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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Loyalitas Kerja. 

1. Pengertian Loyalitas Kerja. 

  Menurut kamus besar bahasa Indonesia loyalitas berarti patuh atau setia. 

Sudimin (2003) mengemukakan, loyalitas kerja adalah kesediaan karyawan 

dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran dan waktu untuk ikut serta 

mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia perusahaan serta tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang itu 

masih berstatus sebagai karyawan. Kecuali menyimpan rahasia, hal-hal itu hanya 

dapat dilakukan ketika karyawan masih terikat hubungan kerja dengan 

perusahaan tempatnya bekerja. Fletcher (dalam Sudimin, 2003) merumuskan 

loyalitas sebagai kesetiaan kepada seseorang dan tidak meninggalkan atau 

membelot serta tidak menghianati yang lain pada waktu yang diperlukan.  

  Robbin dan Coulter (2007) mengemukakan bahwa loyalitas adalah 

kesediaan untuk melindungi dan menyelamatkan fisik dan perasaan seseorang.  

  Siswanto (2005) mengemukakan loyalitas adalah tekad dan kesanggupan 

menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. 

 Agustian (2001) berpendapat, loyalitas adalah kesetiaan pada prinsip 

yang dianut. Menurut Dessler (2000) loyalitas karyawan merupakan sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.  
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Secara umum loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang 

terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetian fisik semata namun lebih 

pada kesetiaan non fisik seperti pikiran dan perhatian.  Loyalitas para karyawan 

dalam suatu organisasi  mutlak diperlukan demi kesuksesan organisasi itu sendiri. 

Menurut Hasibuan (2011), Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan 

dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Meyer dan 

Herscovits, loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan 

perusahaannya. 

 Reichheld ( dalam Utomo, 2002), berpendapat, semakin tinggi loyalitas 

karyawan di suatu organisasi maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk 

mencapai tujuan- tujuan organisasi yang telah diterapkan sebelumnya oleh 

pemilik organisasi  

Menurut Poerwadarminta (2002) loyalitas dapat diartikan dengan 

kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau  ditujukan kepada 

seseorang atau lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab 

untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik.  

Steers & Porter  (1983) mengemukakan pendapat tentang loyalitas adalah 

hubungan aktif antara individu atau antara bawahan dan atasan sedemikian rupa 

sebagai individu sehingga individu bersedia memberikan pelayanan terbaik pada 

atasan.  

Steers & Porter  (dalam Nitisemito 2002 ) mengemukakan, loyalitas 

kepada perusahaan sebagai sikap, yaitu sejauh mana seseorang karyawan 
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mengidentifikasikan tempat kerjanya yang ditunjukan dengan keinginan untuk  

bekerja dan berusaha sebaik-baiknya dan loyalitas terhadap perusahaan sebagai 

perilaku, yaitu proses dimana seseorang karyawan mengambil keputusan pasti 

untuk tidak keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim. 

Robbins (2006) mengemukakan pengertian loyalitas yang berkaitan 

dengan tingkat kepercayaan adalah suatu keinginan untuk melindungi dan 

menyelamatkan wajah bagi orang lain. Bila seseorang memiliki loyalitas dan 

kepercayaan terhadap suatu hal, maka orang tersebut bersedia berkorban dan setia 

terhadap hal yang dipercayainya tersebut. Jadi, loyalitas memiliki hubungan positi 

terhadap tingkat kepercayaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan karyawan 

terhadap organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas karyawan tersebut 

terhadap perusahaan. 

Purwopoespito (2004), mengemukakan bahwa loyalitas kepada pekerjaan 

tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin serta jujur dalam 

bekerja. 

Nitisemito (2003) Loyalitas kerja para pegawai terhadap organisasi akan 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab serta menciptakan gairah dan senangat 

kerja. Untuk dapat menimbulkan loyaIitas para pegawai terhadap organisasi maka 

perusahaan harus mengusahakan agar para pegawai merasa senasib dengan 

organisasi. Dengan perasaan senasib seperti ini maka kemajuan dan kemunduran 

perusahaan akan dirasakan juga oleh para pegawai.   
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Dari definisi –definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas kerja adalah suatu kesetiaaan karyawan terhadap 

organisasi yang ditandai dengan, keinginan yang kuat untuk tetap tetap bertahan 

dalam perusahaan dan bekerja sebaik mungkin demi kemajuan perusahaan 

tersebut dan  rela berkorban serta  melakukan apapun demi kemajuan organisasi.  

 

2. Aspek Loyalitas Kerja. 

Steers dan Porter (1983) menitik beratkan aspek loyalitas antara lain: 

Dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, keinginan untuk 

berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan dan  memiliki kepercayaan yang 

pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai organisasi.  

Siswanto (dalam Nitisemito 2002 ) menitik beratkan aspek-aspek loyalitas 

pada  pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara lain: taat pada peraturan, 

bertanggung jawab dan sikap kerja.  Taat pada peraturan ditandai dengan 

memiliki tekad dan kesanggupan untuk mentaati segala  peraturan, perintah dari 

perusahaan dan tidak melanggar larangan yang telah ditentukan baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab yang ditandai dengan kesanggupan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kesadaran 

setiap resiko melaksanakan tugas akan memberikan pengertian tentang keberanian 

dan kesediaan menanggung rasa tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas 

kerja. Sikap kerja, Sikap mempunyai sisi mental yang mempengaruhi individu 

dalam memberikan reaksi terhadap stimulus mengenai dirinya diperoleh dari 
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pengalaman dapat merespon stimulus tidaklah sama, ada yang merespon secara 

positif dan ada yang merespon secaranegatif. 

Aspek loyalitas menurut Saydam dalam Kurniawan ( 2015) adalah sebagai 

berikut : a) Ketaatan atau kepatuhan, b) bertanggung jawab, c) pengabdian dan d)  

kejujuran.  Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala 

peraturan kedinasan yang berlaku dan metaati perintah kedinasan yang berlaku 

dan mentaati perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup 

tidak melanggar larangan yang ditentukan. Bertanggung jawab ditandai dengan 

kesanggupann seorang karyawan dalam menyelesesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko 

untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan. Pengabdian, yaitu 

sumbangan pemikiran dan tenaga serta ikhlas kepada perusahaan dan kejujuran 

berarti adanya  keselarasan antara yang terucap atau perbuatan dengan kenyataan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas kerja 

merupakan suatu kesetiaaan karyawan terhadap organisasi. Seseorang karyawan 

yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi akan memiliki dorongan yang kuat 

untuk tetap menjadi anggota organisasi, keinginan untuk berusaha semaksimal 

mungkin untuk memajukan organisasi, kepercayaanpenun terhadap organisasi.  

 

3. Indikator Loyalitas Kerja 

Menurut Runtu (2014) Loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu 

yang terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan bergabung dalam 

organisasi. Apabila organisasi menginginkan seorang karyawan yang loyal, 
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organisasi harus mengupayakan agar karyawan menjadi bagian dari organisasi 

yang merupakan tingkatan lebih tinggi. Dengan demikian karyawan tersebut 

sungguh merasa bahwa “suka-duka” organisasi adalah “suka-duka”-nya juga. 

Oleh karena itu loyalitas mencakup kesediaan untuk tetap bertahan, memiliki 

produktivitas yang melampaui standard, memiliki perilaku altruis, serta adanya 

hubungan timbal balik di mana loyalitas karyawan harus diimbangi oleh loyalitas 

organisasi terhadap karyawan. 

Loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan 

sendirinya ketika seorang karyawan bergabung dalam organisasi. Karyawan yang 

memiliki loyalitas yang rendah diantaranya karena sifat karakternya (bawaan), 

kekecewaan karyawan, dan sikap atasan, serta perasaan negatif, seperti ingin 

meninggalkan organisasi, merasa  bekerja di organisasi lain lebih menguntungkan, 

tidak merasakan manfaat, dan menyesali bergabung dengan organisasi.  

Adapun karakteristik karyawan yang menunjukkan loyalitas yang tinggi 

terhadap perusahaan, diantaranya adalah: a) bersedia bekerja melebihi kondisi 

biasa, b) merasa bangga atas prestasi yang dicapai perusahaan, c) merasa 

terinspirasi, d) bersedia mengorbankan kepentingan pribadi, dan e) merasa ada 

kesamaan nilai dengan perusahaan. 

Saydam dalam Kurniawan ( 2015) mengemukakan  indikator loyalitas 

kerja adalah sebagai berikut : a) taat terhadap peraturan seperti, mentaati segala 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, mentaati perintah 

kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang dengan baik, selalu mentaati 

jam kerja yang sudah ditentukan, b.) bertanggung jawab antara lain dapat 
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menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, selalu menyimpan barang-

barang dinas dengan sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan dinas dari 

kepentingan golongan, tidak pernah melempar kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain, c) menyumbangkan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada 

organisasi, d) jujur, antara lain selalu melakukan tugas dengan penuh keihlasan 

tanpa merasa dipaksa, tidak menyalahkan wewenang yang ada padanya dan 

melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya.  

Berdasarkan aspek loyalitas yang dikemukakan Steers dan Potters ( 1983), 

indikator loyalitas yang digunakan untuk menentukan loyalitas anggota organisasi 

adalah keinginan untuk tetap bertahan pada organisasi ditandai dengan a) 

keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi, b) keinginan untuk berusaha 

semaksimal mungkin ditandai dengan  bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, c) 

penerimaan penh terhadap nilai-nilai organisasi yang ditandai dengan menerima 

apapun yang menjadi kebijakan organisasi dan d) setia pada perusahaan. 

Berdasarkan  uraian diatas, maka peneliti akan menggunakan aspek 

loyalitas kerja yang dikemukakan Steers dan Potters ( 1983) sebagai acuan dalam 

pembuatan indikator skala Loyalitas kerja. Maka berdasarkan aspek tersebut, 

dapat dikembangkan indikator loyalitas kerja sebagai berikut : tetap bertahan 

dalam organisasi, rela dipindah tugaskan kemanapun, ingin tetap menjadi bagian 

dari organisasi, tidak ingin pindah profesi, bersedia bekerja melebihi kondisi 

biasan, tidak keberatan diberikan tugas yang berat, bangga menjadi anggota 

organisasi dan menerima apapun yang dilakukan organisasi 
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4. Faktor Loyalitas Kerja 

Simamora (2002) mengemukakan  ada tiga alasan dasar  loyalitas yaitu, a) 

faktor rasional menyangkut hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis, seperti: Gaji, 

bonus, jenjang karir,  fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan, b) Faktor 

emosional menyangkut perasaan atau ekspresi diri, seperti : Pekerjaan  yang 

menantang, lingkungan kerja yang mendukung, perasaan aman karena perusahaan 

merupakan tempat bekerja dalam jangka panjang, pemimpin yang berkarisma, 

pekerjaan yang membanggakan, penghargaan-penghargaaan yang diberikan 

perusahaan, budaya kerja, c) Faktor spiritual yang menyangkut kebutuhan rohani 

seperti : kepuasan rohani, bekerjaan yang bersifat rohani, sikap perusahaan 

terhadap misi-misi rohani, pemimpin yang religius, kesempatan untuk melakukan 

kegiatan rohani. 

Selanjutnya Steers & Porter (1983) mengemukakan  bahwa timbulnya 

loyalitas kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor : a) karakteristik pribadi, yang 

meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang 

dimiliki, ras, dan sifat kepribadian. b) Karakteristik pekerjaan, meliputi : 

tantangan kerja, stres kerja, kesempatan untuk berinteraksi sosial, job enrichment, 

identifikasi tugas, umpan balik tugas, dan kecocokan tugas c) karakteristik desain 

perusahaan/organisasi, yang dapat dilihat dari sentralisasi, tingkat formalitas, 

tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah 

menunjukkan berbagai tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan, 

ketergantungan fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan, d) pengalaman 

yang diperoleh dalam perusahaan/ organisasi, meliputi sikap positif terhadap 
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perusahaan setelah melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan sehingga 

menimbulkan rasa aman, merasakan adanya kepuasan pribadi yang dapat dipenuhi 

oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas kerja 

dipengaruhi oleh faktor faktor rasiona seperti gaji, bonus dan jenjang karir, faktor 

emosional seperti pekerjaan yang menantang, lingkungan kerja yang mendukung 

dan faktor spiritual menyangkut kebutuhan rohani seperti kebebasan untuk 

melakukan ibadah. 

B. Psychological Well Being 

1. Pengertian Psychological Well Being  

Psychological well being merupakan bagian dari ranah psikologi 

positif.  Psychological well-being diartikan sebagai suatu pencapaian penuh dari 

potensi psikologis dan merupakan suatu kondisi individu yang dapat menerima 

kekuatan dan kelemahan diri yang disertai dengan adanya sikap positif terhadap 

diri sendiri dan orang lain, memiliki tujuan hidup dan dapat membuat hidup 

lebih bermakna, mengembangkan relasi positif dengan orang lain, memiliki 

pribadi yang mandiri, dan mampu untuk mengendalikan lingkungan serta 

mampu mengeksplorasi serta mengembangkan dirinya (Ryff, 1989). 

Psychological well being merupakan suatu hal yang berhubungan 

dengan pengalaman dan keadaan diri yang berfungsi optimal. Ada dua 

prospektif dari pandangan filsafat tentang psychological well being, pertama 

tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Pandangan tersebut 

merupakan pandangan hedonic. Kedua, tujuan hidup manusia dalam 
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pencapaian kebahagiaannya dengan cara mengaktualisasikan dirinya (Ryan & 

Deci, 2001). 

Menurut Ryff (1989), psychological well being merupakan ukuran 

multidimensi dari perkembangan psikologis dan  kesehatan mental. Bradburn 

mendefinisi psychological well being merupakan sebuah kebahagiaan yang 

menjadi tujuan tertinggi dari kesejahteraan psikologis yang ingin dicapai oleh 

setiap manusia (Ryff, 1989).  Kepuasan hidup dan kebahagiaan merupakan salah 

faktor dari psychological well being  (Rasulzada, 2007). Tidak ada  teori yang 

berbasis kesejahteraan, namun dari ranah ilmu psikologi mencoba menjelaskan 

kesejahteraan positif. Teori psikologi yang menjelaskan tentang psychological 

well being, teori herarki kehidupan Maslow yang menjelaskan puncak dari 

kesejahteraan manusia adalah aktualisasi diri. Manusia memiliki dua fungsi untuk 

meningkatkan kesejahteraan psikologis yang dimilikinya. Pertama, kemampuan 

individu untuk membedakan hal yang positif dan negative dimana hal ini akan 

berpengaruh pada kebahagiaan. Yang kedua, individu dapat memberikan indikator 

pada kepuasan hidup sebagai kunci kesejahteraan.(Keyes & Ryff, 1995).   

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa psychological well-being adalah sebuah kondisi seseorang 

yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah mental namun lebih dari itu 

yakni, perasaan bahagia yang ditandai dengan dimilikinya  a) self acceptance 

yaitu  kemampuan menerima diri sendiri, b) Autonomy, yang ditandai dengan  

kemampuan untuk  menentukan tindakan sendiri, c) enviromental mastery ( 

penguasaan lingkungan ) yaitu kapasitas untuk mengatur kehidupan dan 
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lingkungannya dengan efektif, d) positive relationship with others yaitu mampu 

berhubungan positif dengan orang lain , d) memiliki tujuan hidup ( purpose of life 

) ditandai dengan memiliki pandangan dan arah dalam hidup dan e) memiliki 

perkembangan pribadi ( personal growth) yang baik.   

 

2. Aspek Psychological Well-Being  

Sesuai  dengan  hasil  penelitian  Ryff  (dalam  Papalia,  2002)  yang  men

yebutkan  bahwa  aspek-aspek  yang  menyusun  psychological well-

being antara lain: a) Self acceptance), positive relationship eith others, ( 

Autonomy), enviromental mastery, Purpose of life dan Personal growth 

Self acceptance yaitu individu memiliki sikap positif terhadap diri 

sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek positif dan negative dalam 

dirinya, dan perasaan positif tentang kehidupan masa lalu.  Positife relation with 

others yaitu kemampuan untuk memiliki  hubungan positif dengan orang lain 

yang ditandai dengan bersikap hangat dan percaya dalam menjalani hubungan 

dengan orang lain. Kemudian Autonomy, yaitu kemampuan individu dalam 

mengambil keputusan sendiri dan mandir, yang ditandai dengan mampu 

melawan tekanan sosial untuk berfikir dan bersikap dengan cara yang benar, 

berperilaku sesuai dengan standar nilai individu itu sendiri, dan mengevaluasi 

diri sendiri dengan standar personal. Enviromental mastery, yaitu mampu dan 

berkompetensi mengatur lingkungan, dan menyusun kontrol yang kompleks 

terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara efektif kesempatan dalam 

lingkungan yang ditandai dengan  mampu memilih dan menciptakan konteks 
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yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. Kemudian  Purpose 

of life yaitu individu  memiliki tujuan yang pasti terhadap hidupnya,  hal ini 

ditandai dengan  memiliki dimilikinya tujuan, makna, misi dan arah yang 

membuatnya merasa hidup ini penuh makna, dan yang terakhir adalah 

perkembangan pribadi. Dan yang terakhir adalah  ( Personal growth) yang 

ditandai dengan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu 

perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna dan berfungsi secara 

positif  

 Banyak teori yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal 

yang hangat dan saling mempercayai denga orang lain. Kemampuan untuk 

mencintai dipandang sebagi komponen utama kesehatan mental. Psychological 

Well-being seseorang itu tinggi  jika mampu bersikap hangat dan percaya 

dalam berhubungan dengan orang lain, memiliki empati, afeksi dan keintiman 

yang kuat, memahami pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Psychological Well-

being adalah suatu perasaan bahagia yang ditandai dengan memiliki sikap 

penerimaaan diri, mampu berhubungan positif dengan orang lain, dapat 

menentukan tindakan dan keputusan sendiri ( autonomi), memiliki penguasaan 

lingkungan ( enviromental mastery )  yang baik dan  memiliki tujuan hidup ( 

purpose of life)  serta perkembangan pribadi ( personal growth )  yang baik.  
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3. Indikator Psychological Well-Being 

 Ryff  (1989) mengemukakan indikator Psychological Well-being antara 

lain being antara lain: bersikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan 

menerima berbagai aspek positif dan negative dalam dirinya, dan perasaan 

positif tentang kehidupan masa lalu.  Positif relationship with other ditandai 

dengan kemampuan bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan 

orang lain, memiliki empati, afeksi dan keintiman yang kuat, memahami 

pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan.  

Tidak hanya itu, seseorang yang memiliki psychological well being  yang 

baik akan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri dan mandiri, 

mampu melawan tekanan dari luar untuk berpikir dan bersikap dengan cara yang 

tertentu, berprilaku sesuai dengan standar individu itu sebdiri, dan mengevaluasi 

diri dengan standar personal, merasa mampu dan berkompetensi mengatur 

lingkungan yang kompleks, mampu memilih dan menciptakan komunitas yang 

sesuai dengan kebutuhan serta nilai secara pribadi,  memiliki tujuan hidup,merasa 

kehidupan masa lalu penuh makna, merasa diri berkembang dan dan memiliki 

potensi yang berkelanjutan, merasa semakin berpengalaman dan efektif, terbuka 

atas perkembangan baru. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan menggunakan aspek 

psychological well being yang dikemukakan oleh Ryff ( 1989) sebagai acuan 

dalam pembuatan indikator psychological well being. Maka berdasarka aspek 

tersebut, dapat dikembangkan indikator psychological well being sebagai 

berikut  : a) memiliki sikap positif terhadap diri sendir,  b) mengakui kelemahan 
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dan kelebihan diri dan merasa positif terhadap masa lalu, c) merasakan adanya 

perkembangan diri dan potensi diri, d) memiliki arah dan tujuan hidup, e) 

memiliki empati yang kuat dan dapat menjalin hubungan yang memuaskan 

dengan orang lain, f) merasa kompeten dan mampu mengelola lingkungan, dan 

mampu membuat komunitas yang cocok secara pribadi, g) mampu menentukan 

keputusan secara mandiri dan menolak tekanan dari luar untuk berfikir serta 

bertindak dengan cara tertentu.  

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Psychological Well-Being  

Ryff ( 1989) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Psychlogical Well-being adala a) usia, b) jenis kelamin, c) kepribadian, e) 

kecerdasan emosi, f) budaya, g) status ekonomi, dan h) rasa syukur.  

Ryff  ( 1989) mengemukakan bahwa satu-satunya dimensi yang 

menunjukkan perbedaan  signifikan antara laki-laki dan perempuan adalah 

dimensi hubungan positif dengan  orang lain. Wanita memiliki nilai signifikan 

yang lebih tinggi dibanding pria  karena kemampuan wanita dalam berinteraksi 

dengan lingkungan lebih baik  dibanding pria. 

Menurut Shulman dan Hemenover (2006), faktor yang memepengaruhi 

Psychologgical well being adalah kecerdasan emosi.  Seseorang yang memiliki  

kecerdasan emosi yang lebih tinggi, sedikit mengalami tekanan emosi ketika  

berhadapan dengan keadaan yang membuat mereka stres. Dengan kata lain,  

mereka lebih sering mengalami perasaan positif (dalam Extremera, Aranda, 

Galan  & Salguero, 2011).   
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Schumutte dan Ryff (1997) mengemukakan bahwa kepribadian 

merupakan faktor psychological well being, hal ini didukung oleh hasil 

penelitian mengenai hubungan antara  lima tipe kepribadian (the big five traits) 

dengan aspek-aspek psychological well- being. Hasilnya menunjukkan bahwa 

individu yang termasuk dalam kategori  ekstraversion, conscientiousness dan 

low neouroticism mempunyai skor tinggi  pada dimensi penerimaan diri, 

penguasaan lingkungan dan keberarahan hidup.  Individu yang termasuk dalam 

kategori openness to experience mempunyai skor  tinggi pada dimensi 

pertumbuhan pribadi. Individu yang termasuk dalam kategori  agreeableness 

dan extraversion mempunyai skor tinggi pada dimensi hubungan  positif dengan 

orang lain dan individu yang termasuk kategori low neuriticism  mempunyai 

skor tinggi pada dimensi ekonomi (dalam Ryan & Deci, 2001). 

Berdasarkan uraian diatas dapat simpulkan bahwa Psychological Well 

Being dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kepribadian,kecerdasan emosi dan 

status sosial ekonomi.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Berbagai aktivitas terjadi ditempat kerja seperti rutinitas, supervisi, dan 

kompleksitas tugas mempengaruhi kemampuan kontrol seseorang sehingga ia 

mampu merasakan emosi dan persepsi yang positif mengenai pekerjaannya. 

Penilaian yang positif ini merupakan indikator dari kesejahteraan. Kesejahteraan 

psikologis atau Psychological Well Being dapat diketahui ada atau tidaknya 

perasaan bahagia. 
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Ketika seseorang menilai dan memiliki  Psychological Weel being yang 

baik  dapat diketahui dari ada atau tidaknya perasaan bahagia. Ketika seseorang 

menilai diri secara positif, menilai lingkungan dengan positif dan lingkungan kerja 

yang menarik, menyenangkan,  dan penuh dengan tantangan dapat dikatakan 

bahwa seseorang itu memiliki Psychological Well Being yang baik.  

Psychological Well Being berperan dalam tingkat loyalitas karyawan 

mengenai bagaimana karyawan tersebut menilai lingkungan dan kondisi 

pekerjaannya. Individu memiliki persepsi tentang pengalaman hidupnya dan 

mempresentasikan dalam kesejahteraan psikologis.  Individu yang memiliki 

psikological Well Being yang baik akan meningkatkan loyalitas kerja pada 

karyawan. Seseorang yang memiliki menilai dirinya secara positif maka akan 

dapat dengan mudah untuk berinteraksi dengan orang lain.   

Individu yang memiliki Psychological Well Being yang baik akan 

mempersepsikan dirinya dan keadaan sekitarnya menjadi positif. Dalam 

organisasi, seseorang dituntut untuk melakukan berbagai tuntutan pekerjaan. 

Dengan adanya perasaan bahagia dan positif yang dimiliki oleh individu maka 

induvidu akan mrmpersepsikan keadaan sekitarnya dengan positif. Individu 

mampu menerima diri dan keadaan dengan positiv maka akan berdampak pada 

lingkungan pekerjaannya.  

Dalam organisasi, seseorang yang memiliki Psychological Well Being 

yang rendah maka akan menilai pekerjaan serta lingkungannya menjadi negatif. 

Individuu yang mempersepsikan diri negatif akan cenderung kurang memiliki 
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minat terhadap pekerjaannya. Individu akan merasa kehilangan minat dan 

semangat dalam melakukan pekerjaannya.  

Loyalitas karyawan merupakan faktor terpenting untuk mencapai suatu 

tujuan perusaan. Loyalitas karyawan terbentuk dengan adanya kepuasan kerja dan 

psychological well-being.  Karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi akan 

mencurahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

diharapkan ( Purwopuspito, 2004).   

Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang yang memiliki Psychological 

Well Being akan memiliki kepuasan terhadap diri dan lingkungan pekerjaannya. 

Seseorang yang memiliki kepuasan kerja, maka akan meningkatkan loyalitas kerja 

pada individu tersebut.  

Sedangkan seseorang yang memiliki Psychological Well Being yang rendah, 

memiliki kepuaskerja yang rendahah dan hal itu dapat berdampak pada rendahnya 

loyalitas kerja individu.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis  yang melandasi penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara Psychological Well-being dengan Loyalitas Kerja anggota  

kepolisian Polres Lombok tengah. 

 

 

 

 


