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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci 

dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang 

berkualitas dan memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi dalam 

persaingan global yang selama ini kita abaikan. Keterpurukan ekonomi 

nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan 

pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi 

persaingan ekonomi global (Damanhuri, 2007). 

Kedudukan SDM khususnya tentang mutu SDM dalam suatu sistem 

yang lebih besar yakni strategi organisasi. SDM karyawan atau pihak 

manajemen semakin diakui sebagai aset strategis suatu organisasi. Karyawan 

dengan SDMnya adalah sosok manusia dalam organisasi, misalnya 

perusahaan yang memiliki ciri-ciri sangat berbeda dengan sumber produksi 

lainnya seperti dengan capital atau teknologi, fasilitas, uang, tanah, bahkan 

dengan ternak sebagai unsur produksi (Mangkuprawira, 2007). 

Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ia miliki. Perusahaan dengan 

kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam menangani produksi, 

menangani sumber daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai 

baik secara individual maupun organisasional (Armstrong, 2004). 
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Berbagai rangsangan faktor pemotivasi kerja dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, pada umumnya manusia bekerja pada suatu perusahaan 

mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan maka akan tercipta 

suasana kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Mengingat faktor tenaga 

kerja merupakan faktor yang terpenting dalam pelaksanaan proses produksi, 

maka diperlukan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan keahlian demi 

kelangsungan hidup perusahaan. Agar tenaga kerja yang digunakan 

perusahaan dapat bekerja dengan baik, maka hendaknya pimpinan perusahaan 

harus memperhatikan segala kebutuhan yang berhubungan dengan karyawan 

(Sumartini, 2005). 

Perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih tehadap 

keberadaan karyawannya agar loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga 

tinggi. Perusahaan sebaiknya juga perlu mengetahui latar belakang penyebab 

menurunnya kinerja karyawan, salah satunya adalah masalah upah karyawan. 

Dalam pemberian upah, perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan. 

Adapun faktor lain yang perlu diperhatikan mengenai masalah upah yakni 

masalah sistem kelayakan pembagian upah karyawan. Dalam pemberian upah 

perlu diperhatikan apakah upah tersebut telah mencukupi kebutuhan minimal, 

selain itu faktor upah dan gaji ikut mempengaruhi baik tidaknya kinerja 

karyawan. Upah sebagai salah satu komponen kompensasi memegang peranan 

penting dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Upah bagi 

sebagian karyawan merupakan faktor perangsang dalam mendorong karyawan 
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mencapai tujuannya sehingga pemberian upah yang layak bagi karyawan 

harus diperhatikan. Upah yang diberikan dengan benar dapat menyebabkan 

karyawan merasa terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Menurut 

(Mathis dan Jackson, 2002) upah adalah sebagai bayaran yang secara langsung 

berdasarkan jumlah waktu kerja. Menurut (Qudus, 2003) meneliti tentang 

persepsi pengaruh upah, tunjangan karyawan, kondisi tepat kerja dan interaksi 

sosial karyawan terhadap kepuasan kerja, yang menunjukkan bahwa variabel 

upah mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar kinerja 

karyawan baik adalah adanya stress kerja pada karyawan. Stress merupakan 

suatu kondisi keadaan seseorang mengalami ketegangan karena adanya 

kondisi yang mempengaruhinya, kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam 

diri seseorang maupun lingkungan diluar diri seseorang. Stress dapat 

menimbulkan dampak yang negatif terhadap keadaan psikologis dan biologis 

bagi karyawan. Menurut (Robbin, 2002 : 318) stress merupakan kondisi 

dinamis dimana seseorang individu dihadapkan dengan kesempatan, 

keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan harapan dari hasil yang ingin dia 

capai dalam kondisi penting dan tidak menentu. Menurut (Sari, 2003) meneliti 

tentang pengaruh sumber-sumber stress kerja terhadap kinerja karyawan yang 

menunjukkan bahwa individual stress berpengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Diperlukan cara kerja yang efektif dan efesien agar dapat memenuhi 

kepuasan pelanggan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kinerja karyawan diantaranya upah dan stress kerja. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka diharapkan kinerja karyawan 

dapat ditingkatkan dan dapat mendukung perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 

Menyadari pentingnya pengaruh upah dan stress kerja terhadap 

peningkatan kinerja karyawan, maka penulis tertarik untuk memilih judul : 

ANALISIS PENGARUH UPAH DAN STRESS KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PO. ROSALIA INDAH DI PALUR 

KARANGANYAR. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah faktor upah dan stress kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap  kinerja karyawan. 

2. Diantara faktor upah dan stress kerja manakah yang lebih dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini hendak menguji pengaruh antara faktor 

upah dan stress kerja terhadap kinerja karyawan. 
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Secara khusus penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui faktor upah dan stress kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui antara faktor upah dan stress kerja yang berpengaruh 

paling dominan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut baik secara umum dan 

secara khusus, maka maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat, antara lain : 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan masukan dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam 

usaha meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai penerapan ilmu manajemen 

khususnya bidang manajemen SDM. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I    PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang mencakup latar         

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang uraian teori yang antara lain upah, stress kerja, kinerja, 

serta kajian penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka pikir, hipotesis, populasi, sampel dan tehnik 

sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

pengukuran variabel, definisi operasional variabel, alat instrumen, 

serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, 

pengujian instrumen penelitian, pengujian hipotesis, serta 

pembahasan. 

BAB V   PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


