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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji : Bagaimana upaya mempertahankan kualitas kerja yang 

ada di Korporat Kantor Pos Banjarmasin. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mensurvei lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

karyawan bagian Korporat pada Kantor Pos Banjarmasin yang berjumlah 8 orang dan diambil sebagai 

sampel sebanyak 4 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan: bahwa turunnya kualitas kerja karyawan yang disebabkan oleh 

kurangnya semangat karyawan karena banyaknya surat yang masuk terutama surat yang dikirimkan oleh 

pajak. Masalah yang terjadi adalah kualitas kerja karyawan yang belum maksimal di pengaruhi dari 

beberapa karyawan yang bekerja hanya jika ada tugas dari pimpinan, mereka tidak secara mandiri atau 

secara kreatif menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Masih ada karyawan yang bermalas-

malasan pada waktu jam kerja, dan kurangnya kepedulian karyawan terhadap tugas-tugas yang 

dibebankan sehingga membuat karyawan tidak menikmati pekerjaannya. 

Kata kunci : Kualitas Kerja, Kinerja Kerja 

ABSTRACT 

 This study aims to examine: How to maintain the quality of work in the Banjarmasin Post Office 

Corporate. 

 This study uses descriptive qualitative research methods, data collection is done by surveying the 

field, interviews, and documentation. The population of this study were all employees of the Corporate 

Section at the Banjarmasin Post Office, amounting to 8 people and 4 people were taken as samples. 

 The results of the study indicate that the decline in the quality of employee work is caused by a 

lack of employee enthusiasm due to the large number of incoming letters, especially letters sent by taxes. 

The problem that occurs is that the quality of employee work that has not been maximized is influenced by 

some employees who work only if there is a task from the leadership, they do not independently or 

creatively complete the job well and quickly. There are still employees who are lazy during working 

hours, and the employee's lack of concern for the tasks assigned so that employees do not enjoy their 

work. 
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PENDAHULUAN 

Ketatnya persaingan industri saat 

ini, sering terdapat permasalahan yang 

menyebabkan suatu perusahaan 

mengalami kegagalan. Untuk 

mengantisipasi kegagalan tersebut, 

diperlukan sumber daya manusia yang 

baik karena perusahaan menuntut 

sumber daya manusia yang terlibat 

mampu bersaing, bertahan dan mampu 

memenangi persaingan di era globalisasi 

yang semakin meningkat seiring dengan 

lajunya pertumbuhan ekonomi. Sumber 

daya ada bermacam-macam tapi yang 

paling utama di Kantor Pos Banjarmasin 

adalah sumber daya manusia 

didalamnya, karena manusia sangat 

berperan aktif dan dominan dalam setiap 

kegiatan organisasi perusahaan. 

Sumber daya manusia di perusahaan 

dikatakan penting sebab sumber daya 

manusia itu yang menentukan kemana 

arah tujuan perusahaan dijalankan. 

Untuk dapat mewujudkan tujuan 

perusahaan tersebut, maka perusahaan 

harus mempunyai sumber daya manusia. 

Bernadin dan Russel dalam (Ginting, 

2018) hal pertama yang dinilai dalam 

kinerja adalah bagaimana kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan. Ini sangat 

diperlukan karena seorang karyawan 

harus bisa menyesuaikan diri dari 

berbagai macam aspek perubahan dunia 

bisnis. Untuk dapat meningkatkan 

performancequality (kualitas kerja) ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yaitu dengan memberikan 

pelatihan atau training, mengadakan 

sarana dan prasana kantor, penyimpanan 

sarana, pemeliharaan sarana, 

inventarisasi sarana dan prasarana 

kantor, memberikan bonus dan 

menerapkan teknologi yang dapat 

membantu meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kerja. Febrianti (2013) 

mengatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kualitas kerja karyawan, 

antara lain latar belakang pendidikan 

yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, 

rendahnya komitmen pegawai, 

rendahnya motivasi pegawai, kurangnya 

disiplin pegawai, dan tingginya beban 

kerja yang diberikan oleh perusahaan. 

Beban kerja yang diberikan kepada 

karyawan menjadi tugas pokok yang 

harus dikerjakan. Menurut Meshkati dan 

Hariyati dalam( Safitri & Astutik, 2019) 

Beban Kerja merupakan suatu 

perbedaan antara kapasitas dan 

kemampuan seorang karyawan dengan 

tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Beban kerja adalah sekumpulan 

kegiatan yang harus dijalankan dan di 

selesaikan oleh karyawan atau 

pemegang jabatan pada jangka waktu 

tertentu. Dengan melihat beban kerja 

manusia memiliki tingkat pembebanan 

yang berbeda- beda.  

Pos Indonesia merupakan Badan 

Usaha Milik Negara( BUMN) yang 

bergerak di dalam bidang jasa kurir, 

logistik, dan transaksi keuangan. Pada 

Kantor Pos Banjarmasin bagian 

Korporat, diketahui beban kerja 

karyawan berbeda- beda sesuai dengan 

bidangnya, seperti Manajer yang 

bertugas untuk memeriksa secara rutin 

dan berkala terhadap pelaksanaan 

pekerjaan pada setiap bagian di korporat 

kantor pos banjarmasin sedangkan 

bagian Admin Piutang( Keuangan) yang 

bertugas mengerjakan semua kegiatan 

akuntasi termasuk buku besar, harian 

kas jurnal umum, jurnal kas masuk, dan 

jurnal kas keluar. Dan setiap akhir 

periode melakukan tutup buku dan 

mengirimkan jurnal- jurnal dokumen 

tagihan kepada mitra yang 

bersangkutan. Adapun Petugas Loket 

Korporat yang bertugas untuk mengetik 

dan mencetak resi dari surat maupun 

paket yang datang. Tugas dari AE( 

account axecutive) adalah Tugas utama 

mereka adalah untuk mengelola, 

menumbuhkan, serta memperbarui 

akun- akun klien tersebut. Tugas dari 

Petugas Pickup adalah mengambil surat 

dan paket dari mitra yang berkerja sama. 

Dan tugas dari Loket Retur adalah 

mengecek surat dan paket yang tidak 

terkirim ke alamat penerima. 



Setelah melakukan observasi di Kantor 

Pos Banjarmasin bagian Korporat 

masalah yang terjadi adalah kualitas 

kerja karyawan yang belum maksimal di 

pengaruhi dari beberapa pegawai yang 

bekerja hanya jika ada tugas dari 

pimpinan, mereka tidak secara mandiri 

atau secara kreatif menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik dan cepat, masih 

adanya pegawai yang bermalas-malasan 

pada waktu jam kerja, dan kurangnya 

kepedulian pegawai terhadap tugas-

tugas yang dibebankan sehingga 

pegawai tidak menikmati pekerjaan 

yang dimilikinya. 

METODE PENELITIAN 

fenomena dan lebih meneliti 

kesubtansi makna dari fenomena 

tersebut. Manab (2015) penelitian 

kualitatif berfokus pada pengujian 

formal hipotesis dan ahli teori desain 

eksperimental utama, ini menunjukan 

berkali-kali dalam penyelidikannya 

bahwa penyelidikan efektif bekerja 

berkali-kali antara kemurnian dan 

penegasan. Sejak saat itu telah mampu 

memberikan teori untuk pembelajaran 

formal, hal ini dapat diambil secara 

keseluruhan (kebenaran). Tipe dari 

penelitian ini ialah deskriptif yang dapat 

diartikan sebagai pemecahan masalah 

yang di selidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek dalam 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang 

dilihat dilapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan informasi yang peneliti 

dapatkan pada saat melakukan 

wawancara di bagian Korporat pada 

Kantor Pos Banjarmasin menunjukan 

bahwa turunnya kualitas kerja karyawan 

yang disebabkan oleh kurangnya 

semangat karyawan karena banyaknya 

surat yang masuk terutama surat yang 

dikirimkan oleh pajak. Masalah yang 

terjadi adalah kualitas kerja karyawan 

yang belum maksimal di pengaruhi dari 

beberapa karyawan yang bekerja hanya 

jika ada tugas dari pimpinan, mereka 

tidak secara mandiri atau secara kreatif 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

dan cepat. Masih ada karyawan yang 

bermalas-malasan pada waktu jam kerja, 

dan kurangnya kepedulian karyawan 

terhadap tugas-tugas yang dibebankan 

sehingga membuat karyawan tidak 

menikmati pekerjaannya. 

Apabila dalam perusahan kualitas 

kerja karyawan tidak diperhatikan, maka 

akan terjadinya gangguan atau masalah 

yang akan menyebabkan tujuan dari 

sebuah perusahaan atau organisasi tidak 

tercapai. Pada dasarnya setiap 

perusahaan bukan hanya mengharapkan 

karyawan yang mampu,cakap, dan 

terampil tetapi yang terpenting mereka 

mau bekerja dengan giat dan 

berkeinginan mencapai hasil kerja yang 

optimal. Dalam mengoptimalkan 

kualitas kerja karyawan sendiri 

tergantung kepada niat dan kemampuan 

setiap karyawan, maka dari itu 

sebaiknya setiap karyawan memiliki 

kinerja yang kuat untuk menjadikan 

dirinya sebagai pribadi yang produktif, 

supaya mendapatkan kualitas kerja yang 

prima. Karyawan juga harus 

memperhatikan kesehatan tubuh dengan 

menyiapkan mental dan kondisi 

perasaan juga kondisi pikiran yang 

bagus. 

Adapun upaya dalam 

mempertahankan kualitas kerja 

karyawan di Korporat Kantor Pos 

Banjarmasin yaitu: 

1. Mengupayakan lingkungan kerja 

yang menyenangkan. 

2. Merangkai komunikasi yang 

transparan. 

3. Memberikan peluang untuk 

berkembang. 

4. Memberikan sarana kantor yang 

mendukung, yang akan membuat 

karyawan terbaik lebih semangat 

dalam bekerja. 

5. Menaikan gaji dan insentif yang 

kompetitif. 

Karyawan yang tadinya rajin dan 

kinerjanya bagus tiba-tiba performanya 

mendadak menurun pastinya ada sebab 

yang mengakibatkan kualitas kinerja 



tersebut menurun. Hal terserbut harus 

diselidiki oleh perusahaan agar tidak 

berimbas pada produktivitas dan 

kondisi finansial.Berikut beberapa 

faktor yang menyebabkan menurunnya 

kualitas kerja karyawan, diantaranya: 

1. Faktor Lingkungan Kerja 

Faktor lingkungan kerja 

mempengaruhi tingkat semangat 

kerja di Korporat, lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

dikarenakan permasalahan 

internal antara pimpinan dan 

bawahan. Dan lingkungan kerja 

yang kurang bersih dan rapi 

sangat mempengaruhi semangat 

kerja karyawan. 

2. Remunerisasi Yang Kurang 

Sesuai 

Pendapatan atau gaji yang 

diberikan kepada karyawan 

terkadang dinilai kurang sesuai 

dengan beban kerja yang mereka 

kerjakan. Hal ini bisa 

menyebabkan menurunnya 

kualitas kerja karena upah yang 

didapatkan masih kurang atau 

minim. 

3. Minimnya Apresiasi 

Apresiasi yang kurang dari 

perusahaan untuk karyawan bisa 

menjadi penyebab turunnya 

kualitas kerja karyawan. Mereka 

akan merasa disepelekan dan 

kurang bersemangat dalam 

bekerja karena hasilnya akan 

sama saja tidak akan mendapatkan 

apresiasi meskipun bekerja 

dengan giat. 

3. Karakter Dasar 

Setiap orang memiliki karakter 

yang berbeda-beda, sifat dasar 

manusia dan egoisme yang tinggi 

dapat mempengaruhi cara mereka 

bekerja. Sehingga penting untuk 

mengetahui lebih dalam 

bagaimana karakter seorang pada 

saat interview kerja. 

4. Surat Yang Menumpuk 

Banyaknya surat yang belum 

dikerjakan dari berbagai mitra 

yang berkerjasama khususnya dari 

pajak yang membuat surat jadi 

menumpuk. Selain itu juga yang 

membuat surat itu belum di entry 

atau belum dibuatkan resinya 

karena dalam penginputan 

datanya dibuat NOP PBB ( 

Nomor Objek Pajak Bumi Dan 

Bangunan) yang berbeda disetiap 

suratnya. 

4. Human Error 

Terkadang pada beberapa surat 

apabila ada kesalahan dalam 

penginputan datanya yang 

dilakukan oleh karyawan, 

karyawan itu harus menginputkan 

ulang datanya dari awal pertama 

surat yang sudah dikerjakan. 

agar perusahaan dapat bertahan 

terhadap lingkungan yang selalu 

berubah, maka perusahaan tersebut 

harus selalu berusaha meningkatkan 

kualitas kinerja karyawannya. Dari 

aspek manajemen, upaya untuk 

meningkatkan keberhasilan perusahaan 

dalam menjawab perubahan tersebut 

antaranya melakukan pengembangan 

karyawan. Hal ini harus sangat 

diperlukan dikarenakan sebuah 

karyawan harus bisa menyesuaikan diri 

dari berbagai aspek-aspek perubahan 

dunia bisnis. 

Peningkatan kualitas suatu 

organisasi/instansi harus didukung 

dengan standart atau ukuran untuk 

menilai apakah suatu organisasi/instansi 

tersebut mempunyai kinerja yang baik 

atau tidak. Adapun beberapa faktor 

penentu kinerja menurut Soedarsono 

(2014) mengemukakan bahwa terdapat 

lima indikator kinerja yang dapat 

diukur, antara lain sebagai berikut : 

1. “Quality of Work” 

(kualitas pekerjaan), yaitu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh telah 

dipenuhi berbagai persyaratan, 

spesifikasi, dan harapan yang dihasilkan 

dari suatu pekerjaan. 



2. Promptnes 

(kecepatan/ketepatan), menunjukkan 

waktu yang diperlakukan seseorang 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 

3. Initiative (inisiatif), 

menunjukkan apresiasi seseorang 

terhadap pekerjaannya dengan berusaha 

mencari, menemukan dan 

mengembangkan metode-metode yang 

efektif untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut dengan hasil yang gemilang. 

4. Capability 

(kemampuan), potensi yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaanya dengan efisien dan efektif. 

5. Communication 

(kounikasi), kemampuan seseorang 

dalam berinteraksi dengan sesama rekan 

sekerja maupun lingkungannya  yang 

berguna untuk mendukung aktivitas 

pekerjaan. 

kualitas kerja pegawai dapat 

tercapai apabila para pegawai dapat 

memenuhi kebutuhan mereka dan 

kemampuan untuk melakukan hal itu 

dipengaruhi atau bergantung pada 

apakah terdapat adanya : 

1. Perlakuan yang 

fair,adil, dan sportif terhadap para 

pegawai. 

2. Kesempatan bagi setiap 

karyawan untuk mempergunakan 

keahliannya secara penuh dan peluang 

untuk mewujudkan diri, yaitu menjadi 

orang yang mereka rasa mampu 

mewujudkannya. 

3. Komunikasi terbuka 

dan saling mempercayai diantara semua 

karyawan.  

4. Kesempatan bagi semua 

karyawan untuk berperan aktif dalam 

pengambilan keputusan penting yang 

melibatkan pekerjaan mereka. 

5. Lingkungan yang aman 

dan sehat. 

Selanjutnya kualitas kerja 

karyawan dapat dilihat dari kemampuan 

karyawan yang ditunjukan, seperti: 

1. Menyelesaikan tugas 

yang diberikan secara teliti, akurat, dan 

tepat waktu sehingga mencapai hasil 

yang diinginkan. 

2. Menunjukan perhatian 

pada tujuan-tujuan dan kebutuhan 

departemen yang bergantung pada 

pelayanan dan hasil kerjanya. 

3. Menangani berbagai 

tanggung jawab secara efektif. 

4. Menggunakan jam kerja 

secara efesien. 

Mengingat pentingnya kualitas 

kerja karyawan di dalam setiap 

organisasi ataupun perusahaan maka 

diperlukannya perhatian khusus karena 

meningkatkan kualitas kerja akan 

berdampak besar kepada kualitas kerja 

karyawan. Upaya yang ditempuh oleh 

Kantor Pos Banjarmasin bagian 

Korporat untuk mewujudkan mutu dan 

kompetensi karyawan menurut hasil 

penelitian adalah dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Mengupayakan lingkungan 

kerja yang menyenangkan. 

Hal ini penting dilakukan karena 

lingkungan kerja ialah salah satu faktor 

yang menentukan betah atau tidaknya 

seorang karyawan untuk bekerja di 

perusahaan. Suasana kerja yang penuh 

akan tekanan dan stres dapat 

mempengaruhi kesehatan mental 

karyawan, sehingga karyawan tersebut 

tidak dapat menikmati pekerjaan 

mereka. Seperti: dukungan antar rekan 

kerja sebagaimana karyawan ataupun 

pimpinan, sesekali mengobrol dengan 

santai karena jika tidak ada komunikasi 

yang akrab diantara karyawan selain 

masalah bisnis, bisa dikatakan 

lingkungan kerja tersebut tidak sehat 

dan menyenangkan. 

2. Merangkai komunikasi yang 

transparan. 

Karena komunikasi yang tidak 

transparan dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi seorang 

karyawan untuk bekerja. Setiap 

karyawan berhak untuk mengetahui 

mengenai kondisi keuangan perusahaan, 

kemajuan yang telah dibuat oleh 

perusahaan, dan hal-hal lain yang 



direncanakan oleh perusahaan. 

Seperti : bersikap terbuka jangan hanya 

berfokus pada diri sendiri dan 

memberikan masukan jika diperlukan 

atau diminta. 

3. Memberikan peluang untuk 

berkembang. 

Stabilitas karyawan di tempat 

kerja akan lebih terjaga jika perusahaan 

dapat mempromosikan karyawannya 

ketimbang mempekerjakan karyawan 

baru untuk mengisi posisi yang lebih 

tinggi. Seperti: memberikan apresiasi 

bagi karyawan yang bersemangat dalam 

menjalankan tugas-tugas yang telah 

diberikan. 

4. Memberikan sarana kantor yang 

mendukung, yang akan membuat 

karyawan menjadi lebih semangat dalam 

berkerja. Seperti: memperluas ruangan 

tempat dan tata ruang yang baik serta 

membuatkan tempat khusus untuk 

menyimpan surat dan barang yang 

masuk sehingga cara kerja karyawan 

bagian korporat kantor pos tidak 

terhambat.  

5. Memberikan gaji dan insentif 

yang sesuai dengan kinerja karyawan. 

Karena gaji merupakan satu satu 

motivasi besar bagi karyawan untuk 

berkerja di suatu perusahaan. Seperti:  

ada karyawan yang bermalas-

malasan pada waktu jam kerja, dan 

kurangnya kepedulian karyawan 

terhadap tugas-tugas yang dibebankan 

dan ada karyawan yang sangat 

bersemangat dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh pimpinan. Insentif 

yang diberikan pun harus sesuai dengan 

kinerja karyawan tersebut  

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas, maka penulis 

mencoba manarik kesimpulan: 

1. Pada Kantor Pos Banjarmasin 

Bagian Korporat terdapatnya 

kualitas kerja yang kurang 

maksimal, karena terdapat 

beberapa masalah: 

a) Ada beberapa karyawan 

yang bekerja hanya jika 

ada tugas yang diberikan 

dari pimpinan. 

b) Mereka tidak secara 

mandiri dan kreatif 

menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan cepat. 

c) Masih ada karyawan yang 

bermalas-malasan pada 

waktu jam kerja. 

d) Dan kurangnya kepedulian 

karyawan terhadap tugas-

tugas yang dibebankan 

sehingga karyawan tidak 

menikmati pekerjaan. 

2. Upaya yang dapat diberikan pada 

Kantor Pos Banjarmasin Bagian 

Korporat kepada karyawan dalam 

meningkatkan kualias kerja, yaitu 

Mengupayakan lingkungan kerja 

yang menyenangkan, merangkai 

komunikasi yang transparan, 

memberikan peluang untuk 

berkembang, memberikan sarana 

kantor yang mendukung yang akan 

membuat karyawan terbaik lebih 

semangat dalam bekerja, serta 

menaikan gaji dan insentif yang 

kompetitif. 

3. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan kualitas kerja 

karyawan pada bagian Korporat di 

Kantor Pos Banjarmasin, yaitu 

Faktor Lingkungan Kerja, 

Remunerisasi Yang Kurang 

Sesuai, Minimnya Apresiasi, 

Karakter Dasar, Surat Yang 

Menumpuk, Human Error. 

 

 

 

 



2. Saran  

1. Sebaiknya perusahaan harus 

memperhatikan dan memperbaiki 

lingkungan kerja yang 

berhubungan dalam pelaksanaan 

kerja guna menunjang kualitas 

kerja karyawan 

2.  Kantor Pos Banjarmasin harus 

memperhatikan kinerja karyawan 

dan memberikan apresiasi kepada 

karyawan agar lebih meningkatkan 

semangat kerja sehingga bisa

menghasilkan kualitas kerja yang 

optimal. 

3. Memberikan fasilitas untuk para 

karyawan agar lebih nyaman dan 

semangat dalam bekerja.  

4. Dan memberikan pelatihan kepada 

karyawan tentang kualitas kerja. 
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