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Abstrak  

Latar Belakang: Setiap manusia selalu berusaha untuk mencapai kepuasan dalam hidupnya, 

apapun profesi yang dijalaninya. Menurut Diener (1984) kepuasan hidup adalah penilaian secara 

global dari seseorang, yang merupakan persepsi kognitif individu tersebut tentang kondisi 

kehidupan aktualnya saat ini yang dibandingkan dengan standar kehidupan idealnya. Penelitian – 

penelitian dalam bidang Psikologi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu telah menunjukkan 

adanya kaitan yang kuat antara kepuasan hidup dengan kebahagiaan, perilaku, dan kinerja 

seseorang dalam pekerjaannya. Penelitian mengenai kepuasan hidup pada beberapa komunitas 

tertentu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun demikian  masih sedikit penelitian yang secara 

khusus membahas mengenai kepuasan hidup akademisi di perguruan tinggi. Profesi dosen yang 

merupakan seorang pendidik pada jenjang pendidikan tinggi sering kali diidentikkan dengan 

profesi yang memerlukan panggilan jiwa secara khusus dan profesi dosen ini memiliki peranan 

yang sangat besar dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan demikian, menjadi penting untuk 

dilakukan penelitian yang komprehensif tentang kepuasan hidup dosen di Indonesia. Tujuan: 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengertian dan dimensi kepuasan hidup, faktor 

yang mempengaruhi kepuasan hidup, pengukuran kepuasan hidup, dampak kepuasan hidup, 

penelitian tentang kepuasan hidup akademisi di dunia, dan penelitian kepuasan hidup akademisi di 

Indonesia. Metode: Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan cara 

menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik artikel ini. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan mencari data teori kepuasan hidup dan penelitian - penelitian 

sebelumnya dari dunia maya. Hasil: Hasil dari penelitian non empiris ini adalah penjelasan tentang 

konsep kepuasan hidup serta uraian tentang topik penelitian kepuasan hidup yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu dan implikasinya untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan: Penelitian 

terdahulu tentang kepuasan hidup belum banyak yang dilaksanakan pada partisipan penelitian  

kalangan akademisi di Indonesia Saran: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

kepuasan hidup para dosen di perguruan tinggi guna meningkatnya kesejahteraan hidup dan 

meningkatnya kualitas kinerja dosen di Indonesia.   

Kata kunci: kepuasan hidup, dosen, akademisi, penelitian, studi kepustakaan.  

  

Pendahuluan  

Mencapai kepuasan hidup merupakan harapan setiap manusia di dunia ini. Erdogan dkk., 

(2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki kepuasan hidup yang tinggi akan lebih 

berkomitmen pada pekerjaan dan organisasinya, serta menghasilkan kinerja dan produktivitas yang 

lebih baik bagi tempat kerjanya. Hal ini biasanya berdampak pula pada kesetiaan seorang untuk 

bekerja pada satu organisasi dan mendedikasikan seluruh kemampuannya bagi organisasi tersebut. 
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Sejalan dengan hal tersebut, Purnama (2014) menyatakan bahwa kepuasan hidup seseorang juga 

mempengaruhi semangat hidup dan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri pada berbagai 

perubahan, baik dalam dirinya sendiri maupun perubahan kondisi di lingkungan sekitarnya. Tidak 

hanya itu, kepuasan hidup juga memampukan seseorang untuk merasakan bahagia dalam situasi 

apapun (Linsiya, 2015).  

Salah satu aspek penting dari kepuasan hidup manusia adalah kepuasan yang dirasakannya 

dalam aktivitas kerja. Umumnya, individu dengan status bekerja akan merasa lebih puas dalam 

hidupnya daripada individu yang tidak bekerja (Argyle, 2001). Bekerja dimaknai bukan hanya 

sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup saja, namun juga dimaknai sebagai wadah untuk 

mengekspresikan keahlian dan kesungguhan dalam bekerja. Oleh karena itu, kajian mengenai 

kepuasan hidup dalam konteks pekerjaan merupakan salah satu topik yang menarik untuk ditelaah 

lebih lanjut dalam perspektif Psikologi positif.   

Penelitian tentang kepuasan hidup telah dilakukan di berbagai negara dengan responden 

yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Secara umum, hasil penelitian-penelitian 

terdahulu menyatakan bahwa faktor sosial terbesar yang terkait dengan kepuasan hidup seseorang 

adalah kondisi kehidupannya yang meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya (Cavacos, 2013). Di samping itu orang 

yang memiliki kepuasan hidup tinggi juga akan memiliki faktor kesehatan mental dan fisik yang 

prima, serta memiliki kepribadian ekstraversi dan empati kepada sesama manusia.   

Profesi akademisi atau dosen merupakan salah satu profesi penting bagi kemajuan 

masyarakat dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang yang berprofesi 

sebagai akademisi untuk merasakan kepuasan hidup yang tinggi sehingga mampu bekerja dengan 

baik. Berkarya sebagai dosen tetap di lembaga pendidikan tinggi merupakan pilihan hidup 

seseorang yang dapat dijalani dengan rasa syukur kepada Tuhan atau sebaliknya dijalani dengan 

perilaku menggerutu dan berkeluh kesah karena berbagai macam tantangan yang adadalam 

pekerjaan. Seorang dosen yang bekerja di suatu lembaga pendidikan tinggi tentunya akan 

merasakan berbagai macam pengalaman hidup yang memperkaya dan mewarnai penilaian yang 

bersangkutan mengenai kehidupan yang dijalaninya saat ini.  

     Menurut Peraturan Pemerintah no 37 tahun 2009, seorang dosen adalah pendidik profesional 

dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, telah 

dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan 
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oleh satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks tersebut yang dimaksud dengan 

profesional adalah bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dosen dapat 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, dan memerlukan pendidikan profesi.         Jumlah 

dosen di Indonesia mencapai angka 285,896 orang yang mengabdi pada 4627 lembaga Perguruan 

Tinggi di Indonesia (https://forlap.ristekdikti.go.id, 2018). Dosen mempunyai peranan yang 

strategis dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai pendidik para 

mahasiswa generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, para dosen ini mempunyai 

tanggung jawab bukan hanya dalam hal pendidikan, melainkan juga dalam hal penanaman nilai 

moral. Kecerdasan mahasiswa dalam berpikir dan bertindak yang diimbangi dengan moral yang 

tinggi, sangat menentukan bagaimana generasi penerus bangsa ini menghadapi persaingan global 

saat ini. Kehidupan dosen bersama mahasiswanya di kampus dalam kurun selama masa studi akan 

menjadi momen di mana dosen dapat banyak menanamkan dan mempengaruhi nilai intelektualitas, 

spiritualitas, moral dan kepribadian mahasiswa yang didiknya, dan secara tidak langsung akan 

mempengaruhi fondasi karakter dan iman dari seorang pemimpin di masa depan (Wenas, 2017).  

Hal ini tentunya berjalan selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut UU no 20 tahun 2003 

yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.     

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan penulis, masih sedikit penelitian yang 

membahas secara khusus mengenai kepuasan hidup dari akademisi, khususnya dalam konteks di 

Indonesia. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan adalah penelitian Prasetyo (2015) tentang 

career happiness plan bagi dosen menyatakan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi 

kebahagiaan di tempat kerja antara lain relasi dengan orang lain, keterlibatan penuh, penemuan 

makna (spiritualitas) dan pengembangan karir.  Rachman (2013) di Semarang mengadakan 

penelitian tentang kepuasan hidup dosen lanjut usia yang berstatus pensiunan dari Universitas 

Negeri Semarang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kepuasan hidup partisipan termasuk 

dalam kategori yang tinggi.   

Artikel singkat ini ditulis dengan tujuan untuk melakukan kajian ilmiah tentang topik 

kepuasan hidup dan menganalisis topic penelitian – penelitiannya pada partisipan dosen/akademisi 

di negara-negara lain dan juga menganalisis topik penelitian yang telah dilakukan di Indonesia 

https://forlap.ristekdikti.go.id/
https://forlap.ristekdikti.go.id/
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dengan topik yang serupa sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran untuk menentukan 

implikasi teoritis dan implikasi praktis bagi pihak terkait di masa depan.  Landasan Teori  

  

Pengertian dan Dimensi Kepuasan Hidup  

Diener (1984), mengemukakan bahwa kepuasan hidup adalah penilaian secara global dari 

seseorang yang merupakan persepsi kognitif seseorang mengenai perbandingan antara kondisi 

kehidupan aktualnya dengan standar kehidupannya yang mereka miliki saat ini. Beberapa peneliti 

lain menyatakan bahwa kepuasan hidup didefinisikan sebagai evaluasi kognitif terhadap kehidupan 

individu yang telah dilaluinya (Borg dkk., 2006; Saric dkk., 2008). Menurut para peneliti tersebut, 

kepuasan hidup adalah penjumlahan total dari persepsi individu terhadap berbagai aspek hidupnya 

dalam wadah keluarga, masyarakat, dan lingkungan tempat tinggalnya dan merupakan suatu 

ukuran yang merupakan gabungan dari faktor fisik, mental, dan kesejahteraan sosial sebagaimana 

yang dirasakan oleh setiap individu atau sekelompok individu. Beberapa dimensi dari kepuasan 

hidup ini diantaranya adalah: penilaian tentang standar kehidupan secara umum; kepercayaan diri 

tentang kehidupan yang baik; kepuasan terhadap kehidupannya; kepuasan terhadap pencapaian 

hal-hal penting yang diinginkan dalam hidup; dan tidak dimilikinya hasrat untuk mengubah hidup 

(berkaitan dengan masa lalunya (Diener dkk.,1985).  

  

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup  

       Menurut Saris dkk., (1996), beberapa faktor yang berkaitan dengan kepuasan hidup individu 

adalah perilaku kolektif, perilaku individual, pengalaman sensoris sederhana, kognisi tingkat 

tinggi, karakteristik individu yang stabil, lingkungan sekitar, dan peristiwa yang terjadi tiba-tiba. 

Lebih lanjut lagi, Lahamuddin (2013) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya 

kepuasan hidup individu, antara lain adalah kesehatan, status kerja dan penghasilan, realisme dari 

konsep peran, usia, pernikahan, hubungan sosial. Dalam konteks yang lebih umum, Cavacos 

(2013) menyatakan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan hidup seseorang 

secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yakni: (1) peristiwa kehidupan yang 

dialaminya (termasuk pendapatan dan status pernikahan), (2) kegiatan intensional yang 

dilakukannya, serta (3) disposisi kognitif dan faktor kepribadian individu tersebut. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Erdogan dkk., (2012) juga menyatakan bahwa kepuasan hidup dipengaruhi 

oleh variabel anteseden yang terkait dengan pekerjaan seperti pemenuhan kebutuhan, aktivitas 

dalam diri individu, serta tekanan kerja yang terjadi di tempat kerja. Selain itu, variabel yang 

menjadi mediatornya adalah kualitas kehidupan kerja, kualitas kehidupan di luar pekerjaan, dan 
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perasaan berharga dalam diri seseorang. Sementara itu kepuasan hidup dapat berpengaruh pada 

kinerja, komitmen, dan intensi turn over.   

  

Pengukuran Kepuasan Hidup  

Pengukuran kepuasan hidup melalui self-report paling sering digunakan oleh peneliti. 

Pengukuran melalui self-report ini meminta responden untuk mengindikasikan tingkat kepuasan 

kehidupan mereka dengan memilih simbol (angka atau ekspresi wajah) dalam sebuah skala 

biasanya berkisar 1-7. Para peneliti mengasumsikan kepuasan hidup sebagai sebuah penilaian, 

maka metode self-report ini dipercaya sebagai metode yang cukup akurat untuk mengukur 

kepuasan hidup tersebut (Sousa & Lybormirsky, 2001). Mereka juga menyatakan banyak self- 

report yang mengukur kepuasan hidup dapat berbentuk single-item atau multi-item. Namun secara 

keseluruhan para peneliti setuju bahwa skala dengan multi-item lebih baik, karena memiliki 

reliabilitas dan validitas yang lebih besar dibandingkan skala single-item (Sousa & Lybormirsky, 

2001)  

Salah satu pengukuran melalui self-report yang paling banyak digunakan di dunia adalah 

dengan alat ukur skala Satisfaction With Life Scale (SWLS).  Skala ini disusun oleh Diener, dkk., 

(1985) yang berisi 5 item untuk mengukur kepuasan hidup secara global karena dalam skala ini 

hanya mengukur kepuasan hidup yang merupakan komponen kognitif dari kebahagiaan tanpa 

menyebut pada afeksi (Sousa & Lybormirsky, 2001). Skala ini bersifat netral dan menggabungkan 

konsep eudemonia dan hedonis secara menyatu sebagai kesatuan. (Vittreso, 2016).  

  

  

Dampak Kepuasan Hidup  

      Kepuasan hidup yang tinggi dapat meningkatkan kinerja, komitmen organisasi, dan 

mengurungkan niat untuk keluar dari suatu organisasi (Erdogan dkk., 2012). Selain itu, kepuasan 

hidup dapat dijadikan prediktor terjadinya beberapa peristiwa kehidupan yang penting dalam 

kehidupan berumah tangga dan pekerjaan. Luhmann, dkk., (2013) menyatakan bahwa tingkat 

kepuasan hidup yang tinggi dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah pernikahan dan kelahiran 

anak, serta penurunan kecenderungan untuk bercerai dalam pernikahan, kehilangan pekerjaan, 

memulai pekerjaan baru, dan berpindah pekerjaan. Selain itu, individu yang memiliki kepuasan 

hidup dan kesejahteraan subyektif yang tinggi diprediksikan akan dapat meraih pendapatan yang 

terus meningkat sesuai dengan pertambahan usianya, mendapat promosi pekerjaan, menurunnya 
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neurotisme, dan meningkatnya sikap optimisme dan ekstraversi (Neve & Oswald, 2012; Land, dkk, 

2011).   

  

Penelitian tentang Kepuasan Hidup Akademisi di Manca Negara  

       Di sisi lain, sejumlah penelitian dengan subyek penelitian dosen dan akademisi telah banyak 

dilakukan di luar negeri oleh peneliti di China, Iran, Romania, Nigeria, Vietnam, Pakistan, 

Bangladesh, India, Turki, dan Malaysia. Penelitian tentang dosen di negara- negara tersebut 

dilakukan dengan fokus pada topik kepuasan kerja, kinerja dosen, kesejahteraan subyektif, dan 

kualitas kehidupan kerja dari para staf akademik, dosen, dan professor di berbagai lembaga 

pendidikan tinggi. Penelitian lain tentang para dosen atau akademisi berusaha meneliti tentang 

kepuasan karir, kesejahteraan subyektif, persiapan masa pensiun, budaya organisasi, motivasi 

kerja, konflik keluarga –pekerjaan, keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kepuasan kerja, keinginan untuk keluar dari tempat kerja, burnout, optimism, 

harga diri dan individualism, kecerdasan emosi, stress kerja, kompensasi kerja, komitmen 

organisasional, motivasi kerja, kepuasan hidup, keseimbangan profesionalitas, kualitas layanan, 

kebahagiaan, dan tipe kepribadian dosen. (Achour & Boerhannoeddin (2011); Ahsan, dkk., 2009; 

Altinok, 2011; Asan & Erenler, 2008; Banerjee, 2015; Brown & Duan, 2007; Bhatti, dkk., (2011);  

Conklin & Deselle, 2007; Hayslip, dkk.,1997; Huda, dkk.,2004; İnal, dkk 2016; Jyoti, 2010; 

Mustapha, 2013; NECŞOI, 2011; Panatik, dkk, 2012; Saad dkk., 2008; Sharma & Jyoti, 2009; 

Yetim, 2003; Zgheib, dkk, 2006)      

  

Penelitian tentang Kepuasan Hidup Akademisi di Indonesia  

        Penelitian yang mengaitkan kepuasan hidup dengan kehidupan karyawan dalam konteks 

disiplin Ilmu Psikologi Industri dan Organisasi di Indonesia masih sedikit di temukan dalam 

publikasi ilmiah. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu (Alu, 

2012; Firdaus, 2017; Safitri, dkk 2016; Wardani, 2012). Di Indonesia, sejauh yang penulis dapat 

telusuri tentang penelitian ilmiah dengan sampel dosen yang telah dipublikasikan di internet, topik 

yang diteliti hanya berkisar pada topik kualifikasi dosen, kompensasi dosen, kompetensi dosen,  

kesejahteraan subyektif, motivasi kerja, stress kerja, kebahagiaan di tempat kerja, komitmen 

organisasi, kualitas kehidupan kerja dosen, kinerja dosen, kompetensi, kepuasan hidup dosen 

lansia, career happiness plan dosen, burnout pada dosen, dan produktivitas dosen (Ariati, 2010; 

Arifin & Mutamimah, 2009; Pramudyo, 2010; Prasetyo, 2015; Rachman, 2003; Secapramana, 

2017; Seniati, 2010; Sulistyowati & Muazansyah, 2018). Sejauh ini hanya ada dua penelitian yang 

mengkhususkan topik tentang kepuasan hidup dosen, yakni penelitian oleh Prabawanti (2004) yang 
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meneliti tentang hubungan sikap terhadap uang dengan kepuasan hidup dosen tetap pada Perguruan 

Tinggi Swasta di Jakarta dan penelitian Soesatyo (2013) tentang pengaruh faktor sosial pada 

kepuasan hidup dalam lingkungan akademik di Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor independen yakni variabel modal sosial, manfaat 

modal sosial, modal manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan hidup dosen.   

   

Kesimpulan dan Saran  

  

      Berdasarkan penelusuran dan penelahaan literatur dari sejumlah publikasi ilmiah dari berbagai 

negara yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan topik kepuasan 

hidup dosen pada penelitian terdahulu  berfokus pada topik kepuasan karir, kesejahteraan 

subyektif, persiapan masa pensiun, budaya organisasi, motivasi kerja, konflik keluarga –pekerjaan, 

keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kepuasan kerja, 

keinginan untuk keluar dari tempat kerja, burnout, optimisme, harga diri dan individualisme, 

kecerdasan emosi, stress kerja, kompensasi kerja, komitmen organisasional, motivasi kerja, 

kepuasan hidup, keseimbangan profesionalitas, kualitas layanan, kebahagiaan, dan tipe 

kepribadian dosen.   

       Sementara itu, di Indonesia sejauh yang penulis dapat telusuri, penelitian ilmiah dengan 

subyek dosen yang telah dipublikasikan, topik yang ditemukan berkisar pada variabel kualifikasi 

dosen, kompensasi dosen, kompetensi dosen, kesejahteraan subyektif, motivasi kerja, stress kerja, 

kebahagiaan di tempat kerja, komitmen organisasi, kualitas kehidupan kerja dosen, kinerja dosen, 

kompetensi, kepuasan hidup dosen lansia, career happiness plan dosen, burnout pada dosen, dan 

produktivitas dosen. Dengan demikian, penelitian di Indonesia belum banyak yang membahas 

tentang kepuasan hidup dosen secara spesifik dan mendalam.   

       Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia perlu untuk melaksanakan penelitian dengan topik 

ini, mengingat kepuasan hidup dosen akan berdampak pada kepuasan kerja, produktivitas dan 

kinerja dosen dalam suatu lembaga PT, yang secara tidak langsung pada akhirnya akan berkaitan 

dengan peningkatan kualitas akademik, proses belajar mengajar, dan kualitas alumni yang 

dihasilkan oleh lembaga Perguruan tinggi tersebut.    
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