
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini menuntut persaingan yang

kompetitif bagi setiap perusahaan untuk selalu melakukan inovasi dalam

pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah

mendapatkan keuntungan dari usahanya dan selalu berupaya untuk menjaga

dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan dan

mengembangkan usahanya. Kenyataan tersebut berlaku bagi semua jenis

usaha, seperti dalam bidang perikanan terpadu, perdagangan dan pengolahan

hasil laut yaitu PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Manajemen sumber daya manusia merupakan peranan yang sangat

pentingbagi suatu organisasi. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah

mengelolaunsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang

produktif dan puas akanpekerjaannya. Tanpa peran manusia meskipun

berbagai faktor yang dibutuhkan itutelah tersedia, organisasi tidak akan

berjalan. Karena manusia inilah yang dapatmengendalikan berjalannya suatu

organisasi, maka penting bagi organisasimemberikan arahan yang positif

demi tercapainya tujuan organisasi.

Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu perusahaan,

oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu dipertahankan, dijaga, dan

dikembangkan (Hidayati dalam Sanjaya). Sumber daya manusia yang
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berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu memperlihatkan

perilaku kerja yang mengarah pada tercapainya maksud dan tujuan

perusahaan, misalnya bagaimana caranya mengelola sumber daya manusia

mengarah pada kinerja yang baik, karena sumber daya manusia bisa menjadi

pusat persoalan atau masalah bagi pesusahaan ketika potensi mereka tidak

dikembangkan secara optimal, sebaliknya sumber daya manusia bisa menjadi

pusat keberhasilan bagi perusahaan ketika potensi mereka bisa dikembangkan

secara optimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu

organisasi adalah Kinerja Karyawan. Kinerja karyawan menurut

Mangkunegara dalam Astianto,dll adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan adalah

salah satu sumber daya penting dalam kehidupan perusahaan. Meskipun

memiliki sarana dan prasarana yang baik, namun jika perusahaan tidak

memiliki karyawan yang memiliki kompetensi maka akan sulit bagi

perusahaan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing potensial. Setiap

perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai prestasi, karena

dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan memberikan sumbangan

yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang

berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Apabila

individu dalam perusahaan yaitu sumber daya manusia berjalan efektif, maka
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perusahaan juga tetap berjalan efektif. Dengan kata lain kelangsungan suatu

perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawannya.

Peran karyawan dalam sebuah organisasi perusahaan merupakan faktor

yang sangat vital untuk mencapai dan menjalankan fungsi serta tujuan dari

perusahaan. Karyawan menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang

selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi atau industri.

Karyawan sebagai penunjang tercapainya tujuan, akan tetapi karyawan juga

memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang mempengaruhi sikap-

sikapnya terhadap pekerjaannya. Sikap ini akan menjadi dan menentukan

prestasi kerja, dedikasi, dan kecintaannya dalam pekerjaan yang di bebankan

kepadanya.

Suatu perusahaan tentu mengharapkan karyawan bekerja secara

produktif, dengan pengaturan sumber daya manusia secara profesional.

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena

karyawan memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam mengajarkan tugasnya

dan kinerja karyawan yang baik menentukan pencapaian produktivitas

perusahaan. Namun faktanya tidak semua karyawan memiliki kinerja yang

tinggi, tetapi masih ada karyawan yang memiliki kinerja rendah yang tidak

sesuai dengan harapan perusahaan dikutip dari Septiant dalam Ningrum

(2014).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat,

membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan itu

mengakibatkan tuntutan yang lebih  tinggi  terhadap setiap individu untuk
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lebih meningkatkan kinerja mereka sendiri. Adanya perkembangan tersebut,

mengakibatkan karyawan harus mengubah pola dan sistem kerjanya sesuai

dengan tuntutan yang ada sekarang. Dalam  kehidupan modern  yang  makin

kompleks,  manusia  akan  cenderung mengalami stres apabila dia kurang

mampu mengadaptasikan  keinginan  dengan kenyataan yang ada, baik

kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Segala macam bentuk

stres pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan mengertian manusia akan

keterbatasannya sendiri (Noviansyah dan Zunaidah: 2011).

Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,

proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres kerja ini tampak dari gejala,

antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, sukamenyendiri, sulit

tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup,

tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan

(Mangkunegara dalam Ningrum). Selain stres kerja, lingkungan kerja juga

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dalam lingkungan kerja yang baik,

karakter tugas dari pekerjaan dan pemberian dorongan sudah seharusnya

dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang

maksimal. Dan dengan kinerja yang maksimal dari setiap individu yang

terlibat tentunya pada akhirnya akan memberikan hasil yang terbaik terhadap

perusahaan secara keseluruhan. Lingkungan kerja yang mempengaruhi

kinerja karyawan dapat di kategorikan menjadi dua yaitu lingkungan kerja

fisik, semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja

yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara
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tidak langsung. Dan lingkungan kerja non fisik, semua keadaan yang terjadi

yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun

hubungan sesama rekanan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.

Hal yang ke dua yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah

kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah Price dalam Candra menyatakan

bahwa kepuasan kerja adalah tingkatan orientasi positif atas pemberdayaan

karyawan di perusahaan. Ketika karyawan memiliki kepuasan kerja yang

tinggi maka mereka akan cenderung bekerja dengan baik begitu juga

sebaliknya jika karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah maka

karyawan cenderung untuk bekerja sesukanya. Maka dari itu kepuasan kerja

karyawan sangat berpengaruh terhadap kinerja.

Hal terakhir yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi. Setiap

karyawan yang bekerja memiliki motivasi tersendiri. Motivasi terbesar adalah

mendapatkan gaji yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari

karyawan itu. Perusahaan mempunyai tanggung jawab besar dalam

meningkatkan motivasi dari karyawan. Cara yang bisa di tempuh antara lain

memberikan imbalan yang sesuai dengan kemampuan karyawan, memberikan

bonus dan tunjangan. Hal ini di lakukan agar motivasi karyawan dalam

bekerja meningkat. Meningkatnya motivasi mengakibatkan karyawan bekerja

dengan senang hati sehingga hasil kerjaanya dapat maksimal.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap tentang faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawam di suatu perusahaan. Salah satunya adalah

William Hendrikus(2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Stres
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Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi di PT.Cahaya Kalbar Tbk

Pontianak menyebutkan bahwa kinerja karyawan dan stres kerja

menunjukkan bahwa kondisi fisik, desain pekerjaan, peran dalam pekerjaan,

teknologi, tekanan waktu, hubungan dengan patner, dan operator memiliki

efek positif pada karyawan sedangkan kinerja, manajemen dan keselamatan

kerja memiliki efek negatif terhadap kinerja karyawan.Penelitian yang sama

juga di lakukan oleh Ningrum.T (2014) dalam penelitiannya yang berjudul

Pengaruh Stres Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di

PT. Makmur Alam Lestari mengemukakan bahwa ada pengaruh yang

signifikan antara stres kerja dan lingkungan kerja fisik kerja non-fisik

terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang bebeda di lakukan oleh Noviansyah dan Zunaidi

(2011) pada penelitian yang berjudul Stres Kerja Dan Motivasi Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Minanga Ogan Baturaja

mengemukakan bahwa bahwa stres kerja terendah atau tertinggi telah

mempengaruhi untuk tingkat karyawan kinerja rendah (itu optimum), dapat

disimpulkan bahwa lebih dari stres kerja dan rendah Motivasi membuat

frustasi / underpressure dan penurunan kinerja dan akhirnya, pekerjaan stres

lebih dipengaruhi: dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.

Banyak peneliti yang telah malakukan penelitian tentang kinerja

karyawan yang di dipengaruhi oleh bebepara faktor. Dari uraian di atas maka

penulis ingin membuat penelitian tentang kinerja karyawan. Dalam hal ini

variabel independen yang ingin digunakan oleh peneliti adalah Stres Kerja,
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Kepuasan Kerja dan Motivasi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian

ini adalah Kinerja Karyawan. Penulis tidak menambahkan variabel lain

karena pada penelitian lain terjadi hasil yang tidak konsisten.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH STRES

KERJA, KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA

KARYAWAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti akan

menganilisis tentang Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja dan Motivasi

Terhadap Kinerja Karyawan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan

masalahnya sebagai berikut:

1. Seberapa besar stres kerjaberpengaruh terhadap kinerja karyawan?

2. Seberapa besar kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

3. Seberapa besar motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

4. Apakah stres kerja, kepuasan kerja, dan motivasi berpengaruh secara

simultan terhadap kinerja karyawan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

2. Menganalisis pengaruh kepuasaan kerja berpengaruh terhadap kinerja

karyawan.
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3. Menganalisis pengaruh motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

4. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh stres kerja, kepuasan

kerja, dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk

PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk. Mengenai Pengaruh Stres Kerja,

Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.

2. Manfaat secara praktis :

a. Bagi  PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat kinerja

karyawan dalam perusahaan guna mewujudkan tujuan perusahaan.

b. Bagi Karyawan

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk melihat sejauh mana karyawan

berkontribusi terhadap suatu perusahaanserta meningkatkan loyalitas

terhadap perusahaann.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terutama

mengenai Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja dan Motivasi
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Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Dua Putra Utama Makmur

Tbk.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah

wacana keilmuan mengenai Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan Kerja

dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang nantinya akan sangat

membantu dalam hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka

pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan desaian penelitian, tempat dan waktu

penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian

dan metode analisis data.
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi responden dan analisis data yang

berisi pengujian kualitas pengumpulan data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-

saran.


