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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Malasah

Sudah umum diakui bahwa karyawan merupakan salah satu sumber daya

yang penting dalam kehidupan perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus

memberikan fasilitas yang memadai agar karyawan bekerja dengan baik.

Meskipun pada dasarnya memiliki sarana dan prasarana yang baik, namun jika

perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten maka akan sulit bagi

perusahaan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing potensial. Oleh karena itu

untuk dapat bersaiang perusahaan membutuhkan karyawan yang kinerjanya

berkualitas dan profesional sesuai dengan kemampuan dan pekerjaanya masing-

masing supaya karyawan tersebut bisa menjadi aset perusahaan dalam

memenangkan pesaing.

Karyawan merupakan perencana, pelaksana, dan pengendali yang berperan

aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan sebagai penunjang dalam

mewujudkan tujuan akan tetapi karyawan juga memiliki pikiran, perasaan, dan

keinginan yang mempengaruhi sikap dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka

perusahaan harus dapat memberikan perhatian lebih terhadap karyawan,

memahami, dan mengetahui apa saja yang diperlukan oleh karyawan, karena

kebutuhan mereka adalah penyebab mereka kerja.

Sikap ini akan menentukan prestasi kerja, royal terhadap perusahaan, dan

kecintaan dalam menjalankan pekerjaan yang harus dikerjakannya sesuai

ketentuan yang ada. Sikap karyawan ini dapat dikenal sebagai kepuasan kerja dan

stress kerja yang di timbulkan oleh pekerjaan, fasilitas, lingkungan, kebutuhan

dan yang lainnya. Jika perusahaan tidak berhasil dalam mencapai kepuasan

karyawan, maka karyawan akan terlibat dalam konflik dikarenakan ketidakpuasan

karyawan akibat ketidak mampuan perusahaan memenuhi kebutuhan maupun



2

keinginan karyawan hal itu merupakan salah satu faktor yang menimbulkan stres

kerja yang ada di kalangan karyawan.

Stres memiliki arti yang bermacam-macam dan stres juga disebabkan

banyak hal. Masyarakat banyak menggambarkan bahwa  stres sebagian dari

perasaan tertekan, gelisah, atau khawatir terhadap sesuatu yang menggangu

pikiran seseorang tersebut. Stress kerja didefinisikan sebagai kondisi ketegangan

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Menurut Rivai

& Jauvani (2011), Stres sebagai suatu istilah paying yang merangkumi tekanan,

beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, anxiety,

kemurungan dan hilang daya.

Umum diakui bahwa stress di pandang oleh sebagian orang merupakan

kondisi yang negatif. Namun tidak selamanya stres kerja karyawan berdampak

negatif bagi perusahaan dan bahkan dapat pula berdampak positif. Semua itu

tergantung pada kondisi psikologis dan sosial seorang karyawan, sehingga reaksi

terhadap setiap kondisi stres sangat berbeda. stres kerja karyawan yang

berdampak positif terhadap perusahaan yaitu diantaranya memiliki motivasi kerja

yang tinggi. Stres kerja yang dialami karyawan menjadi motivator, penggerak dan

pemicu kinerja di masa selanjutnya. Karyawan pun akan memiliki kebutuhan

berprestasi yang lebih kuat sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan target

sebagai tantangan, bukan sebagai tekanan. Fathoni (2006) mengatakan bahwa

terdapat enam faktor penyebab stres kerja karyawan dalam suatu perusahaan,

antara lain beban kerja yang sulit dan berlebihan, tekanan dan sikap

pimpinan yang kurang adil dan tidak wajar, waktu kerja yang terbatas dan

peralatan yang kurang, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok

kerja, balas jasa yang terlalu rendah dan adanya masalah-masalah keluarga.

Dengan melihat dampak stres kerja, baik dampak positif atau pun dampak

negatif terhadap kinerja karyawan, maka seharusnya stres kerja mendapat

perhatian yang lebih dalam kehidupan perusahaan. Tidak terlalu banyak beban

pekerjaan membuat para pekerja mendapatkan zona nyaman sehingga tingkat stres

dapat menurun. Dengan tingkat stres yang rendah ini maka akan menimbulkan
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perasaan bosan pada pekerjaan, penurunan motivasi, absen, maupun sikap apatis

sehingga kinerja karyawan menjadi rendah. Kinerja karyawan juga menjadi

menurun jika mereka mendapatkan beban berlebih dari pekerjaannya. Namun

dengan tingkat stres yang optimal, maka karyawan akan lebih produktif karena

kinerja karyawan menjadi optimal akibat dari motivasi tinggi, energy tinggi,

persepsi yang tajam, serta ketenangan yang dimiliki oleh karyawan.

Karyawan yang memiliki motivasi akan melaksanakan tugasnya dalam

waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. Namun belum tentu upaya

mereka yang keras itu akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila

tidak disalurkan dalam arah yang dikehendaki perusahaan. Oleh arena itu,

tantangan perusahaan bukan hanya meningkatkan motivasi karyawan, tapi

menciptakan lingkungan di mana motivasi karyawan dapat disalurkan ke arah

yang benar pada tingkat intensitas yang sesuai dan berkesinambungan selama

beberapa waktu.

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan,

menyalurkan, dan mendukung prilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan

antusias mencapai hasil yang optimal menurut Malayu (2005)

Telah ditemukan hasil penelitian oleh  Singh, T. et all (2007) bahwa jika

karyawan memahami nilai-nilai organisasi yang mendukung keseimbangan

kehidupan kerja-pribadi, mereka mengalami lebih besar pekerjaan dan karir

kepuasan, kurang stres dan memiliki lebih sedikit niat untuk berhenti, dan lebih

positif kesejahteraan emosional. Dilihat dari deviasi standar yang diperoleh oleh

kelompok yang rendah dan tinggi bekerja peran stres, stres peran keluarga dan

bekerja konflik keluarga dari kedua jenis kelamin dalam hal kepuasan kerja.

Hasilnya menunjukkan bahwa dalam konteks kerja stres peran dan pekerjaan-

keluarga konflik, ada perbedaan yang signifikan dalam kepuasan kerja guru

menghadapi tekanan rendah dari pada menghadapi stres yang tinggi. Orang-orang

yang menghadapi tingkat rendah tekanan ini mengalami lebih besar kepuasan

kerja.
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Penelitian yang dilakukan oleh S K Singh dan Vivek Tiwari (2011)

menunjukkan korelasi positif antara motivasi dan kepuasan kerja yaitu, motivasi

meningkat dengan peningkatan kepuasan kerja pada 45 karyawan BSNL di

Sharanpur, India.Singh, S.K., dan Vivek Tiwari (2011) juga menyatakan bahwa

motivasi merupakan fungsi dari kepuasan kerja.

Dapat dilihat dari research gap di atas yang telah di paparkan dapat dijadikan

sesuatu permasalahan penelitian mengenai pengaruh stress kerja dan motivasi

terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini mengambil objek front office

pada beberapa perusahaan jasa yaitu Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi

Indonesia Kantor Perusahaan Bandung, PT Garuda Indonesia, PT Prima Jasa dan

PT Bank BTPN Bandung.

Hasil pra survey kepada 30 orang karyawan front office berkenaan tentang

pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan di beberapa

perusahaan jasa, yaitu dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Hasil Pra Survey

Pernyataan Ya Tidak

Saya memiliki beban kerja di perusahaan 21 9

Saya mendapatkan motivasi di perusahaan 16 14

Saya merasa puas dengan pekerjaan saya 13 17

Sumber : Hasil pra survey

Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti terhadap 30 orang

karyawan front office dengan pernyataan pertama tentang stres kerja “Saya

memiliki beban kerja di perusahaan” mendapatkan hasil bahwa 21 orang

menyatakan ya, dan sebanyak 9 orang menyatakan tidak. Dalam pernyataan kedua

“Saya mendapatkan motivasi di perusahaan” mendapatkan hasil bahwa 16 orang

menyatakan ya, dan sebanyak 14 orang menyatakan tidak. Dalam pernyataan

ketiga tentang kepuasan kerja “Saya merasa puas dengan pekerjaan saya”

mendapatkan hasil bahwa 3 orang menyatakan ya dan sisanya 17 orang
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menyatakan tidak. Dari hasil pra survey tersebut dapat disimpulkan bahwa stres

kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu perusahaan jasa yang di teliti

yaitu wawancara dengan pihak Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia

Kantor Perusahaan Bandung yaitu Ibu Yetty Saidah K berkenaan tentang

kepuasan karyawan. Dalam wawacara tersebut pada saat ini permasalah yang

timbul bisa dilihat dari absensi keterlambatan karyawan, mengakibatkan

menurunnya kepuasan karyawan, Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Absensi Keterlambatan Karyawan (Januari-Juni 2016)

Sumber : Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Kantor Perusahaan Bandung

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa angka keterlambatan mengalami

peningkatan dalam 6 bulan kebelakang, jam kerja yang telah di tetapkan oleh

perusahaan dilanggar oleh karyawan sehingga dalam melakukan pekerjaan

menjadi tidak efektif, karena beban tugas yang diberikan oleh pihak manajerial

tidak dapat terselesaikan pada waktunya. Pada dasarnya dalam satu bulan
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karyawan masuk kerja selama 22 hari seharusnya tanpa keterlambatan, namun

nyatanya terlihat dalam gambar 1.1 ada karyawan yang keterlambatannya sampai

21 hari dan dilangsir karyawan tersebut merupakan karyawan yang jabatannya

tinggi, hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan yang dihadapi karyawan

salah satunya adalah beban pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan terlalu berat

bagi karyawan dan harus di selesaikan secepat mungkin. Hal itu mengakibatkan

karyawan harus bekerja diluar jam kantor (lembur) bahkan ada beberapa

karyawan yang sampai membawa pekerjaannya ke rumah, yang berdampak pada

kurangnya jam istirahat diindikasikan dengan timbulnya rasa kelelahan sehingga

karyawan tidak dapat memaksimalkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan

pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.

Indikasi lain yaitu adanya rasa bosan terhadap pekerjaan yang dilakukan

secara berulang-ulang membuat karyawan merasa jenuh, sehingga mengakibatkan

menuruhnya kepuasan kerja karyawan. Maka hal yang perlu dilakukan oleh

pihakperusahaan memberikan motivasi sebagai faktor pendorong untuk

meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Pada dasarnya atasasan yang baik dapat memberikan contoh yang baik

seperti disiplin dalam kerja agar menjadi panutan oleh bawahannya.

Keterlambatan karyawan menjadikan sesuatu yang sangat penting atau disebut

mahal karena keterlambatan dapat menyebabkan pekerjaan menjadi terbengkalai.

Keterlambatan karyawan merupakan sikap dari rendahnya kedisiplinan yang dapat

menurunkan tingkat kepuasan kerja. Dengan menurunnya kepuasan kerja akan

menyebabkan perusahaan menjadi lambat untuk maju.

Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan, namun

berdasarkan gamabar 1.1 ditemukan bahwa permasalahan yang muncul adalah

pada penerapan motivasi. Karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan

berdampak pada mutu pelayanan yang baik. Tugas pokok karyawan front office

adalah memberikan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang

prima agar dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dan juga
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membina hubungan baik dengan konsumen. Dengan diberikannya motivasi maka

akan berguna bagi perusahaan dan juga membawa pengaruh yang positif terhadap

para karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan hal tersebut tentunya

akan meningkatkan prestasi kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk

membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH STRES

KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN

FRONT OFFICE”

1.2 Identifikasi  Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka terdapat

beberapa permasalah di atas yang dapat di ambil untuk di identifikasi sebagai

penyusunan laporan untuk tugas akhir :

1. Apakah stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

karyawan front office?

2. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

karyawan front office?

3. Seberapa besar pengaruh stress kerja dan motivasi berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan karyawan front office?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitan ini adalah untuk membantu penulis dalam

mengaplikasikan ilmu untuk memberi bahan bagi penyusun Tugas Akhir yang

menjadi salah satu syarat untuk menempuh Manajemen S1 Program Studi Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama.
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui apakah stres kerja berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan karyawan front office

2. Ingin mengetahui apakah motivasi berpengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan karyawan front office

3. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh stress kerja dan motivasi

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karyawan front office

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil peneitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi penulis

maupun bagi badan yang terkait, adapun manfaat yang saya bagi menjadi dua

bagian, yaitu manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai hubungan antara

pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan karyawan. Dan penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan

karyawan bagian front office dibeberapa perusahaan jasa. Apabila pembukttian

hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh stres kerja dan motivasi

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karyawan maka sesuai dengan

(Munandar, Ashar Sunyoto. (2008). Psikologi Industri dan organisasi. Jakarta. UI-

Press) yang menyatakan bahwa stres kerja dan motivasi di anggap berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan karyawan. Apabila penelitian ini berbeda secara

signifikan maka penelitian ini memiliki adanya pertentangan, dengan demikian

hasil penelitian ini terbuka untuk saling berbeda, pertentangan dan saling

mengeritik dalam arti positif.
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1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara pengaruh stres kerja

dan motivasi terhadap kepuasan karyawan karyawan bagian front office di

beberapa perusahaan jasa yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan

sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai masalah

yang timbul dalam perusahaan menyangkut stres kerja dan motivasi terhadap

kepuasan karyawan. Apabila pada akhir penelitian ini tidak memiliki pengaruh

maka manfaat untuk perusahaan yaitu menjadikan perusahaan mengetahui dan

tidak salah untuk mengambil langkah kedepan untuk menyelesaikan masalah pada

kepuasan karyawan. Manfaat jika hasil penelitian ini memiliki pengaruh maka

perusahaan dapat menjadikan sebagai bahan masukan yang dapat di

pertimbangkan untuk menyikapi permasalahan tentang stres kerja dan motivasi

terhadap kepuasan karyawan.

1.5 Definisi Variabel

Untuk mudah di pengerti oleh pembaca, maka penelitian ini perlu dijabarkan

variabel-variabeln dalam definisi sebagai berikut :

1.5.1`Aspek Stres Kerja

Stress kerja didefinisikan sebagai kondisi ketegangan yang mempengaruhi

emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Menurut Rivai & Jauvani (2011),

Stres sebagai suatu istilah paying yang merangkumi tekanan, beban, konflik,

keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, anxiety, kemurungan dan hilang

daya.
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1.5.2 Aspek Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya

upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi (motivasion) dalam manajemen

hanya ditujukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya.

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan,

menyalurkan, dan mendukung prilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan

antusias mencapai hasil yang optimal. Menurut Malayu (2005)

1.5.3 Aspek Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan, yang nampak

dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang

dihadapi di lingkungan pekerjaannya. (Wexley & Yukl, 1997)

1.6 Outline skripsi

Outline skripsi ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi

berdasarkan urutan atau aturan logis penelitian, yaitu pembahasan skripsi ini

terdiri dari 5 bab yang secara keseluruhan membahas mengenai Pengaruh Stress

Kerja dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Front Office pada

beberapa perusahaan jasa yaitu Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia

Kantor Perusahaan Bandung, PT Garuda Indonesia, PT Prima Jasa dan PT Bank

BTPN Bandung.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan judul skripsi

berdasarkan masalah yang ada dilapangan untuk diteliti. kemudian skripsi di awali
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dengan bab 1 yang berisi pendahuluan, dimana didalamnya berisi beberapa uraian

dan penjelasan mengenai rumusan singkat tentang pokok-pokok yang akan

dibahas seperti identifikasi masalah yang merupakan pertanyaan pokok dari

keseluruhan penelitian. Tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, merinci

apa yang ingin diketahui penulis dalam bentuk pertanyaan. Kegunaan penelitian

yang manfaat dari hasil penelitian dan sumbangan penelitian terhadap

perkembangan ilmu manajemen serta definisi yang digunakan agar penelitian

mempunyai batas pengertian yang jelas dan membahas tentang outline penelitian.

Lalu pada bab 2 mengenai tinjauan pustaka yang memuat informasi

tentang teori yang menjadi latar belakang penelitian atau uraian tentang teori,

membahas variabel-variabel yang digunakan, tinjaun pustaka juga membantu

dalam menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis. kerangka pemikiran adalah

pola nalar peneliti dalam menjawab masalah yang diturunkan dari teori.

Selanjutnya diikuti oleh bab 3 yang berisi uraian mengenai metodelogi

penelitian. Dimana mulai dari objek penelitian yang dilakukan pada beberapa

perusahaan jasa yaitu Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Kantor

Perusahaan Bandung, PT Garuda Indonesia, PT Prima Jasa dan PT Bank BTPN

Bandung. Desain penelitian yang akan dilakukan, operasional penelitian, jenis

penelitian dan metode penelitian.

Kemudian bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu memuat

pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data dan hasil penelitian. Deskripsi

tersebut meliputi hasil pengukuran variabel-variabel yang akan diteliti, pengujian

hipotesis, analisis hasil penelitian dan interpensi data.

Dan di akhiri dengan penelitian akhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran

yang merupakan bab terakhir, dimana bagian ini diambil kesimpulan hasil

penelitian yang telah dilakukan dan saran agar dapat bermanfaat bagi objek

penelitian.


