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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis yang semakin hari semakin cepat mengalami

kemajuan mendorong pelaku bisnis dapat tetap bertahan untuk mampu

bersaing.Menghadapi hal tersebut perlu sumber daya manusia yang berkualitas

agar mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Keunggulan yang dimiliki oleh

sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap keberhasilan tercapaian

tujuan perusahaan. Meskipun canggihnya teknologi, dan perkembangan

informasi jika tanpa adanya sumber daya manusia yang baik dan berkompeten

perusahaan atau organisasi akan mengalami hambatan pencapaian tujuan,

karena sumber daya manusia penting untuk operasional perusahaan (Hulaifah,

2012).

Dampak yang akan terjadi pada perusahaan jika tidak memelihara dan

mempertahankan sumber daya manusia dengan baik ialah meningkatnya

perpindahan dan jika semakin sering terjadinya perpindahan, itu akan

berdampak buruk pada perusahaan, hal tersebut akan menyebabkan

perusahaan menjadi tidak efektif dan mengakibatkan pemborosan biaya

karena perusahaan akan lebih sering melakukan perekrutan dan mentraining

kembali karyawan baru. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
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pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka

mencapai tujuan organisasi (Mangkunegara, 2008).

Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi

menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam

lingkungan kerja.Selain tekanan yang berasal dari lingkungan kerja,

lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpotensial

menimbulkan kecemasan.Dampak yang sangat merugikan dari adanya

gangguan kecemasan yang sering dialami oleh masyarakat dan karyawan

disebut stres (Siti, 2007).

Sasono (2007) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak

positif dan negatif.Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada

tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong

semangat kerja karyawan.Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang

tinggi adalah penurunan pada semangat kerja karyawan yang drastis.

Stres kerja merupakan aspek yang penting bagi perusahaan terutama

keterkaitannya dengan semangat kerja karyawan. Karyawan harus

memilikisemangat kerja  yang baikatautinggi dapat membantu perusahaan

memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila semangat kerja menurun dapat

merugikan perusahaan.Bahaya stres diakibatkan karena kondisi kelelahan

fisik, emosional dan mental yang disebabkan oleh adanya target yang

diberikan oleh perusahaan terlalu tinggi dan karyawan tidak dapat

memenuhinya secara penuh.
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Dalam jangka pendek, stres yang dibiarkan begitu saja tanpa

penanganan yang serius dari pihak perusahaan membuat karyawan menjadi

tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi menyebabkan karyawan bekerja tidak

optimal sehingga kinerjanya pun akan terganggu. Dalam jangka panjang,

karyawan tidak dapat menahan stres kerja maka tidak mampu lagiuntuk

bekerja diperusahaan. Pada tahap yang semakin parah, stres bisa membuat

karyawan menjadi sakit atau bahkan akan mengundurkan diri (Robiatul,

2015).

Lingkungan kerja fisik dalam suatu perusahaan merupakan suatu

kondisi pekerjaan untukmemberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang

nyaman dalam pencapaian tujuan yangdiinginkan oleh suatu

perusahaan.Kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebabkaryawan

mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi dan menurunnya

produktivitaskerja. Jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara

kurang memadai, ruangan kerjaterlalu padat, lingkungan kerja kurang bersih,

berisik, akan berdampak pada kenyamanan kerjakaryawan (Yoanisa&Ari,

2013).

Menurut Suhaji,dkk (2012) lingkungan kerja adalah segala sesuatu

yang ada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam

menjalankan tugasnya, hal pertama yang harus diusahakan untuk memperbaiki

kinerja karyawan adalah menjamin agar karyawan dapat melaksanakan

tugasnya tanpa mengalami ketegangan-ketegangan atau dengan kata lain

perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang baik bagi
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karyawannya.Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik

buruknya kualitas hasil kerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman dan

komunikasi antar karyawan berjalan lancar, maka bisa dipastikan performa

yang dihasilkan pun akan maksimal.

Semangat kerja dapat diartikan sebagai suatu iklim atau suasana

kerja yang terdapat di dalam suatu organisasi yang menunjukkan rasa

kegairahan di dalam melaksanakan pekerjaan dan mendorong mereka untuk

bekerja secara lebih baik dan lebih produktif. Semangat kerja merupakan hal

penting yang harus dijalani oleh setiap karyawan di perusahaan manapun

karena semangat kerja menggambarkan perasaan senang individu atau

kelompok yang mendalam dan puas terhadap kebijakan, karir, kondisi kerja,

kerja sama, dan lingkungan kerja serta mendorong mereka untuk bekerja

secara lebih baik dan produktif. Adapun ciri-ciri dari turunya semangat kerja

yaitu,turunnya produktivitas kerja, tingkat absensi yang rendah, Labour turn

over (tingkat perpindahan) yang menurun, tidak atau berkurangnya

kegelisahan (Husni, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis

tertarik meneliti secara lebih mendalam, stres kerja dan lingkungan kerja yang

berdampak pada semangat kerja karyawan. Maka penulis mengambil judul:

“Pengaruh Stres kerja dan Lingkungan kerja terhadap Semangat kerja

karyawan BRI Cabang Bekasi”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan

penelitan sebagai berikut:

1. Apakah stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja

karyawan BRI Cabang Bekasi?

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap

semangat kerja karyawan BRI Cabang Bekasi?

3. Apakah stres kerjadanlingkungankerjaberpengaruhsecarabersama-

samadansignifikanterhadapsemangatkerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas, maka

penelitian inidilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh variabel stres kerja terhadap semangat kerja

karyawan.

2. Mengetahui pengaruh variabel lingkungan terhadap semangat kerja

karyawan.

3. Mengetahui pengaruh variabel stres kerja dan lingkungan kerja secara

bersama-sama terhadap semangat kerja karyawan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi penulis
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Sebagai mahasiswa penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat untuk

menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai kaitannya dengan

peminatan penulis serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan

studi sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang

berhargabagi perusahaan dalam pengelolaan SDM beserta segala

kebijakan yangberkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih

baik.

3. Bagi almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan

referensi bacaan bagi semua pihak mengenai pengaruh stres kerja dan

lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan BRI Cabang Bekasi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penelitian ini merupakan bagian awal skripsi yang memberikan

gambaran tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini merupakan bagian awal skripsi yang

memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dari tiga bagian yaitu landasan teori, penelitian

terdahulu, dan hipotesis. Pada bagian landasan teori memuat

berbagai penjelasan teori tentang streskerjadanlingkungankerja.

Pada bagian penelitian terdahulu memuat penjelasan tentang

penelitian terdahulu memuat penjelasan tentang penelitian

terdahulu yang akan dibandingkan dengan penelitian yang baru ini.

Sedangkan pada hipotesis merupakan bagian yang menjelaskan

tentang dugaan sementara penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian bab tiga ini merupakan penjelasan mengenai berbagai

teori metode atau cara melakukan penelitian ini. Pada bab ini

terdiri dari kerangka konseptual, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional

variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab empat ini merupakan bab yang menjelaskan

tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang dikemudian

akan dibahas secara rinci.

BAB V PENUTUP

Bagian bab lima ini merupakan bagian bab penutup dari penulisan

skripsi ini. Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Pada bagian kesimpulan ini merupakan penjelaan inti dari hasil
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penelitian, sedangkan bagian saran merupakan penjelasan anjuran

atau pandangan penulis untuk hasil penelitian skripsi ini.


