
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karyawan dalam sebuah perusahaan akan bekerja secara maksimal,

menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan sebuah balasan berupa

pendapatan baik uang maupun bentuk lainnya. Karyawan merupakan hal

terpenting untuk melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas perusahaan dan sangat

berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sebuah

perusahaan harus sebisa mungkin membuat para karyawan dapat bekerja dengan

tenang dan nyaman tanpa ada ketegangan dan kecemasan yang dirasakan.

Keadaan yang diciptakan tidak hanya menyangkut kondisi fisik seorang karyawan

saja, melainkan berhubungan dengan hubungan sosial dengan orang lain dan

suasana psikologis yang tercipta di tempat kerja. Terciptanya lingkungan kerja

yang menyenangkan akan membuat karyawan untuk bekerja secara optimal.

Kinerja kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, karena

pada lingkungan kerja merupakan kondisi baik fisik maupun psikis yang diterima

karyawan saat menjalankan pekerjaanya (Nitisemito, 2006:197). Lingkungan

kerja fisik dalam suatu perusahaan merupakan suatu kondisi pekerjaan untuk

memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam pencapaian

tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Kondisi kerja yang buruk

berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit

berkonsentrasi dan menurunnya kinerja.
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Untuk meningkatkan kinerja perlu diperhatikan lingkungan kerja.

Lingkungan kerja dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap

kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan

kepadanya. Biasanya lingkungan kerja yang buruk akan menyebabkan

pemborosan waktu dan berakibat pada hasil kerja (output) yang dihasilkan

karyawan akan menurun. Sebaliknya, lingkungan kerja yang memuaskan akan

mendorong para karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini terjadi

karena dengan adanya lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kinerja

karyawan, sehingga karyawan dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan

kepadanya dengan baik.

Selain lingkungan kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan

adalah stres. Sumber stres dapat mempengaruhi kinerja yang terkait dengan faktor

organisasional antara lain: tuntuan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi,

tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain (Robbins, 2007). Namun demikian

tingkatan stres kerja karyawan satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Karyawan

yang dapat menanggulangi stres atas pekerjaannya akan memiliki dampak yang

positif terhadap pekerjaannya, dalam arti stres yang dialami tidak menurunkan

tingkat kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya bagi karyawan yang tidak dapat

menanggulangi stres, kinerja kerja karyawan yang bersangkutan akan menurun

seiring dengan meningkatnya tingkat stres yang dialami.

Stres kerja seringkali mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan,

artinya stres merupakan hal yang wajar dalam kehidupan. Apabila karyawan tidak

memiliki stres maka tantangan-tantangan kerja tidak ada dan akibatnya kinerja

karyawan juga rendah. Semakin tinggi stres karena tuntutan kerja yang bertambah

maka akan mengakibatkan kinerja karyawan juga bertambah, tetapi jika stres
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sudah maksimal tantangan-tangan kerja jangan ditambah karena tidak lagi akan

dapat meningkatkan kinerja, tetapi malah akan menurunkan kinerja. Jadi stres

kerja tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi harus ditekan serendah mungkin,

karena stres dalam tingkat tertentu bisa menjadi motivator yang sangat penting

dan berpengaruh. Kreitner dan Kinicki (2004), menyatakan bahwa stres adalah

tanggapan perilaku, fisik, dan psikologis terhadap stressor atau penyebab stres.

Stres terjadi karena adanya interaksi individu dengan individu yang lain.

PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo yang merupakan perusahaan

bergerak dibidang produksi kayu. Kegiatan yang dilakukan PT. Kutai Timber

Indonesia Probolinggo adalah memproduksi kayu plywood, particle bord, dan

wood untuk di ekspor ke luar negeri. Fenomena yang terjadi pada karyawan divisi

plywood di PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo yaitu suasana kerja yang

letaknya di sekitar pelabuhan dengan kondisi yang begitu panas, berhadapan

dengan alat berat yang membahayakan, barang-barang ekspor dan iklim yang

cenderung keras merupakan suatu masalah yang mungkin terjadi pada lingkungan

kerja. Selain itu sistem penerangan yang kurang baik, udara yang lembab karena

kurangnya fentilasi, dan adanya suara bising atau suara yang mengganggu.

Terlebih lagi jadwal produksi yang begitu ketat yang diterapkan oleh pihak

manajemen tentunya akan berdampak pada kondisi kerja karyawan. Dengan

jadwal produksi yang begitu ketat dimungkinkan karyawan PT. Kutai Timber

Indonesia Probolinggo mengalami stres kerja.

Produk jenis plywood di PT. Kutai Timber Indonesia dengan ukuran 9 x

1220 x 2440 mm, karena produk ini merupakan produk utama dari perusahaan,

yang permintaannya sangat besar. Selain itu hasil produksi yang masih fluktuatif

dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini.
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Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Produksi Plywood Tahun 2016

Bulan
Rata-Rata Target
Produksi (unit)

Realisasi Selisih (%)

Januari 11.400 m3 10,450 m3 8,33
Februari 11.400 m3 10,785 m3 5,39
Maret 11.400 m3 10,925 m3 4,17
April 11.400 m3 10,570 m3 7,28
Mei 11.400 m3 10,865 m3 4,69
Juni 11.400 m3 11,051 m3 3,06
Juli 11.400 m3 11,210 m3 1,67
Agustus 11.400 m3 11,315 m3 0,75
September 11.400 m3 10,985 m3 3,64
Oktober 11.400 m3 11,115 m3 2,50
November 11.400 m3 11,375 m3 0,22
Desember 11.400 m3 11,382 m3 0,16

Rata-rata 11.400 m3 11,002 m3 3,49
Sumber: PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggop, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui hasil produksi plywood selama tahun

2016 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan sebanyak 11.400 m3. pada

bulan Juni - Agustus mengalami peningkatan, namun pada bulan September

mengalami penurunan, sedngkan di bulan Oktober - Desember hasil produksi

plywood PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pra survey, pada divisi plywood PT. Kutai Timber

Indonesia Probolinggo. Dengan banyaknya polusi yang ada pada pabrik,

menjadikan lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Setiap karyawan juga

merasakan adanya pemberian beban kerja yang berlebihan, sehingga akan

berakibat pada kurang fokusnya karyawan pada pekerjaan yang diberikan.

Karyawan yang mendapatkan tugas melebihi job description, akan menjadikan

karyawan tersebut mendapatkan beban kerja yang berlebihan sehingga akan

berakibat pada timbulnya stres kerja yang akan menurunkan kinerja karyawan.

Salah satu komponen job description adalah tugas-tugas/ tanggungjawab

yang harus dilaksanakan oleh karyawan divisi plywood. Tugas-tugas tersebut
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berhubungan langsung dengan analisis beban kerja. Analisis beban kerja

dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh seberapa besar beban kerja relatif

dari seorang karyawan, suatu jabatan (pekerjaan), suatu unit kerja (seksi, bagian,

divisi, cabang, wilayah), bahkan suatu organisasi/ perusahaan secara keseluruhan.

Menempatkan karyawan dengan dua tugas atau tanggungjawab yang melebihi job

description, akan menjadikan karyawan tersebut bekerja melebihi beban kerja

yang diberikan sehingga akan berakibat pada stres kerja.

Penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja karyawan terhadap kinerja

karyawan yang dilakukan oleh Nurdyansyah (2009) menunjukkan hasil adanya

pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.

Menurut Kusani (2008) lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja karyawan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan

proses produksi, namun lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap

karyawan yang melaksanakan proses produksi.

Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja antara lain dapat dilakukan

dengan jalan memelihara prasarana fisik seperti seperti kebersihan yang selalu

terjaga, penerangan cahaya yang cukup, ventilasi udara, suara musik dan tata

ruang kantor yang nyaman. Karena lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan

kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada di dalam lingkungannya

(Nitisemito, 2006:183). Adapun indikator lingkungan kerja antara lain:

pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, keamanan, dan kebisingan.

Dengan menjaga kondisi lingkungan kerja yang ada, hal tersebut akan mendorong

rasa nyaman didalam bekerja sehingga kualitas pekerjaan menjadi maksimal

untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan sehingga dapat diharapkan dengan

lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stres Kerja

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo

(Studi pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lingkungan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan pada PT. Kutai

Timber Indonesia Probolinggo?

2. Apakah lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo?

3. Diantara lingkungan kerja dan stres kerja manakah yang lebih berpengaruh

terhadap kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka

masalah dibatasi pada lingkungan kerja, stres kerja, dan dan kinerja karyawan

dengan obyek yang diteliti yaitu karyawan tetap divisi plywood di PT. Kutai

Timber Indonesia Probolinggo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:
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1. Mengetahui lingkungan kerja, stres kerja dan kinerja karyawan pada PT. Kutai

Timber Indonesia Probolinggo.

2. Menguji pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan

pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo.

3. Menguji lingkungan kerja dan stres kerja yang lebih kuat pengaruhnya

terhadap kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi

PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo dalam upaya meningkatkan kinerja

karyawan yang lebih baik.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia

khususnya yang berhubungan dengan lingkungan kerja terhadap stres kerja

serta dampaknya terhadap kinerja karyawan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang

akan meneliti tentang lingkungan kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan

dengan tambahan variabel yang lain.


