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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktifitas. Salah satu aktifitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan atau manusia lainya. Faktor pendorong penting yang 

menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Aktifitas dalam kerja mengandung unsur kegiatan sosial, menghasilkan 

sesuatu dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya juga 

bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. 

Secara umum dalam organisasi atau perusahaan selalu menginginkan 

setiap karyawanya agar berprestasi. Dalam mencapai tujuan ini, suatu 

organisasi dalam bekerja dipengaruhi banyak faktor salah satunya yang dapat 

mempengaruhi kinerja adalah apabila karyawan mampu menghadapi 

kesulitan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. 

Stres merupakan salah satu masalah yang akan dihadapi oleh setiap 

orang dalam kehidupanya dan stres tersebut harus diatasi baik oleh karyawan 

tanpa bantuan orang lain maupun dengan bantuan pihak lain, seperti para 

spesialis yang disediakan oleh organisasi untuk karyawan dalam 

bekerja.Menurut Siagian (2003:300) stres merupakan kondisi ketegangan 
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yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. 

Sedangkan menurut Robbins dalam bukunya prilaku organisasi (2006:793) 

stres adalah “kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi 

peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat 

diinginkanya dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi 

penting”.Sumber utama dari stres yaitu berdampak pada kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan. Untuk meminimalisir terjadinya stress kerja pada karyawan 

perlu di tumbuhkan kebiasaan sikap kerja yang baik agar mempuyai dasar 

nilai budi luhur. Stres pekerjaan adalah bagian dari stres kehidupan 

disampingitu stres yang begitu hebat hingga melampaui batas-batas toleransi 

akan berkaitan langsung dengan gangguan psikis dan ketidaknyamanan fisik. 

Stres pertama kali didokumentasikan 50 tahun yang lalu oleh Dr. Hans 

Selye, seorang pelopor penelitian stres. Menurut Ardana (2009:127) stres 

kerja adalah respon seseorang baik yang berupa emosi fisik, kognitif 

(konseptual) terhadap situasi yang meminta tuntutan tertentu terhadap 

individu. 

Stres jika dikaitkan dengan lama dan intensitasnya, stres dapat bersifat 

sementara atau jangka panjang ringan atau berat, sangat tergantung 

padaseberapa besar kemampuan karyawan untuk menghadapinya. Jika stres 

bersifat sementara dan ringan, kebanyakan orang dapat menanganinya atau 

sekurang-kurangnya dapat mengatasi pengaruhnya dengan cepat, demikian 

sebaliknya. Jika karyawan mengalami suatu burnout (suatu situasi dimana 

karyawan menderita kekalahan kronis, kebosanan, depresi dan menarik diri 
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dari pekerjaan) biasanya seseorang itu akan mengalami kelelahan emosional, 

menarik diri dari pergaulan, lekas marah, menjadi sinis tentang karir mereka 

dan merasa kinerjanya rendah. 

Kinerja menurut Mathis dan Jackson (2006:378)  merupakan apa yang 

dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh karyawan. Simamora (2000:84) 

berpendapat bahwa kinerja (performance) mengacu pada kadar pencapaian 

tugas-tugas, dimana hal tersebut dapat membentuk sebuah pekerjaan 

karyawan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang dihasilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan (Rivai, 2008:309). 

Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian yang 

tinggi, apabila karyawan dan atasan mempunyai kinerja yang baik, maka akan 

berdampak pada kinerja instansi yang baik pula. Pengaruh kinerja karyawan 

sangat besar dalam menentukan berkembangnya sebuah perusahaan, selain itu 

kinerja dapat menjadi faktor pendorong bagi karyawan untuk berkerja dengan 

baik sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan pencapaian tujuan 

organisasi. 

Hubungan stres dengan kinerja dapat mengakibatkan dampak positif 

dan negatif terhadap karyawan. Pada saat tingkat stres yang dialami karyawan 

rendah dan tidak ada stressor sama sekali, karyawan akan cenderung berkerja 

pada tingkat prestasi yang akan dicapai. Stres dibutuhkan untuk 

meningkatkan motivasi atau dorongan seseorang untuk meningkatkan kinerja. 

Ketika stres mengalami peningkatan sampai tingkat yang tinggi, kinerja akan 

semakin menurun.  
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Berdasarkan hasil temuan penelitian sebelumnya dapat diambil 

gambaran bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sebagai contoh hasil penelitian yang dilakukan Purnamasari dkk 

(2015) yang meneliti stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan hasil penelitian Tallo (2014) yang meneliti stres kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian 

Abdullah dkk (2012) stres kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan pada Industri Kampung Batik 

Laweyan yang terdiri dari perusahaan Batik Mahkota, Merak Manis dan Putra 

Laweyan Surakarta. Fungsi dari perusahaan Batik Mahkota, Merak Manis dan 

Putra Laweyan Surakarta adalah sebagai perusahaan yang menyediakan 

berbagai macam batik yang berada di daerah Surakarta. Banyaknya pelayanan 

dan permintaan batik di Indonesia maupun di mancanegara, menyebabkan 

industri batik di Laweyan Surakarta menyediakan banyak model batik. Hal ini 

menuntut para karyawan untuk berkerja secara ekstra. Industri kampung 

Batik Laweyan Surakarta menyadari bahwa perkembangan dan kemajuan 

perusahaan yang baik dan terarah sangat tergantung pada sumber daya 

manusia yang ada didalam perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai suatu 

tujuan perusahaan tidak akan terlepas dari peran para karyawan. Melihat 

analisa diatas peniliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(Studi Kasus Pada Kampung Batik Laweyan Surakarta)”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan stres kerja Lingkungan terhadap 

kinerja di Kampung Batik Laweyan Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan stres kerja Organisasi terhadap 

kinerja di Kampung Batik Laweyan Surakarta? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan stres kerja Individu terhadap 

kinerja di Kampung Batik Laweyan Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh stres kerja Lingkungan terhadap kinerja karyawan 

di Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh stres kerja Organisasi terhadap kinerja karyawan 

di Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta. 

3. Menganalisis pengaruh stres kerja Individu terhadap kinerja karyawan di 

Industri Kampung Batik Laweyan Surakarta. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

dan digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis sebagai salah 

satu bahan pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berkaitan denganstres kerja. 

b. Praktis 

Menjadi bahan pertimbangan dan bahan pendorong pada karyawan di 

perusahaan perusahaan Batik Mahkota, Merak Manis dan Putra Laweyan 

Surakarta yang berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan etos kerja serta 

menambah wawasan bagi peneliti. 

E. Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

 Bab ini memuat uraian tentang landasan teori dan bahasan-bahasan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

 Bab ini memuat deskripsi tentang bagaimana penelitian dilakukan secara 

operasional, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan 
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sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini memuat uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 

pembahasannya yang meliputi deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan. 

5.    Bab V Kesimpulan dan Saran. 

 


