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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Keberadaaan sumber daya manusia diperusahaan menjadi hal pokok atau 

utama dalam rangka untuk memaksimalkan aktivitas diperusahaan, sehingga 

pencapaian tujuan perusahaan dapat dimaksimalkan. Sumber daya manusia 

sebagai penggerak utama agar setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

Sumber Daya Manusia juag merupakan seorang yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber 

daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama 

unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah 

menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa 

dalam usaha mencapai tujuan perusahaan (Rivai, 2003:6).  

Dalam manajemen sumber daya manusia permasalahan kinerja 

karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pencapaian 

tujuan suatu perusahaan.  Menurut Hasibuan (2002: 105) menyatakan kinerja 

adalah “suatu hasil kerja yang dimiliki oleh seseorang  dalam melaksanakan 

tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menyadari pentingnya kinerja 

karyawan, maka di dalam perkembagan ilmu manajemen ada banyak catatan 

yang membuktikan bahwa kinerja menjadi fokus kajian yang menarik untuk 

dikaji terutama apabila dikaitkan dengan kemampuan dan motivasi kerja para 

karyawan di perusahaan. Apabila dilihat dari sudut pandang ahli yang lain, 
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kinerja adalah banyaknya  upaya yang dikeluarkan individu pada 

pekerjaannya (Robbins, 2001).  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut  

Mangkunegara (2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Faktor kemampuan, secara psikologis kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(knowledge + skill ) dan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang 

pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Adapun menurut Robbins 

(2008:377 ) dari sudut pandang organisasi,  manajemen mungkin tidak peduli 

ketika karyawan mengalami tingkat stres rendah  hingga menengah. Bahwa 

kedua tingkat stres ini mungkin bermanfaat dan membuahkan kinerja 

karyawan yang lebih tinggi. Akan tetapi, tingkat stres yang tinggi, atau meski 

rendah tetapi berlangsung terus menerus dalam periode lama, dapat 

menurunkan kinerja karyawan dan dengan demikian, membutuhkan tindakan 

dari pihak manajemen.  

Setiap individu pasti ingin memberikan hasil pekerjaan yang terbaik bagi 

perusahaan tempat bekerja agar tetap dipertahankan dimana karyawan bekerja. 

Begitupun juga suatu perusahaan akan mempertahankan karyawan yang mau 

memberikan hasil kerja maksimal sesuai yang diharapkan oleh perusahaan 

tersebut. Untuk menilai bahwa karyawan tersebut bekerja dengan maksimal 

atau tidak, perusahaan membuat suatu target pencapaian yang harus 

diseleseaikan oleh karyawan tersebut. Inilah yang disebut dengan tuntutan 

kerja. Dari tuntutan kerja ini, perusahaan mengharapkan suatu hasil maksimal 
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terhadap para karyawanya sehingga perusahaan dapat melaju dengan pesat.  

Namun, tidak jarang justru tuntutan kerja ini menjadikan para karyawan 

tegang baik fisiologis maupun psikologis. Rasa tegang inilah yang disebut 

dengan stres kerja dan sebagai suatu ketegangan atau tekanan yang dialami 

ketika tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan karyawan 

(Mangkunegara, 2008:179). 

Masalah seberapa besar pengaruh stres kerja yang dialami individu 

tersebut semua itu tergantung terhadap bagaimana individu itu menanganinya, 

dimana stres kerja sebagai reaksi seseorang terhadap tekanan yang berlebihan 

atau tuntutan di tempat kerja yang bersifat merugikan.   Itu artinya bahwa stres 

kerja tidak hanya timbul dari tuntutan kerja yang diberikan oleh perusahaan 

saja, akan tetapi juga dapat muncul karena adanya ketidaksesuaian 

kepribadian antara individu dengan lingkunganya. Penyebab stres kerja 

seperti: kelebihan beban kerja, tanggung jawab atas orang lain, perkembangan 

karir, kurangnya kohesi kelompok, dukungan kelompok yang tidak memadai, 

struktur dan iklim organisasi, wilayah dalam organisasi, karakteristik tugas, 

dan pencapaian target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Pada sisi yang lain dalam upaya yang dilakukan perusahaan dalam 

rangka untuk peningkatan kinerja karyawan yaitu dengan memberikan 

dukungan atau motivasi sehingga para karyawan dapat terdorong untuk 

bekerja secara maksimal diperusahaan. Motivasi kerja karyawan pada 

dasarnya merupakan dasar atau arah perilaku seorang karyawan dalam bekerja 

pada suatu perusahaan, selain itu motivasi para karyawan juga terkait dengan 
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kemampuan para pemilik perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk 

tindakan para karyawan untuk mengikuti segala bentuk tindakan yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan. Kenyataan tersebut menjadi dukungan 

atas usaha untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong 

seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Melalui analisis terhadap 

motivasi kerja para karyawan tersebut maka dapat diketahui secara seksama 

mengenai berbagai perilaku karyawan yang mempengaruhi motivasi serta 

dukungan yang telah diberikan oleh perusahaan (Rivai, 2008:516). 

Motivasi kerja yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas kerja karyawan sehingga  karuawan terdorong untuk 

memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Salah satu teori yang terkait 

dengan usaha untuk memotivasi para karyawan agar memiliki keinginan untuk 

bekerja secara maksimal di perusahaan yaitu teori dua teori motivasi 

Herzberg’s, dimana dalam teori ini menurut Hasibuan (2003:108) menyatakan 

bahwa: “Faktor motivator (motivation factor) adalah faktor yang menyangkut 

kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan 

pekerjaan”. Faktor motivator atau pemuas, terdiri dari: pengakuan 

(recognition), tanggung jawab (responsibilities), prestasi (achievement), 

pekerjaan itu sendiri (the work it self) dan pengembangan (advancement). 

Hasil penelitian  Noviansyah dan Zunaidah (2011) menunjukkan hasil 

bahwa terdapat pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. Hasil analisis dapat diartikan bahwa dengan adanya perubahan 

yang terjadiantara stres kerja dan motivasi kerja maka kinerja karyawan akan 
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mengalami perubahan. Hulaifah Gaffar (2012) melakukan penelitian yang 

diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara stress kerja 

karyawan dengan kinerja karyawan. 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CV. Surya 

Nedika Isabela Magetan, dengan pertimbangan bahwa selama ini indikasi 

terjadinya stress kerja karyawan terjadi pada perusahaan tersebut.Kondisi ini 

ditunjukkan dengan adanya keluhan karyawan terkait dengan beban kerja yang 

diberikan kepada karyawan, dimana selama ini karyawan merasakan bahwa 

perusahaan menetapkan beban tugas atau pekerjaan yang terlalu tinggi kepada 

karyawan, misalnya yaitu dengan menetapkan target kerja sebesar 300 dos 

setiap empat bulan sekali sehingga dirasakan membebani karyawan dalam 

bekerja. 

Perusahaan juga menerapkan peraturan kerja secara tegas sehingga 

selain memberikan dukungan dalam menciptakan kedisiplinan kerja juga 

memicu terjadinya stress kerja karyawan. Salah satunya pemotongan gaji atau 

upah bagi karyawan yang terlambat datang dalam bekerja. Kebijakan 

perusahaan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya stress kerja para 

karyawan. Stress kerja karyawan juga terjadi karena adanya hubungan kerja 

antar karyawan yang kurang harmonis, dimana terdapat karyawan yang sering 

mencari muka kepada pimpinan sehingga menyebabkan hubungan kerja antar 

karyawan menjadi terganggu.  Contoh nyata adanya pemotongan gaji atau 

upah bagi karyawan yang terlambat datang dalam bekerja yaitu perusahaan 

telah menetapkan sebesar 2,5% per hari bagi karyawan yang terlambat datang 
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atau tidak masuk kerja tanpa adanya pemberitahuan secara jelas. Data pada 

bulan  November 2015 menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang merasakan 

kebijakan perusahaan tersebut. Mengenai hubungan kerja karyawan 

menunjukkan adanya ketidak harmonisan yang dikeranakan terdapat beberapa 

karyawan yang diperlakukan berbeda oleh pimpinan, dimana karyawan yang 

dekat dengan pimpinan selalu diperhatikan oleh pimpinan. Kondisi ini 

menciptakan adanya permasalahan dalam hubungan kerja antar karyawan 

diperusahaan. 

Permasalahan mengenai hubungan antar karyawan di perusahaan selama 

ini juga menunjukkan adanya suasana tidak kondusif . Kondisi ini penting 

untuk dilakukan oleh kedua karyawan tersebut agar dapat saling memotivasi 

sesama karyawan, terutama jika mengalami kendala pada saat bekerja karena 

kedua karyawan tersebut sangat penting bagi jalannya bisnis tersebut. 

Terjadinya permasalahan mengenai hubungan antar karyawan menjadi salah 

satu penyebab terjadinya stress kerja karyawan. 

Namun demikian selama ini perusahaan juga berupaya untuk 

memaksimalkan atas pencapaian kinerja para karyawan juga memberikan 

motivasi kerja yaitu berupa motivasi yang bersifat finansial dan non finansial. 

Motivasi finansial yaitu berupa pemberian gaji, dimana jumlahnya mengalami 

peningkatan, tunjangan untuk anak dan istri dan bonus, yaitu berupa uang 

kehadiran yang besarnya setiap bulan seorang karyawan tidak pernah absen 

mendapatkan tambahan gaji sebesar Rp. 25.000,00 sampai Rp. 100.000,00 

setiap bulan.  Selain itu untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan 
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perusahaan juga memberikan penghargaan dari perusahaan kepada karyawan 

yang memiliki kinerja dan sikap yang baik dalam bekerja di perusahaan, 

penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 

serta adanya jaminan perasaan aman dalam bekerja yaitu pemberian fasilitas 

keamanan kerja. Segala bentuk kebijakan tersebut dilakukan oleh perusahaan 

dalam upaya untuk memakisimalkan atas potensi yang dimiliki para karyawan 

melalui pemberikan motivasi kerja kepada karyawan. 

Namun demikian apabila dikaitkan dengan kinerja yang telah dicapai 

oleh karyawan dalam hal ini mengenai jumlah produk yang dihasilkan 

menunjukkan adanya permasalahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

tidak tercapainya secara maksimal atas target jumlah produk yang harus 

dihasilkan para karyawan dalam bekerja dan hal tersebut dapat disajikan pada 

tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Produksi 

Pada CV.Surya Nedika Isabela Magetan (Dalam Dos) 

Kwartal Target Realiasi Selisih 

Jumlah % 

I 300.000 275.000 25.000 8,33% 

III 300.000 274.530 25.470 8,49% 

III 300.000 270.330 29.670 9,89% 

Sumber: CV.Surya Nedika Isabela Magetan 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa karyawan belum mampu memenuhi 

target yang telah ditetapkan, sehingga kondisi ini menunjukkan belum 

maksimalnya pencapain kinerja karyawan.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini mengambil judul: ” Pengaruh Stress Kerja Dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV.Surya Nedika Isabela 

Magetan”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana stress kerja karyawan pada CV. Surya Nedika Isabela 

Magetan? 

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada CV.Surya Nedika Isabela 

Magetan? 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada  CV.Surya Nedika Isabela Magetan? 

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara stress kerja dan motivasi 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada CV.Surya Nedika Isabela 

Magetan? 

5. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap  kinerja 

karyawan pada CV.Surya Nedika Isabela Magetan?  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan 

hanya pada karyawan bagian produksi yang memiliki masa kerja lebih dari 1 

tahun. Teori kinerja menggunakan Mangkunegara (2000:67), stress kerja 

menurut Robbins (2006) dan teori motivasi menurut Herzberg’s. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan stress kerja karyawan pada CV.Surya 

Nedika Isabela Magetan. 

b. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan pada CV.Surya 

Nedika Isabela Magetan. 

c.  Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada  CV.Surya Nedika 

Isabela Magetan  

d. Untuk menguji pengaruh yang signifikan antara stress kerja dan 

motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada CV.Surya 

Nedika Isabela Magetan. 

e. Untuk menguji variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap  kinerja karyawan pada CV.Surya Nedika Isabela Magetan 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada CV.Surya Nedika 

Isabela Magetan dalam meningkatkan kinerja para karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kemampuan dan 

motivasi kerja serta kinerja karyawan. 


