
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk 

mengelola berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, salah satu yang 

sangat penting yaitu sumber daya manusia (SDM). SDM senantiasa melekat 

pada setiap sumber daya organisasi apapun sebagai faktor penentu keberadaan 

dan peranannya dalam memberi kontribusi ke arah pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien.  

Organisasi membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan dalam 

rangka pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Tersedianya sumber 

daya yang profesional telah menjadi kebutuhan strategis perusahaan atau 

organisasi. 

Kebutuhan ini didasari oleh pemahaman bahwa manusia adalah 

penentu atas semua kinerja organisasi. Mewujudkan sumber daya manusia 

yang profesional bagi sebuah perusahaan kadang-kadang mengalami 

hambatan. Hambatan tersebut bisa muncul dari faktor organisasi maupun dari 

dalam diri karyawan sendiri. 

Stress merupakan salah satu penghambat kinerja karyawan. Stres 

adalah suatu kondisi dinamik yang didalamnya seorang individu 

dikonfrontasikan dengan suatu peluang. Termasuk kendala/ tuntutan yang 

dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang dihasilkannya, 

dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. 
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Faktor penghambat lain, terhadap kinerja karyawan adalah adanya 

tekanan yang dirasakan oleh karyawan yang ditimbulkan oleh faktor 

organisasi. Dalam perkembangannya, ada beberapa faktor organisasi yang 

secara positif mampu menimbulkan stres ditingkat kerja. Diantaranya konflik, 

keterasingan, beban kerja, situasi kerja, gaya kepemimpinan dan stuktur 

organisasi. 

Salah satu tipe penghambat dalam kinerja karyawan di perusahaan 

adalah adanya beban kerja yang mungkin berlebihan pada karyawan dan dapat 

mengakibatkan timbulnya stress kerja. Karyawan yang bekerja dengan volume 

pekerjaan yang banyak belum tentu mendapatkan tekanan kerja seperti 

karyawan yang bekerja dengan volume pekerjaan yang sedikit. Beberapa 

sumber stres menurut Cooper (2008) dianggap sebagai sumber stres kerja 

adalah stres karena kondisi pekerjaan, masalah peran, hubungan interpersonal, 

kesempatan pengembangan karir dan struktur organisasi. Kondisi kerja yang 

buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, 

sulit berkonsentrasi dan menurunnya produktifitas kerja. 

Penelitian yang sejenis pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan percetakan dan penjualan buku dengan penelitian tentang 

stres kerja menemukan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja 

diperusahaan yang sangat besar atau yang kurang memiliki struktur yang jelas, 

mengalami stres. Karyawan stres karena ketidakjelasan peran dalam bekerja 

dan tidak tahu apa yang diharapkan oleh manajemen (Elisabeth, 2007). 

Kenyataan seperti ini mungkin banyak dialami pekerja di Indonesia, dimana 

perusahaan atau organisasi tidak punya garis garis haluan yang jelas, aturan 
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main, visi dan misi yang seringkali tidak dikomunikasikan pada seluruh 

karyawannya. Akibatnya, sering muncul rasa ketidakpuasan kerja, ketegangan, 

menurunnya prestasi hingga akhirnya timbul keinginan untuk meninggalkan 

pekerjaan. 

Di perusahaan Budi Sehat yang bergerak dibidang farmasi dan 

pembuatan obat, stres kerja banyak dialami oleh sebagian karyawan bagian 

gudang, hasil tanya jawab secara informal (bukan wawancara) pada saat 

observasi awal menunjukkan ada 2-3 orang karyawan mengatakan jika dirinya 

merasa berat bekerja di bagian ini. Sedangkan tingkat kinerja karyawan 

sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian tentang tingkat kinerja 

karyawan di perusahaan Budi Sehat.  

Uraian dalam latar belakang ini mengarah pada ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH BEBAN KERJA DAN 

STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BUDI 

SEHAT DI SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT. Budi 

Sehat di Surakarta ? 

2. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. Budi 

Sehat di Surakarta ? 
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3. Apakah ada pengaruh beban kerja dan stres kerja  terhadap  kinerja 

karyawan PT. Budi Sehat di Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT. Budi 

Sehat di Surakarta? 

2. Menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. Budi 

Sehat di Surakarta? 

3. Menganalisis pengaruh beban kerja dan stres kerja  terhadap  kinerja 

karyawan PT. Budi Sehat di Surakarta? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya 

dalam pengembangan konsep sumber daya manusia kaitannya dengan 

beban kerja dan stres kerja  terhadap  kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Karyawan  

Sebagai masukan kepada karyawan agar meningkatkan kinerja dengan 

meminimalisir beban kerja dan stres kerja dalam melakukan suatu 

pekerjaan.  
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b. PT. Budi Sehat di Surakarta  

Hasil penelitian ini secara umum memberikan manfaat untuk 

mengetahui sumber sumber tekanan pekerjaan pada karyawan 

sehingga dapat memperkecilnya. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab pembahasan, secara rinci 

yaitu sebagai berikut: 

Bab I    Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dari hasil studi 

pustaka yang erat hubungannya dengan bidang penelitian antara lain 

berisi landasan teori tentang konsep variabel penelitian yaitu beban 

kerja dan stres kerja serta kajian penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian 

Pembahasan pada bab ini meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 
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Bab IV Analisa Data dan Pembahasan 

Pada bab ini menguraikan tentang analisis deskripsi dan 

pengujian hipotesis serta pembahasan dari hasil analisis data untuk 

menjawab tujuan penelitian.. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran  

 

 


