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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat,

membawa perubahan pula dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan

itu membawa akibat yaitu tuntutan yang lebih tinggi terhadap setiap individu

untuk lebih meningkatkan kinerja mereka sendiri dan masyarakat luas. Agar

eksistensi tetap terjaga, maka setiap individu akan mengalami stres terutama

bagi individu yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan

tersebut. Misalnya saja seorang driver yang sudah lama bekerja pada

perusahaan dan tidak pernah mendapat tugas untuk mengantar tamu asing dan

tidak mempunyai kemampuan berbicara menggunakan bahasa Inggris.

Adanya perkembangan tersebut, mengakibatkan karyawan harus mengubah

pola dan sistem kerjanya sesuai dengan tuntutan yang ada sekarang, yakni

menggunakan bahasa Inggris dalam menjalankan tugasnya.

PT. Teknik Mitra Bersama yang merupakan salah satu supplier sparepart

mesin pabrik di Surakarta mempunyai komitmen untuk mengembangkan

potensi usaha sepenuhnya atau "keberhasilan menyeluruh" dan menciptakan

lingkungan yang memungkinkan para karyawan mengembangkan potensi

mereka sepenuhnya serta mencapai aspirasi pribadi mereka masing-masing,

sesuai dengan parameter yang berlaku.

Setiap orang di manapun dia berada dalam suatu organisasi, dapat



berperan sebagai sumber stres bagi orang lain. Mengelola stres diri sendiri

berarti mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan. Sebagai seorang manajer,

mengelola stres pekerja di tempat kerja, lebih bersifat pemahaman akan

penyebab stres orang lain dan mengambil tindakan untuk menguranginya

dalam rangka pencapain tujuan organisasi. Efektivitas proses komunikasi dua

arah di antara manajer dan pekerja.

Adalah hal penting untuk mengidentifikasikan penyebab stres yang

potensial dan pemecahannya, karena stres akan selalu menimpa pekerja

maupun organisasi. Stres sebagai suatu ketidakseimbangan antara keinginan

dan kemampuan memenuhinya sehingga menimbulkan konsekuensi penting

bagi dirinya. Stres sebagai suatu kondisi dinamis di mana individu

dihadapkan pada kesempatan, hambatan dan keinginan dan hasil yang

diperoleh sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan.

Perusahaan harus memiliki perencanaan kinerja yang merupakan

suatu proses di mana karyawan dan manajer bekerjasama merencanakan apa

yang harus dikerjakan karyawan pada tahun mendatang, menentukan

bagaimana kinerja harus diukur, mengenali dan merencanakan cara

mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang pekerjaan

itu. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill)

yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan

perjanjian, mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik.

Mengenai gaji atau upah dan adanya harapan (expectation) merupakan hal

yang menciptakan motivasi seorang karyawan bersedia melaksanakan



kegiatan kerja dengan kinerja yang baik. Seseorang yang sangat termotivasi,

yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-

tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi di mana dia bekcrja.

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam

hal bekerja. Bila sekelompok karyawan dan atasannya mempunyai kinerja

yang baik, maka akan berdampak pada kinerja perusahaan yang baik pula.

Harapan PT. Teknik Mitra Bersama terhadap para pekerja khususnya

di divisi marketing yaitu para pekerja dapat memberikan servis atau

pelayanan yang memuaskan kepada costumer. Oleh karena itu, peneliti di

sini ingin melakukan penelitian mengenai tingkat stres kerja para karyawan

khususnya di divisi marketing.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH STRES KERJA

TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PT.

TEKNIK MITRA BERSAMA DI SURAKARTA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah variabel stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

di PT. Teknik Mitra Bersama?

2. Apakah variabel stres kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja di

PT. Teknik Mitra Bersama?

3. Apakah variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan di PT. Teknik Mitra Bersama?



4. Apakah motivasi kerja memediasi pengaruh stres kerja dengan kinerja

karyawan di PT. Teknik Mitra Bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di PT.

Teknik Mitra Bersama.

2. Untuk menguji pengaruh stres kerja terhadap motivasi kerja di PT. Teknik

Mitra Bersama.

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT.

Teknik Mitra Bersama.

4. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja sebagai variabel permediasi

hubungan antara stres kerja dengan kinerja karyawan. di PT. Teknik Mitra

Bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Menambah wawasan penulis karena dapat mengimplementasikan

ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis

secara nyata untuk mengetahui pengaruh dari stres kerja terhadap motivasi

dan kinerja karyawan.

2. Untuk Pihak Perusahaan

Untuk pihak perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini

dapat memperoleh masukan-masukan yang positif dan membangun, yang

dapat diterapkan perusahaan dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan.



3. Untuk Pihak Lain

Sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembang-

kan penelitian mengenai tingkat stress kerja dihubungkan dengan

performance dan kepuasan kerja karyawan.

E. Sistematika Skripsi

Agar mendapat gambaran yang sederhana dan mengarah tentang

skripsi,  maka  terlebih  dahulu  akan  diuraikan  mengenai  sistematika

skripsi dalam garis besarnya tanpa mengurangi isi permasalahan. Adapun

sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan mengenai latar belakang

masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk

memberi penjelasan tentang stress kerja, motivasi kerja, kinerja,

kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian, variabel penelitian,

operasional variabel, metode penelitian, jenis data dan sumber

data, teknik pengumpulan pengolahan data, alat intrumen serta

metode analisis data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam   bab   ini   akan   diuraikan   mengenai   gambaran   umum

perusahaan yang meliputi, sejarah  berdirinya perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, proses penelitian, hasil analisis data dan

pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya

dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan ataupun oleh pihak

lainnya yang membaca skripsi ini.
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