“Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Komitmen terhadap Kinerja Karyawan
dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening
di PT. Alam Manis Indonesia”

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana
strata-1 di jurusan Menejemen,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh :
Nama

:

Roisul Amri

Nomor Mahasiswa

:

11311059

Jurusan

:

Manajemen

Bidang Konsentrasi

:

Sumber Daya Manusia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

“Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan Komitmen terhadap Kinerja Karyawan dengan
Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening
di PT.Alam Manis Indonesia”

Oleh :
Nama

:

Roisul Amri

Nomor Mahasiswa

:

11311059

Jurusan

:

Manajemen

Bidang Konsentrasi

:

Sumber Daya Manusia

Yogyakarta, 16 Juli 2016
Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Achmad Sobirin, Drs., M.B.A.,Ph.D., Ak

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

MOTTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang
lain”
-HR. Bukhori Muslim
“Man Jadda Wajada”
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)
“Man Zara‟a Hasada
(Barang siapa yang menanan akan menuai hasilnya)
„Idza shodaqol azmu wadhohas sabil”
(Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh,pasti terbukalah jalanya”
-Pepatah Arab
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya seudah kesulitan
itu ada kemudahan.”
-QS. Al-Insyiroh:5-6

PERSEMBAHAN

Teruntuk,
Allah SWT
Almamaterku, FE UII
Ayah dan Alm. Ibu tersayang
Kakak Adikku Tercinta dan Segenap Keluarga

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobil’alamin, puja-puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT. karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan
dengan baik tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja dan
Komitmen terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening
di PT. Alam Manis Indonesia” sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi
Muhammad SAW yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh
umat manusia di muka bumi ini dalam berperilaku menjadi insan yang bermanfaat bagi orang
lain dan sekitarnya.
Adapun yang menjadi tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaruh dari kualitas kehidupan kerja dan komitmen terhadap kinerja melalui
kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, PT. Alam Manis Indonesia menjadi lokasi
penelitiannya dengan melibatkan 120 karyawan.
Selain proses yang cukup menguras waktu dan pikiran, penyelesaian skripsi ini tak
lepas dari segala usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak. Terimakasih yang tak
terbendung dari hati serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:
1.

Allah SWT atas segala sesuatu yang sudah diberikan dengan cuma-cuma pada
penulis dari lahir hingga saat ini.

2.

Ayah dan Alm. Ibu serta adik kakak tersayang yang selalu menghadirkan kasih
sayang, semangat serta doa-doa terindahnya.

3.

Semua keluarga dan saudaraku mas ridwan, mas yudi, muzayanah familly , lusy ika,
mbah jati mak kah familly. Yang selalu suport dan selalu memberikan semangat.

4.

Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

5.

Bapak Dr. Dwi Praptono Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia.

6.

Bapak Drs. Sutrisno, MM selaku Ketua Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia.

7.

Bapak Achmad Sobirin, Drs., M.B.A., Ph.D., Ak selaku dosen pembimbing skripsi
yang bersedia memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan
kepeduliannya menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian skripsi ini.

8.

Bapak Arif Hartono, Drs, MHRM., Ph.D. Selaku Dosen Pengguju skripsi yang
bersedia memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan kepeduliannya
menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian skripsi ini.

9.

Ibu Dra. Titik Nurbiyati M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia
memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan kepeduliannya
menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian skripsi ini.

10.

Seluruh Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
yang tak hanya sekedar memberikan ilmu namun pelajaran, wawasan, motivasi, dan
ispirasi yang luar biasa. Semoga Allah membalas amal kebaikan Bapak dan Ibu
semua.

11.

Bapak Rachmad Djuanda selaku pimpinan PT. Alam Manis Indonesia yang telah
memberikan izin serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

12.

Karyawan-karyawati PT. Alam Manis Indonesia yang telah bersedia menjadi

responden meskipun dengan pertanyaan yang cukup banyak.
13.

Teruntuk keluarga besar UKM PSHT UII yang selalu bersama saat suka dan duka
membangun dan membesarkan UKM tercinta Kita.

14.

Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH. M.Sc. Selaku ketua Umum pusat PSHT / Wakil PB
IPSI yang selalu memberikan semangat dan ilmu kepada kami generasi muda.

15.

Ir. H. RB Wiyono selaku ketua Majelis Luhur PSHT yang selalu mensuport dan
memberikan ilmu yang sangat berguna pada generasi muda.

16.

Keluarga besar PSHT Cab. Sleman yang memberikan banyak ilmu dan menjadi
lecutan semangat juang dalam aktivitas organisasi maupun pencak silat.

17.

Keluarga besar PSHT DIY yang memberikan banyak ilmu dan menjadi lecutan
semangat juang dalam aktivitas organisasi maupun pencak silat.

18.

Keluarga besar PSHT pusat Madiun yang memberikan banyak ilmu dan menjadi
lecutan semangat juang dalam aktivitas organisasi maupun pencak silat.

19.

Keluarga besar PSHT Komisariat DIY ( UGM, UIN, UTY, Instiper, Guna Bangsa,
Amikom ) yang selalu bersemangat untuk meningkatkan prestasi dan melesatrikan
budaya pencak silat bersama-sama.

20.

Keluarga besar IPSI Kab.Sleman yang selalu mensuport dan berbagi ilmu demi
kemajuan pencak silat.

21.

Keluarga besar Lembaga Wasit – Juri Kab. Sleman yang selalu semangat dalam
menjalankan tugas bersama- sama.

22.

Keluarga besar Lembaga Wasit – Juri DIY yang selalu bersemangat dalam
menjalankan tugas bersama.

23.

Keluarga besar Diamond yang selalu bersama dari awal kuliah dan saling mensuport
demi kemajuan bersama.

24.

Keluarga besar FKMPI Yogyakarta yang selalu menjadi pelopor kreativitas dan

prestasi pencak silat DIY.
25.

Keluarga besar IMAGIRI Yogyakarta yang selalu menjadi pelopor kreativitas dan
pemersatu mahasiswa Kab. Wonogiri.

26.

Teman-teman FE UII terima kasih menjadi sahabat dalam masa-masa perkuliahan
ini.

27.

Teman-teman KKN Unit 230 yang menjadi keluarga kecil di Jogja semoga cepat
sukses ( Kiki, Luthfi, Zaldi, afiyah, Mbak Tri, Wulan, Wiwid, )

28.

Teman-teman KKN Desa Kaliglagah yang sangat super duper kompak, See you On
Top.
Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan doanya

yang terlalu banyak sehingga tak bisa disebutkan satu persatu. Penulis hanya bias berdoa
semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamin.
Sebagai penutup, penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun agar hasil
penelitian dari skripsi yang disusun ini bisa lebih baik lagi dan mampu menambah
kemanfaatan untuk banyak orang. Aamin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Yogyakarta,
2016
Penulis
Roisul Amri

