
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini perusahaan berlomba-lomba untuk mencapai tujuan

dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak

luput dari peran sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Sumber daya

manusia adalah faktor penggerak untuk menjalankan sebuah perusahaan, tanpa

adanya sumber daya manusia unsur-unsur manajemen lain yang berupa mesin,

material, uang, metode dan pemasaran tidak dapat berfungsi sebagai semestinya.

Dalam pencapaian tujuan perusahaan Manajemen Sumber Daya Manusia harus

bisa mengelola karyawan yang dimiliki dengan sebaik mungkin untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, karena kunci tercapainya

tujuan perusahaan adalah adanya sumber daya manusia yang terampil dan

profesional serta memiliki motivasi yang kuat dan siap untuk menghadapi

perubahan. Semakin baik sumber daya manusia dikelola maka akan semakin

banyak juga dampak positif yang diciptakan untuk perusahaan di masa

mendatang. Masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia menjadi

masalah serius yang harus dihadapi oleh manajemen karena sumber daya manusia

adalah unsur terpenting dalam perusahaan. Salah satu masalah sumber daya

manusia adalah stres kerja.

Menurut Luthans (2012: 441) stres kerja adalah respon adaptif terhadap

situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau
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perilaku pada anggota organisasi. Stres kerja dapat terjadi pada karyawan karena

adanya tekanan terhadap beban kerja yang mereka rasakan. Terdapat beberapa

penyebab terjadinya stres kerja pada karyawan, menurut Robbins & Judge (2008:

370) Terdapat tiga sumber stres yang mengancam seorang karyawan antara lain:

(1) stresor lingkungan yaitu adanya ketidakpastian pada lingkungan berupa

perubahan-perubahan yang mempengaruhi tingkat stres pada karyawan dalam

organisasi, (2) stresor organisasi, tidak sedikit faktor di dalam organisasi yang

menyebabkan stres, diantaranya faktor tuntutan tugas, tuntutan peran dan tuntutan

antarindividu, (3) stresor individual yaitu masalah yang berasal dari luar pekerjaan

yang terbawa ke dunia kerja. Stres kerja dapat terjadi pada karyawan karena

adanya tuntutan tugas berlebih yang diberikan oleh perusahaan, beban peran yang

berlebihan, serta tidak adanya dukungan antar sesama karyawan.

Dampak yang diciptakan dari adanya stres kerja sangat besar terutama

dampak negatifnya. Menurut Hakim (2017: 209-211) dampak negatif dari stres

kerja antara lain: (1) Perasaan kesal-marah (burnout), (2) Kecanduan alkohol, (3)

Penyalahgunaan obat, (4) Menurunnya prestasi kerja. Dari banyaknya dampak

negatif tersebut, menurut Robbins & Judge (2008: 368) stres tidak selalu

menyebabkan dampak yang buruk meskipun sering dibahas dalam konteks

negatif, stres kerja juga memiliki dampak positif. Ada sebagian orang yang

memanfaatkan stres untuk menciptakan peluang baru, misalnya ketika seorang

karyawan sedang tertekan dengan pekerjaannya dan waktu pengerjaan yang

sangat minim mereka akan memanfaatkan stres sebagai dorongan untuk

meningkatkan mutu dari output yang mereka hasilkan. Manajemen Sumber Daya
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Manusia harus bisa mengendalikan stres kerja pada karyawan agar menciptakan

dampak positif pada karyawan dan meminimalisir terciptanya dampak negatif

stres kerja.

Stres kerja sangat mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan

pekerjaannya, ketika kondisi psikis dan fisik tidak stabil, karyawan tidak bisa

fokus terhadap pekerjaannya sehingga menyebabkan turunnya kinerja karyawan.

Menurut Zaini & Prasetya (2015) dengan meminimalisasikan dampak negatif dari

adanya stres kerja di lingkungan kerja dapat membantu meningkatkan kinerja

karyawan. Pada tingkat stres yang rendah dan tidak ada stresor sama sekali,

karyawan akan bekerja sebaik dan semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi

kerja yang tinggi. Stres dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi seseorang untuk

meningkatkan kinerja. Akan tetapi ketika stres mengalami peningkatan sampai

tingkat yang tinggi, hal ini menyebabkan penurunan kinerja karyawan.

Penelitian tentang stres kerja menarik untuk diteliti, karena seringnya stres

kerja memberi pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Biru,

Utami, & Mayowan (2016) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Apabila

terjadi peningkatan stres kerja maka akan diikuti oleh penurunan kinerja

karyawan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Antonita & Amalia (2017)

mrnunjukksan hasil bahwa variabel stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Massie, Areros, &

Rumawas (2018) menunjukan hasil bahwa variabel stres kerja memiliki pengaruh

yang negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2012) didapatkan hasil bahwa

variabel stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan,

yang berarti apabila stres kerja meningkat maka kinerja karyawan akan semakin

menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, Utami, & Iqbal (2015)

menjelaskan variabel ambiguitas peran (X1), konflik peran (X2), peran berlebih

(X3), tuntutan antar pribadi (X4) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja

karyawan Plasa Telkom Group Malang yang artinya, apabila tingkat stres kerja

yang tinggi pada karyawan dapat menyebabkan penurunan kinerja. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Basit & Hassan (2018) hasil yang di dapat dari

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tekanan waktu dan ambiguitas peran

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan,

sedangkan beban kerja dan kurang motivasi memiliki pengaruh yang tidak

signifikan terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed & Ramzan (2013) menunjukan

bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khuong & Yen (2016)

menyatakan hasil bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kinerja karyawan. Berdasarkan penelitan yang dilakukan Zaini & Prasetyo (2015)

menyatakan bahwa variabel stres kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan dan

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Sagala & Ardi (2017) menunjukkan

hasil bahwa stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan. Artinya tingkat stres kerja yang tinggi diikuti dengan peningkatan
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kinerja karyawan. Penelitian Faudin, Sungkawati, & Samiadji (2016)

menunjukan hasil bahwa variabel stres kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi tingkat stres kerja pada

karyawan maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan Wartono (2017) menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Oemar & Gangga (2017) menunjukan bahwa stres kerja memiliki

pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja karyawan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, PT. Nesia Pan Pacific Clothing yang

beralamat di Dusun Ketonggo, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten

Wonogiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Sama

seperti perusahaan lain, PT Nesia Pan Pacific Clothing juga menghadapi masalah

pada tenaga kerja diataranya adalah permasalahan stres kerja pada karyawan.

Stres kerja yang dialami karyawan dikhawatirkan dapat berakibat buruk sehingga

menyebabkan penurunan kinerja karyawan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk

mengukur pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Nesia Pan

Pacific Clothing di Wonogiri. Dari latar belakang diatas penulis akan melakukan

penelitian dengan judul “PENGARUH STRES KERJA TERHADAP

KINERJA KARYAWAN PT. NESIA PAN PACIFIC CLOTHING DI

WONOGIRI”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diperoleh

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara variable stres kerja yaitu tuntuan tugas (X1),

tuntunan peran (X2) dan tuntutan antarindividu (X3) terhadap kinerja

karyawan (Y)?

2. Diantara variable tuntutan tugas (X1), tuntutan peran (X2) dan tuntutan

antarindividu (X3) variable manakah yang paling berpengaruh terhadap

kinerja karyawan (Y)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara variabel stres kerja yaitu tuntutan tugas

(X1), tuntutan peran (X2) dan tuntutan antar individu (X3) terhadap kinerja

karyawan (Y).

2. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan diantara tuntutan tugas

(X1), tuntutan peran (X2) dan tuntutan antar individu (X3) terhadap kinerja

karyawan (Y).
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D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan manfaat

kepada berbagai pihak yang menggunakan penelitian ini. Adapun pihak terkait

adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengetahuan tentang teori stres kerja

terutama berkaitan dengan bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja

karyawan PT. Nesia Pan Pacific Clothing di Wonogiri.

2. Bagi PT. Nesia Pan Pacific Clothing, Hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak PT. Nesia Pan Pacific Clothing yang dapat digunakan

sebagai masukan tentang stres kerja atau beban kerja untuk meningkatkan

kinerja karyawannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitin ini diharapkan dapat menjadi masukan

atau sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian mengenai teori-teori yang dijadikan dasar dalam

perumusan masalah penelitian, kerangka pemikiran, pengujian hipotesis, dan

kutipan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
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BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian mengenai definisi operasional pada tiap variabel,

jumlah populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat paparan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari data

di lapangan kemudian dibahas dan dianalisis menggunkan teori-teori yang

mendukung.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan

kemudian digunakna sebagai acuan dalam pemberian saran kepada perusahaan

terkait.


