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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam organisasi perusahaan perlu diperlakukan secara manusiawi

sehingga dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Bagi perbankan,

mengelola karyawan yang berjumlah ratusan bahkan ribuan untuk skala nasional

bukan perkara yang mudah, jika dilihat dari karakteristik individu, perspektif budaya

yang berbeda satu sama lain. Sehingga dibutuhkan keinginan dan keterampilan yang

kuat untuk mencetak kader-kader yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal

bagi perusahaan. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan contoh

yang baik dari seorang pemimpin, memotivasi karyawan dan selalu memperhatikan

karyawan dalam bekerja terutama yang mengalami perilaku yang kurang biasa. (Sari

dkk, 2012; 162).

Beban kerja yang terlalu berat atau ringan akan berdampak terjadinya in-

efisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi kelebihan tenaga kerja.

Kelebihan ini menyebabkan perusahaan harus menggaji jumlah karyawan lebih

banyak dengan produktifitas yang sama sehingga terjadi inefisiensi biaya. Sebaliknya,

jika terjadi kekurangan tenaga kerja atau banyaknya pekerjaan dengan jumlah

karyawan yang dipekerjakan sedikit, dapat menyebabkan keletihan fisik maupun

psikologis bagi karyawan. Akhirnya karyawan pun menjadi tidak produktif karena

terlalu lelah. Beban kerja merupakan beban yang dialami oleh pekerja sebagai akibat
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pekerjaan yang dilakukan olehnya. Pengaruh beban kerja cukup dominan terhadap

kinerja sumber daya manusia tetapi juga menimbulkan efek negatif terhadap

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (www ergonomic.com, 2009).

Usaha yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan perusahaan, salah satunya

dengan mempunyai karyawan yang memiliki kapasitas dalam bekerja yang baik.

Beban kerja didasarkan pada pemanfaatan waktu kerja yang tersedia untuk

melakukan serangkaian pekerjaan, yaitu dilihat dari aktivitas, atau kegiatan yang

dilakukan staf pada waktu kerja, baik kegiatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan

lain seperti kegiatan pribadi dan kegiatan tidak produktif (Ilyas, 2000:37).

Waktu kerja mempengaruhi beban kerja seorang karyawan. Waktu kerja ini

dilihat dari kesesuaian dengan standar waktu kerja yaitu waktu normal per hari adalah

delapan (8) jam (5 hari kerja), bila seorang staf bekerja di atas 80% dari waktu

produktifnya, maka dikatakan beban kerjanya tinggi dan hal ini akan berdampak pada

stress dalam diri karyawan. (Ilyas, 2000:137)

Stres kerja merupakan suatu kondisi keadaan seseorang mengalami

ketegangan karena adanya kondisi yang mempengaruhinya,kondisi tersebut dapat

diperoleh dari dalam diri seseorang maupun lingkungan di luar diri seseorang.Stres

dapat menimbulkan dampak yang negative terhadap keadaan psikologis dan biologis

bagi karyawan. Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap

emosi,jalan pikiran,dan kondisi fisik seseorang.Stres yang tidak dapat di atasi dengan

baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi dengan



3

lingkungannya,baik lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan (Siagian,

2009:300)

Pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung Bandung, saat ini ditengarai

penurunan kinerja yang tercermin dari pencapaian kinerja karena target kredit yang

cenderung menurun sebagaimana dapat dilihat dari gambar grafik 1.1

Tabel 1.1

Target Kredit Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung

Periode Semester I-II Tahun 2016

Bulan Target Realisasi
Januari 7.50% 6.16%
Februari 7.50% 5.22%
Maret 7.50% 7.62%
April 8.50% 7.15%
Mei 8.81% 8.32%
Juni 10.27% 10.79%
Juli 10.50% 8.53%
Agustus 11.53% 11.86%
September 11.50% 6.17%
Oktober 11.50% 7.53%
November 10.22% 8.23%
Desember 10.26% 7.13%

Sumber :Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung
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Gambar 1.1

Target Kredit Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung

Periode Semester I-II Tahun 2016

Sumber: PT. BRI Kantor Cabang Ujung Berung Bandung

Tabel 1.1 menunjukkan target yang ditetapkan tidak tercapai kecuali di bulan

Juni dan Agustus 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada

PT. BRI Kantor Cabang Ujung Berung Bandung yang relatif selalu mengalami

penurunan. Berhubung pencapaian kredit ini merupakan laba yang didapatkan, maka

dengan kata lain laba pun mengalami penurunan. Dari hasil wawancara bahwa

penyebab kondisi tersebut karena kinerja pemasaran / marketing yang lesu atau

menurun yang salah satunya akibat tekanan atau tuntunan pekerjaan dalam mencapai

target sehingga menimbulkan stres terhadap diri karyawan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu karyawan bagian

marketing di BRI Kantor Cabang Ujung Berung Bandung mengenai fenomena yang
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terjadi pada beban kerja karyawan adalah adanya peraturan penggantian waktu jam

kerja dari biasanya sehari bekerja selama 8 jam menjadi 12 jam kerja dalam sehari.

Pekerjaaan yang biasanya diselesaikan dengan cepat menjadi lambat, bahwa beberapa

karyawan melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kewajibannya hal ini

dikarenakan jumlah karyawan yang terbatas. Berdasarkan hasil survey awal pada 30

responden yang dapat dilihat pada lampiran, didapatkan hasil yang menunjukkan

bahwa mayoritas responden menyatakan setuju bahwa beban kerja yang dirasakan

berupa waktu kerja tinggi dalam rutinitas harian karyawan, kelelahan fisik yang

dirasakan karyawan tinggi akibat melakukan pekerjaan diluar kewajibannya dan ada

kewajiban kerja karyawan pada hari libur.

Dengan demikian hal ini membuat sebagian karyawan menggeluh yang

mengakibatkan terjadinya stress kerja karena beban kerja yang tinggi. Tingkat stress

kerja karyawan terlihat dari tidak terselesaikannya pekerjaan yang tidak selesai tepat

pada waktunya.

Tabel 1.2

Penyelesaian pekerjaan

No Keterangan Target Realisasi
1 Penyaluran  kredit 5 hari 18 hari
2 Penyelesaian  keluhan

nasabah 3 hari 8 hari
3 Laporan bulanan 3 hari 6 hari
Sumber: PT. BRI Kantor Cabang Ujung Berung Bandung

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tidak tercapainya penyelesaian

target pekerjaan tidak dapat selesai dengan tepat waktu, hal ini diduga karena
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karyawan merasa stress dengan pekerjaan yang dihadapinya karena bukan bagian dari

kewajibannya.

Untuk itu sangat diperlukan suatu kajian mengenai seberapa besar pengaruh

beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan BRI Kantor Cabang Ujung

Berung Bandung yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan

dalam rangka meningkatkan kinerja karyawannya.

Kinerja sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan

selama priode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran serta kriteria yang telah

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja adalah hasil dari

proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta

organisasi bersangkutan. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu

tertentu, sesuai standar organisasi atau perusahaan. Hal itu sangat terkait dengan

fungsi organisasi dan atau pelakunya. Bentuknya dapat bersifat tangible dan

intangible, tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

Kinerja dapat dilihat dari proses, hasil dan outcome(Mangkuprawira 2006:218).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis ingin mengkaji dan menelaah

mengenai hubungan beban kerja dan stress kerja dengan kinerja kerja karyawan

melalui penelitian dengan judul “Pengaruh beban kerja dan stress kerja terhadap

kinerja karyawan Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang dikaji,

yaitu :

1. Bagaimana beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank

BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

2. Bagaimana beban kerja karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

3. Bagaimana stress kerja karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

4. Bagaimana kinerja karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

5. Apakah ada pengaruh antara beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja

karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah,menganalisa,dan

menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sarjana pada Progam Studi Manajemen Fakulatas Bisnis Dan

Manajemen Universitas Widyatama. Sedangkan tujuan dari penelitian in adalah :

1. Untuk mengetahui beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada

Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung ?

2. Untuk mengetahui beban kerja  pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung

3. Untuk mengetahui stres kerja pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung
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4. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung

Berung

5. Apakah ada pengaruh antara beban kerja dan stress kerja terhadap kinerja

karyawan pada Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan

penulis,mengenai factor pengaruh terjadinya beban kerja dan stress kerja terhadap

kinerja karyawan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak perusahan

Bank BRI Kantor Cabang Ujung Berung tentang pengaruh terjadinya beban kerja

dan stress kerja terhadap kinerja karyawan.

3. Bagi Pihak Lain

Bisa diwujudkan sebagai alat pembanding bagi tujuan lain yang membahasnhal

sejenis dan berguna bagi pembaca lain yang hanya ingin mengetahui maupun bagi

mereka yang ingin menelaah lebih jauh dari tujuan yang ada.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN



9

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi objek dan

metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran

dan hipotesis penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batas penelitian, identifikasi

variabel, definisi operasional dan  pengukuran variabel, instrument penelitian,

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan

data, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan untuk

memecahkan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang subyek penelitian meliputi gambaran singkat tentang

identitas responden dan analisis data yang berisikan tentang analisis deskriptif,

analisis statistic dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian dimana pada bagian ini akan

diungkapkan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-

saran yang relevan dengan hasil penelitian
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