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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam suatu 

organisasi perusahaan, maka diperlukan suatu usaha untuk mengolah secara 

professional agar terwujud suatu keseimbangan antara kebutuhan karyawan 

dengan keinginan dan kemampuan organisasi perusahaan. Selain itu, manusia 

dalam organisasi perusahaan perlu pula diperlakukan secara manusiawi sehingga 

dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Bagi suatu perusahaan baik 

yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa mengelola karyawan dalam 

jumlah banyak bukan perkara yang mudah, jika dilihat dari karakteristik individu, 

perspektif budaya yang berbeda satu sama lain. Sehingga dibutuhkan keinginan 

dan keterampilan yang kuat untuk mengelola karyawannya agar mampu 

menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan. 

Kinerja menunjukkan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2009:9).  Upaya meningkatkan 

kinerja pegawai tentunya perlu merencanakan suatu strategi dan menciptakan 

pengelolan yang baik dan professional. Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut 

seluruh sumber daya yang ada dalam instansi harus dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin termasuk sumber daya manusia sebagai faktor utamanya.  
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PT. Simpatindo Multi Media merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang retail kartu telepon seluler merek Telkomsel untuk area 

pemasaran Kota Bandung dan sekitarnya. Perusahaan ini mempunyai komitmen 

untuk menjadikan Telkomsel sebagai pilihan utama kartu telepon seluler di Kota 

Bandung, namun realitas dilapangan masih berbanding terbalik dengan harapan 

perusahaan. Intensitas persaingan yang sangat ketat telah menyebabkan 

penguasaan pasar kartu telepon seluler Telkomsel mengalami penurunan 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Capaian Market Share PT. Simpatindo Multi Media 

Periode Juni 2013 

 

Sumber : Bagian Admin Cluster PT. Simpatindo Multi Media. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, maka dapat terlihat bahwa capaian market 

share Telkomsel di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bandung mengalami 

penurunan dan ini dapat menjadi indikasi bahwa kinerja karyawan perusahaan 

masih belum optimal. Tidak tercapainya target market share tersebut selain 

diakibatkan oleh intensitas persaingan yang sangat ketat juga akibat tidak 
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optimalnya kinerja karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 

Kondisi ini dapat terlihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini.   

Tabel 1.2 

Peformansi Cluster PT. Simpatindo Multi Media 

Periode 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bagian Admin Cluster dan Penjualan PT. Simpatindo Multi Media 

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk beberapa item 

pekerjaan tidak tercapai artinya secara umum dapat dikatakan masih terdapat 

kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Capaian 

yang masih lebih rendah dari target dapat menjadi indikasi bahwa kuantitas hasil 

kerja karyawan masih belum optimal. 

Upaya mencapai kinerja karyawan yang tinggi tentunya membutuhkan 

upaya-upaya yang terintegrasi dalam internal perusahaan, khususnya terhadap 

pegawai-pegawai yang terlibat langsung dengan konsumen. Individu-individu 

tersebut dituntut lebih banyak menciptakan keunggulan kompetitif melalui 

peningkatan pengetahuan, pengalaman, keahlian dan komitmen serta hubungan 

PARAMETER M1 M2 M3 M4 TOTAL TARGET GAP

RECHARGE PELANGGAN 2,874,870,000   2,912,500,000   2,933,155,000  6,662,180,000     15,382,705,000   17,044,744,160 1,662,039,160  

DOMINASI RECH B# LEAD AD 61% 62.25% 61.56% 58.56% 60.91% 77% 16.09%

CB BY RECHARGE 157,843               161,761               161,341              339,596                 TOTAL 271,820          GAP

DOMINASI RS LEAD AD 98.60% 97.90% 98.25% 100% 1.75%

RS PRODUKTIF 85.18% 86.17% 85.67% 77% -8.67%

OUT CLUSTER 22.29% 21.53% 21.40% 27.58% 23.20% 25% -1.80%

OUT REGION 6.20% 5.41% 6.13% 5.93% 5.92% 7.50% -1.58%

AKTUALISASI CDMP

AKTUAL CALL 96.81% 97.51% 98.09% 97.47% 88% -9.47%

EFFEKTIF CALL 78.14% 95.38% 98.66% 90.73% 88% -2.73%

OUTLET ACTIVE LEVEL 96.81% 93.01% 96.77% 95.53% 88% -7.53%

SALES ACHIEVEMENT 48.90% 97.14% 118.90% 88.31% 88% -0.31%
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kebersamaan dengan rekan sekerja maupun dengan pihak lain khususnya 

konsumen.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Rani 

Dwi Lestari selaku Manajer Human Resources Development  di PT. Simpatindo 

Multi Media Bandung, ternyata beberapa karyawan mengalami stress kerja karena 

dalam kenyataannya karyawan perusahaan secara tidak langsung, sadar atau tidak, 

pada umumnya menunjukkan ciri-ciri kepribadian yang tidak sesuai dengan 

tuntutan kerja. Hal ini terutama disebabkan oleh benturan-benturan, ketegangan, 

tekanan atau penyesuaian dirinya yang kurang harmonis dengan lingkungan kerja 

yang kemudian menimbulkan stres dan mempengaruhi tingkah laku individu.  

Menurut Luthans dalam Harianto, dkk (2008) menyatakan bahwa stres 

kerja sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh 

perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan 

lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan 

psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres 

kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam 

menghadapinya dapat berbeda. 

Stres kerja akan muncul apabila ada tuntutan-tuntutan pada seseorang 

yang dirasakan menantang, menekan, membebani atau melebihi daya penyesuaian 

yang dimiliki individu. Akibat dari stres kerja dapat menyebabkan meningkat 

sikap daya konsentrasi rendah, menurunnya produktivitas kerja dan meningkatnya 

perilaku absensi. Grafik 1.1 menunjukkan salah satu gejala dari stres kerja adalah 

meningkatnya perilaku absensi karyawan. 
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                Sumber : Bagian HRD PT. Simpatindo Multi Media 

 
Gambar 1.1 

Persentase Absensi Karyawan PT. Simpatindo Multi Media Bandung 

Periode 2013-2014 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase absensi karyawan PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung terjadi peningkatan dalam dua tahun terakhir, 

dimana karyawan yang alpa atau tanpa keterangan mengalami peningkatan dari 

6,5% tahun 2013 menjadi 8,5% dari total karyawan divisi pemasaran yang 

berjumlah 119 orang, padahal perusahaan telah menetapkan batas maksimum 

ketidakhadiran karyawan sebesar 5%. Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa 

meningkatnya perilaku absen karyawan menunjukkan adanya peningkatan stres 

kerja yang dialami karyawan. Stres kerja yang tinggi tentunya akan mengganggu 

pelaksanaan pekerjaan yang berarti pula kinerja dari karyawan mengalami 

penurunan, hal ini dapat berdampak kurang baik terhadap capaian kinerja 
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perusahaan, karena target yang ditetapkan tidak tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik akan melakukan penelitian 

mengenai : “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung”. 

 

1.2       Identifikasi  Masalah 

  Kinerja karyawan yang berada diperusahaan merupakan hasil kerja yang 

dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja 

karyawan yang tinggi merupakan harapan semua perusahaan tak terkecuali PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung yang menuntut karyawan untuk mampu 

mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Target 

pekerjaan yang tinggi dari perusahaan secara otomatis akan menambah beban 

pekerjaan bagi setiap karyawan. Jumlah target penjualan dari tahun ketahun yang 

terus meningkat sementara disisi lain kemampuan karyawan untuk mencapai 

target dalam periode tertentu terbatas tentunya akan lebih memicu terjadinya stres 

kerja pada karyawan perusahaan yang bersangkutan. 

 Stres kerja merupakan salah satu determinan penting yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Stres kerja yang dialami karyawan PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung yang cukup tinggi terlihat dari gejala perilaku 

absensi karyawan yang terus meningkat tentunya akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan kinerja para tenaga karyawannya. 
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1.3      Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana stres kerja yang dialami oleh karyawan PT. Simpatindo Multi 

Media Bandung 

2. Bagaimana kinerja karyawan PT. Simpatindo Multi Media Bandung 

3. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung 

 

1.4       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui stres kerja yang dialami oleh karyawan PT. Simpatindo Multi 

Media Bandung 

2. Mengetahui kinerja karyawan PT. Simpatindo Multi Media Bandung 

3. Mengetahui besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Simpatindo Multi Media Bandung 
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1.5       Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi : 

1.   Bagi penulis 

Untuk menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis 

tentang Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya stres kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

2 Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya tentang stres yang berhubungan dengan kinerja 

karyawan. 

3.   Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Sumber Daya 

Manusia dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan 

mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama. 

 

1.6      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Simpatindo Multi Media Bandung 

yang berlokasi di Komplek Paskal Hyper Square Blok D28 Bandung. Waktu 

penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Oktober – November 

2015. 

 


