edukatif adalah faktor kedua yaitu restrukturisasi kerja dengan mean sebesar 3,82. Hal yang 

menyebabkan faktor kedua, restrukturisasi kerja memberikan kontribusi penting dalam penciptaan 

QWL tenaga edukatif adalah kebijaksanaan manajemen terhadap restrukturisasi kerja cukup 

memberikan kesempatankesempatan bagi para dosen untuk pertumbuhan psikologis, khususnya 

tanggung iawab, tantangan pekerjaan dan keberhasilan. 

Karena keempat faktor terbukti menciptakan kualitas kehidupan kerja tenaga edukatif, Manajemen 

organisasi bisa memberikan kesempatan kepada para dosen untuk meningkatkan kemampuan, 

kompetensi dan skillnya 

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya, lembaga/perusahaan penting 

memperhatikan dan mencari cara untuk meningkatkan faktor-faktor motivusional dalam penciptaan 

QWL tenaga edukatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan lebih banyak lagi bagi 

para tenaga edukatif untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah, mengikuti pelatihan-pelatihan 

melanjutkan studi untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuan, pengetahuan dalam 

menjalankan tugasnya, juga memperbaiki lingkungan kerja baik dalam penataan (lay out) ruangan, 

warna, musik dan sebagainya. 

Faktor-faktor motivasional dalam penciptaan QWL tenaga edukatif yang sudah baik, 

hendaknya dipertahankan atau ditingkatkan lagi oleh pihak manajerial, agar para dosen dapat lebih 

baik dapat melakukan proses belajar mengajar sehingga menghasilkan output yang berkualitas. 
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