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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena sekarang ini banyak bermunculan bermacam masalah 

perusahaan baik dalam skala kecil, menengah, maupun skala yang lebih besar. 

Fenomena ini mengindikasikan adanya perkembangan dalam bidang usaha 

perusahaan. Perkembangan dalam bidang usaha perusahaan ini diharapkan 

juga diikuti dengan perkembangan kinerja karyawan,  sarana dan prasarana 

yang memadai serta manajemen sumber daya yang handal. Sumber daya 

manusia mempunyai arti penting karena manusia berperan aktif dan dominan 

dalam setiap kegiatan organisasi. 

Manusia dalam organisasi berperan sebagai penentu, pelaku, dan 

perencana dalam mencapai tujuan perusahaan sekaligus menentukan maju dan 

mundurnya perusahaan (Hasibuan, 2005). Manusia merupakan sumber daya 

yang berbeda dari faktor produksi lainnya karena manusia mempunyai 

perasaan, pikiran, keinginan dan latar belakang yang heterogen. Manusia juga 

memiliki kebutuahan yang tidak terbatas, artinya kebutuhan manusia selalu 

bertambah dari waktu ke waktu. Kebutuhan manusia diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dimilikinya, dicapai, dan dinikmati, oleh karena itu manusia 

terdorong untuk melakukan aktivitas dengan bekerja. Sumber daya manusia 

dalam perusahaan merupakan aspek penting yang menentukan keefektifan dan 

keberhasilan suatu perusahaan. 



2 
 

 
 

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam organisasi 

dalam mencapai keberhasilan, karena sumber daya manusia ini menunjang 

organisasi dengan bakat, karya, kreativitas dan dorongan (Tulus, 1992). 

Pendapat senada juga dikemukan oleh Hasibuan (2000), manusia sebagai 

karyawan merupakan aset yang berharga dalam suatu perusahaan serta sebagai 

penentu terwujudnya tujuan perusahaan. Apabila kebutuhan seorang karyawan 

sudah terpenuhi dengan imbalan yang pantas dari hasil kerjanya, maka 

kepuasan kerja karyawan akan meningkat (Hariandja, 2002). Maka dari itu 

kinerja karyawan sangatlah perlu di perhatikan untuk menunjang kualitas 

karyawan yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas perusahaan. 

Menurut Rivai (2004), kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan peranannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan 

suatu hal yang sangat penting sebagai indikator dalam kemajuan perusahaan 

dan upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.  Kinerja merupakan 

implementasi dari rencana yang telah disusun dari awal sebelum melakukan 

kegiatan. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumberdaya manusia yang 

memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Melihat sebuah 

organisasi menghargai dan memperlakukan sumberdaya manusianya akan 

mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya pada suatu organisasi. (Wibowo,2008). 

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan “Kinerja 

merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang 
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pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, 

dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit 

dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).” 

Setiap instansi dalam melakukan aktivitasnya memiliki tujuan yang 

harus dicapai, tidak terkecuali pada perusaahaan PT. Kutai Timber Indonesia 

(PT.KTI). Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri kayu dan triplek. Untuk mencapai atau mewujudkan tujuan tersebut 

PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) harus pandai dalam memilih strategi 

terutama dalam hal memberi perhatian dan perencanaan sumber daya manusia 

yang pada intinya adalah terfokus pada langkah-langkah tertentu yang diambil 

oleh manajemen. 

Salah satu yang perlu dilakukan PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) 

adalah memperhatikan tingkat stres kerja karyawannya yang sedikit banyak 

akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Stres merupakan suatu kondisi 

dinamik (selalu berubah) pada individu yang diharapkan pada suatu tuntutan 

yang dikaitkan dengan peluang, kendala dengan tuntutan yang dikaitkan 

dengan apa yang diinginkan  serta hasilnya dipresepsikan sebagai tidak pasti 

dan penting (Robbins,2008). 

Menurut Gregson (2007) stres diartikan sebagai status yang dialami 

ketika muncul ketidak cocokan antara tuntutan-tuntutan yang dihadapi dengan 

kemampuan yang dimiliki. Sedangkan menurut (Anoraga, 2009) stres kerja 

merupakan bentuk tanggapan dari seseorang baik fiisik ataupun mental 

terhadap perubahan lingkungan disekitarnya yang dirasa mengganggu dan 
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mengakibatkan dirinya terancam. Akibat dari setiap tindakan lingkungan, 

situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis kepada 

seseorang. Penting memperhatikan kondisi stres kerja di organisasi karena 

akan berdampak pada kinerja karyawan. 

Tabel 1.1 Data hasil produksi Pabrik kayu triplek KTI (dalam satuan 

lembar) dalam 3 bulan terakihir: 

Sumber : Arsip perusahaan PT.KTI, 2018 

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan kepada karyawan di PT. 

Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) dan observasi hasil data yang diperoleh di 

atas fenomena yang muncul  dan masalah yang ada di perusahaan adalah 

tingkat produksi yang tidak terealisasi dengan target yang ditentukan oleh 

perusahaan dengan melihat performa yang rendah pada karyawan juga 

permasalahan yang timbul pada perusaahan PT. Kutai Timber Indonesia 

(PT.KTI) dengan hasil wawancara dimana  kebanyakan karyawan memiliki 

resiko stres dikarenakan tekanan dari atasan dan lingkungan keluarga sehingga 

kerja tidak nyaman, lingkungan keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu 

sehingga membuat karyawan tidak fokus untuk bekerja sehingga berdampak 

kepada perusahaan. 

Produksi 

Juli Agustus September 

Target Hasil Target Hasil Target Hasil 

Plywood 1.080.000 990.000 1.080.000 1.005.000 1.080.000 879.000 

Wood Working 1.080.000 1.035.000 1.080.000 1.020.000 1.080.000 1.001.000 

Particle Board 1.350.000 1.167.000 1.350.000 1.107.000 1.350.000 1.004.000 
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Selain stres kerja, faktor yang mampu memicu semangat kerja 

karyawan adalah motivasi kerja. Robbins (2007) menyatakan bahwa motivasi 

dapat dikatakan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi 

untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individu tertentu. Hasibuan (2005) juga 

menambahkan keuntungan organisasi apabila menerapkan motivasi yang 

tinggi kepada karyawan adalah dapat meningkatkan produktivitas kerja, 

mendorong semangat dan gairah karyawan, mempertahankan kestabilan 

karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan karyawan, 

meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan tanggung jawab kerja 

karyawan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Oleh 

sebab itu, motivasi karyawan dirasa perlu untuk dipertimbangkan oleh 

organisasi guna memperoleh kinerja karyawan yang baik dan maksimal. 

Sejauh ini, tindakan perusahaan untuk memotivasi karyawan hanya berupa 

gaji, insentif lembur, dan penghargaan terhadap karyawan terbaik di berbagai 

bidang. 

Permasalahan lain yang berhubungan dengan motivasi kerja yaitu 

sulitnya bersosialisasi dengan rekan kerja. Berdasarkan wawancara, beberapa 

karyawan mengungkapkan bahwa hubungan yang terjadi di lapangan kurang 

harmonis. Beberapa karyawan membentuk beberapa grup-grup kecil dan 

kurang suka berbaur dengan teman yang berbeda unit. Grup-grup kecil tersebut 

terbentuk karena beberapa kesamaan yang ada antar karyawan seperti asal 
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daerah dan latar belakang keluarga. Akibatnya, tim pelaksana kegiatan sering 

menemui kesulitan untuk membentuk kerja sama tim antar karyawan, diluar 

unit yang sudah terbentuk diantara karyawan, ketika ada agenda kegiatan. 

Kondisi ini menunjukkan motivasi karyawan untuk bersahabat dan bekerja 

sama dengan rekan kerja dirasa kurang. 

Berdasarkan uraian latar belakang  tersebut maka peneliti tertarik untuk 

memilih dan meneliti judul “PENGARUH STRES KERJA DAN 

MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. KUTAI 

TIMBER INDONESIA (PT.KTI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

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

Timber Indonesia (PT.KTI)? 

2. Apakah terdapat pengaruh variabel stres kerja dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) secara parsial? 

3. Apakah terdapat pengaruh variabel stres kerja dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) secara simultan? 

4. Variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelituan ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui stres kerja, motivasi dan kinerja karyawan pada  PT. 

Kutai Timber Indonesia (PT.KTI). 

2. Menganalisis pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) secara parsial. 

3. Menganalisis pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI) secara simultan. 

4. Untuk mengetahui variabel yang  dominan berpengaruh diantara stres 

kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Kutai Timber 

Indonesia (PT.KTI). 

D. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, peneliti membatasi penelitian 

yang dilakukan hanya pada analisis pengaruh-pengaruh stres kerja dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan tetap bagian produksi 

devisi playwood di PT. Kutai Timber Indonesia (PT.KTI). Adapun teori unuk 

membahas variabel Stres kerja diadopsi dari teori Robbins (2006), teori 

motivasi menggunakan pendapat dari Herzberg dalam Teck Hong dan Waheed 

(2011), dan kinerja menggunakan  teori (Mangkunegara,2006). 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk pihak-

pihak yang terkait pada penelitian ini, sehingga manfaat penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi PR PT. Kutai 

Timber Indonesia (PT.KTI) terutama sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan stres kerja dan motivasi kerja yang diterapkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan sebagai pemberi pelayanan ke konsumen. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis apabila tujuan / 

praktek diperusahaan dan memperluas cakrawala ilmu terutama dalam hal-

hal yang berhubungan dengan pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 


