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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja

melaksanakan tugas dan fungsinya sangat berhubungan erat dengan pelaku-pelaku

organisasi tersebut, atau dengan kata lain sumber daya manusia mempunyai peran

strategis sebagai penentu berhasil tidaknya pencapaian kinerja dalam suatu

organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor central dalam suatu

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola

dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua

kegiatan organisasi.

Karyawan merupakan kekayaan utama bagi perusahaan, dimana mereka

akan menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu memberikan peran

aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Karyawan mempunyai pikiran,

perasaaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap

pekerjaan yang dilakukannya. Sikap ini akan menentukan seberapa besar

kecintaanya terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan loyalitasnya

kepada perusahaan (Kasenda, 2013).

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja

perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Beban kerja karyawan dapat terjadi

dalam tiga kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. Kedua, beban kerja yang
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terlalu tinggi (over capacity). Ketiga, beban kerja yang terlalu rendah (under

capacity). (Tarwaka et al., 2011)

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 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 (SNI, 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 (Sinaga, 2014).

PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung merupakan Badan

Usaha Milik Negara yang bekerja memberikan pelayanan jasa dalam berbagai

layanan jasa paket, kurir dan layanan keuangan yang bekerjasama dengan

perusahaan swasta. Banyaknya layanan yang diberikan kepada masyarakat
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menuntut karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Tugas dan jam kerja yang

diberikan pada karyawan bertambah. Karyawan dituntut untuk bekerja diluar

waktu normal per hari yakni delapan (8) jam (6 hari kerja). Menurut Ilyas dalam

Sinaga (2014), bila seorang staf bekerja di atas 80% dari waktu produktifnya,

maka dikatakan beban kerjanya tinggi. Sebagian besar karyawan bekerja secara

shift. Hal ini berdampak pada tingkat kehadiran karyawan selama satu tahun

terakhir menunjukkan adanya penurunan, seperti digambarkan pada grafik

berikut:

Gambar 1.1 Tingkat Persentase Absensi Karyawan Tahun 2016

Berdasarkan Grafik 1.1 tahun 2016 menunjukkan tingkat kehadiran

karyawan yang cukup rendah karena tidak mencapai seratus persen. Hal ini

berdasarkan hasil survey ada beberapa masalah yang terjadi dengan

ketidakhadiran. Salah satunya adalah diberlakukannya shift. Pekerja shift bekerja

diluar kondisi alamiah manusia yang dijadwalkan diluar jam standar pekerja.

Pekerja shift adalah kondisi dimana pekerja satu menggantikan posisi kerja

pekerja yang lain untuk melakukan pekerjaan yang sama (Kroemer et al., dalam



4

Astianto 2014). Sehingga banyak karyawan yang menjalani pekerjaan bukan

bidang kerjanya, karyawan merasa lelah dan ngantuk. Kondisi ini menurunkan

kinerja karyawan.

Waktu kerja mempengaruhi beban kerja seorang karyawan. Waktu kerja

ini dilihat dari kesesuaian dengan standar waktu kerja yang dikeluarkan

Departemen Kesehatan (Depkes) RI, yaitu waktu normal per hari adalah delapan

(8) jam (5 hari kerja) (Sinaga, 2014).

Tingginya beban kerja karyawan akan berdampak pada stres kerja. 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. Menurut Siagian (2009:300) 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 lingkungannya,baik lingkungan pekerjaan maupun

di luar pekerjaan.

Karyawan PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung

seringkali mendapatkan tugas yang bukan menjadi kewajibannya, mengerjakan

pekerjaan karyawan lain yang tidak hadir karena cuti atau sakit sehingga

karyawan merasa beban karyawan lain dibebankan padanya. Sedangkan tuntutan

perusahaan pada karyawan dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada

waktunya.
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Seharusnya stres dapat terjadi pada setiap individu atau manusia dan pada

setiap waktu, karena stres merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak

dapat dihindarkan. Manusia akan cenderung mengalami stres apabila ia kurang

mampu menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan yang ada,baik

kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Segala macam bentuk stres

pada dasarnya disebabkan oleh kekurang mengertian manusia akan keterbatasan

dirinya sendiri. Ketidakmampuan untuk melawan keterbatasannya inilah yang

akan menimbulkan frustasi, konflik, gelisah, dan rasa bersalah yang merupakan

tipe-tipe dasar stres. Stres kerja yang dialami oleh karyawan tentunya akan

merugikan organisasi yang bersangkutan karena kinerja yang dihasilkan menurun,

tingkat absensi tinggi serta turn over yang tinggi yang pada akhirnya

menyebabkan biaya yang bertambah besar. Setiap orang di manapun ia berada

dalam suatu organisasi, dapat berperan sebagai sumber penyebab stres bagi orang

lain. Mengelola stres diri sendiri berarti mengendalikan diri sendiri dalam

kehidupan.

Karyawan yang telah memahami nilai-nilai dalam suatu organisasi akan

menjadikan nilai tersebut sebagai kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan

tersebut akan di wujudkan menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja,

sehingga akan menjadi kinerja individu dan masing – masing kinerja individu

yang baik akan menimbulkan loyalitas karyawan yang tinggi pula.

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

mengenai hubungan beban kerja dan stres kerja dengan kinerja kerja karyawan

melalui penelitian dengan judul “Faktor beban kerja dan stres kerja yang
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mempengaruhi loyalitas kerja pada PT Pos Indonesia Mailing Processing

Centre Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji,

yaitu:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi beban dan stres kerja terhadap loyalitas

karyawan pada PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung?

2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi loyalitas kerja pada PT

Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh faktor dominan beban dan stres kerja terhadap

loyalitas karyawan pada PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre

Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi beban dan stres kerja

terhadap loyalitas karyawan pada PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre

Bandung

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi

loyalitas kerja pada PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor dominan beban dan stres

kerja terhadap loyalitas karyawan pada PT Pos Indonesia Mailing Processing

Centre Bandung
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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 stres kerja

terhadap loyalitas kerja.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak perusahan

PT Pos Indonesia Mailing Processing Centre Bandung tentang pengaruh

terjadinya beban kerja dan stres kerja terhadap loyalitas kerja.

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang

bermanfaat.

4. 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 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini,metode penelitian yang digunakan adalah

metode deskriftif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia,suatu objek,suatu set kondisi, suatu system pemikiran,ataupun suatu

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriftif adalah untuk membuat
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deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis,factual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

(Moh.Nazir,2007;54)

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah pengamatan tempat diadakanya

penelitian untuk mengumpulkan data. Pada penyusunan skripsi ini lokasi

penelitian yang dilakukan penulis pada PT Pos Indonesia Mailing Processing

Centre Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 558 Bandung 40286


