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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Kinerja merupakan daya ukur karyawan dalam menjalankan tugas yang telah 

ditargetkan untuk diselesaikan. Upaya untuk melakukan penilaian kinerja menjadi 

penting dengan diketahuinya  pengukuran kinerja yang baik. Kinerja diukur 

berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian dan 

komitmennya (Bernadin dalam Ayudiati, 2010). Menurut Dessler (2005) kinerja 

merupakan prestasi kerja yakni perbandingan antara kerja nyata dan standar kerja 

yang ditetapkan. Karena organisasi merupakan lembaga yang digerakkan oleh 

manusia maka kesesuaian perilaku karyawan dengan standar kerja akan 

menghasilkan kinerja yang diharapkan. 

Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari seseorang karyawan, sebuah 

organisasi harus memberikan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat 

perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. 

Sarana yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan 

menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. 

Dari hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh kinerja 

karyawan. 
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Menurut Gibson (dalam Abdullah, dkk., : 2012) terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu faktor individu yang berasal dari dalam seseorang, 

faktor organisasi, dan faktor psikologis. Selain itu, menurut Wirawan (2009) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor internal 

organisasi, faktor lingkungan internal, dan faktor eksternal. Faktor internal 

organisasi, adalah faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor 

bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika mereka berkembang. Faktor 

bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara 

itu faktor-faktor yang diperoleh misalnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman 

kerja dan motivasi kerja. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi faktor-

faktor internal tersebut, maka semakin tinggi juga kinerja pegawai, sebaliknya 

semakin rendah faktor-faktor tersebut, semakin rendah pula kinerjanya sedangkan 

pada faktor-faktor lingkungan internal organisasi, didalam melaksanakan 

tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat mereka bekerja. 

Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja adalah faktor lingkungan eksternal 

organisasi. Kondisi lingkungan eksternal organisasi yang dimaksud adalah 

keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi dilingkungan eksternal organisasi yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Stres kerja merupakan istilah umum yang menunjukkan pada tekanan dan 

masalah yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan kerjanya. Konsep stres 

mengandung dua makna yaitu positif dan negatif. Jika orang dapat mengatur atau 
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mengelola stres dengan baik maka secara psikologis akan menumbuhkan semangat 

dan motivasi untuk bekerja. Sebaliknya jika stress terlalu berlebihan akan 

menyebabkan terganggunya kesehatan baik secara fisik maupun nonfisik. Stres 

kerja yang berlebihan akan menimbulkan karyawan akan meninggalkan 

pekerjaannya. Stres dan tekanan kerja dapat mengalami pasang surut dan berubah–

ubah. stres merupakan proses adaptasi sementara terhadap tekanan lingkungan 

sehingga bersifat fluktuatif dan tidak menetap, serta tidak disertai perubahan sikap 

dan perilaku. Bahaya stres diakibatkan karena kondisi kelelahan fisik, emosional 

dan mental yang disebabkan oleh adanya keterlibatan dalam waktu yang lama 

dengan situasi yang menuntut secara emosional. Proses berlangsung secara 

bertahap, akumulatif, dan lama kelamaan menjadi semakin memburuk. 

Stres kerja dapat dapat disebabkan oleh kondisi didalam perusahaan maupun 

luar perusahaan seperti konflik antar individu atau kelompok, beban kerja 

berlebihan, frustasi, masalah-masalah fisik, masalah dalam hubungan perkawinan, 

perubahan yang terjadi didaerah tempat tinggal, masalah pribadi dan lain 

sebagainya. Stres kerja dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. 

Locus of control (LOC) menggambarkan tingkat keyakinan seseorang 

tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya (Rotter, 1966). 

Seseorang yang meyakini keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya berada 

dalam kontrolnya disebut memiliki locus of control internal, sedangkan yang di 

luar kontrolnya disebut memiliki locus of control eksternal (Lefcourt, 1982). 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Erdawati menemukan 

adanya pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan adanya locus of control 

(LOC) maka peningkatan kinerja pegawai akan terjadi. Hal tersebut membuktikan 

bahwa locus of control (LOC) merupakan penggerak untuk meningkatkan kinerja 

pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh organisasinya. Locus of 

control (LOC) yang dilakukan dengan baik akan membuat pegawai semangat 

bekerja tanpa adanya perasaan tertekan atau stres dalam bekerja 

Kinerja karyawan, stres kerja, dan Locus of control (LOC) memiliki 

hubungan yang berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Silverthorne (2008) yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara Locus of contro (LOC), stres kerja, kinerja 

karyawan dan kepuasan kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan 

hubungan antara Locus of control (LOC) dengan perilaku yang berhubungan 

dengan pekerjaan seperti stres kerja dan kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa terdapat hubungan antara Locus of control (LOC), stres kerja, dan 

kinerja karyawan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh positif antara stres 

kerja dengan kinerja karyawan akan lebih besar pada individu yang tergolong 

memiliki internal Locus of control (LOC) daripada individu yang tergolong 

memiliki external Locus of control (LOC). Hal ini menjelaskan bahwa Locus of 

control (LOC) berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara stres kerja 

dan kinerja karyawan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberi judul tugas akhir 

ini “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan yang dimoderasi 

oleh Locus of control”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan yang 

dimoderasi oleh locus of control sebagai berikut: 

1. Apakah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah locus of control memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh negatif stress kerja terhadap kinerja karyawan ? 

2. Menganalisis pengaruh positif locus of control (LOC) terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Menganalisi pengaruh locus of control (LOC) memoderasi  stres kerja 

terhadap kinerja karyawan? 
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D. Manfaat Penelitian 

Maafaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis. 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan 

pengetahuan empiris yang berkaitannya dengan  Locus of control (LOC) dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis. 

Bagi perusahaan dan karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta, melalui penelitian ini diharapkan agar dapat memahami dan 

meningkatkan kinerja dengan baik. 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional, metode analisis data. 

BAB IV : NALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitia. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian. 


