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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, dimana ditandai dengan adanya 

perubahan yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi dituntut 

untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam semua segi yang ada 

pada organisasi tersebut. Dengan terbatasnya sumberdaya manusia yang ada, 

organisasi diharapkan dapat mengoptimalkannya sehingga tercapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Sumber Daya Manusia merupakan bagian 

dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena 

itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat 

maju, menuntut Sumber Daya Manusia yang kompeten yang memiliki 

semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan perandan 

fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional. Oleh karena 

itu maju tidaknya suatu negara tergantung dari kemampuan sumber daya 

manusianya (Prihantoro 2012). 

Kinerja merupakan landasan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya sangat bergantung 

pada kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam bekerja selama 

berada pada organisasi tersebut. Lebih lanjut, peranan sumber daya manusia 

terhadap kinerja organisasi sangatlah penting, keputusan-keputusan sumber 

daya manusia harus dapat meningkatkan efisiensi bahkan mampu 
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memberikan peningkatan hasil organisasi serta berdampak pula pada 

peningkatan kepuasan masyarakat Logahan 2009: 3 dalam (Pangarso dan 

Susanti 2016). Setiap perusahaan akan berusaha untuk selalu meningkatkan 

kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan kinerja memerlukan karyawan yang 

mempunyai kinerja kerja yang baik. Berbagai cara bisa ditempuh perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja karyawannya diantaranya disiplin kerja, budaya 

organisasi, dan komunikasi sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas 

dan efesiensi dari organisasi di dalam menjalankan kegiatan dan pekerjaan 

yang telah direncanakan dan diprogramkan. Kinerja seorang karyawan 

bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan 

yang berbeda - beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat 

mengukur karyawan atas untuk kerjanya berdasarkan kinerja dari masing-

masing karyawan. Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja 

dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan. Robbins 2001 dalam (Arianto 2013). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan 

adalah kompensasi, yang merupakan dorongan atau motivasi utama seorang 

karyawan untuk bekerja. Gaji yang diberikan oleh perusahaan pada setiap 

karyawan dibayar setiap awal bulan (dibayar perbulan dan dihitung lembur 

apabila karyawan tersebut bekerja lembur). Perusahaan juga memberikan 

kompensasi berupa tunjangan dan penghargaan. Tunjangan diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawannya yaitu pada setiap hari raya keagamaan, 
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sedangkan untuk penghargaan yang diberikan berupa gaji, upah, insentif dan 

penghargaan karyawan, maka kelangsungan hidup perusahaan dapat 

dipertahankan dan tujuan (Naibaho, Kawet, dan Kojo 2016). 

Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memperoleh uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang karyawan mulai 

menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap 

perusahaan dan karena itulah perusahaan dan karena itulah perusahaan 

memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan 

jalan meberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatan 

prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah 

memalui kompensasi. (Pandi Afandi 2018). 

Stres kerja juga merupakan hal penting, menurut Robbins & Judge 

2012 dalam (Khaidir dan Sugiati 2016) stres adalah kondisi dinamis dimana 

seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang 

terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya 

dipandang tidak pasti dan penting. 

Dalam bekerja hampir setiap orang mempunyai stres yang berkaitan 

dengan pekerjaan mereka. Stres kerja adalah suatu kondisi yang muncul 

akibat interaksi antara individu dengan pekerjaan mereka, dimana terdapat 

ketidak sesuaian karakteristik dan perubahan-perubahan yang tidak jelas yang 

terjadi dalam perusahaan. Stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian 

diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis 

yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar 
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(lingkungan), situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis 

dan atau fisik berlebihan kepada seseorang. Stres kerja merupakan suatu 

proses yang kompleks, bervariasi, dan dinamis dimana stressor, pandangan 

tentang stres itu sendiri, respon singkat, dampak kesehatan, dan variabel-

variabelnya saling berkaitan(Pandi Afandi 2018). 

Konflik merupakan pertentangan yang melibatkan individu-individu 

atau kelompok kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 

menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan 

(Anwari, Sunuharyo, dan Ruhana 2016). Konflik dalam organisasi 

memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi organisasi. Secara 

positif adanya konflik dapat meningkatkan ritme kerja, membuat pekerjaan 

cepat selesai dan meningkatkan kedisiplinan karyawan. Sedangkan secara 

negatif konflik dalam organisasi dapat menyebabkan stres kerja, menurunnya 

kepuasan kerja, menurunnya komitmen organisasi dan meningkatkan 

intention to quit Tamauka dkk dalam (Wenur, Sepang, dan Dotulong 2018) 

Dari beberapa faktor diatas telah dijelaskan penulis ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh ketiganya didalam kinerja karyawan pada karyawan 

FEB Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sehingga dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “ANALISIS PENGARUH 

KOMPENSASI, STRES KERJA, DAN KONFLIK KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PT. ICC INDONESIA DI 

JAKARTA UTARA)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba untuk membahas Analisis 

Pengaruh Kompensasi, Stres Kerja, dan Konflik Kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. ICC INDONESIA, dengan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi, stres kerja, dan konflik kerja terhadap 

kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil perumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas 

maka dapat menjelaskan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan  

3. Untuk menganalisis  pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan  

4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi, stres kerja, dan konflik kerja 

terhadap kinerja karyawan 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi 

pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat yang dilihat dari 

kepentingan praktik : 
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1. Bagi penulis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk 

memperdalam pengetahuan tentang kompensasi, stres kerja, dan konflik 

kerja karyawan serta dapat menerapkan  teori – teori yang telah 

diperoleh oleh penulis selama mengikuti kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusaaan yang dapat dilihat dari meningkatnya 

kinerja karyawan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu penelitian ini berisi tentang penelitian 

terdahulu, dan terdapat hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, 

sample, sumber data, dan metode pengumpulan data tentang apa 

yang akan diteliti. Variabel penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang proses perhitungan terhadap 

variabel, gambaran umum tentang objek penelitian, membuat 

deskripsi data, dan penyajian dari hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

dan saran yang diberikan terhadap perusahaan maupun penelitian 

lain di masa yang akan datang. 


