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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan jaman yang semakin cepat diiringi persaingan yang sangat 

ketat dan ketidak pastian yang tinggi saat ini, menimbulkan banyaknya tuntutan-

tuntutan  pekerjaan yang harus dihadapi oleh para karyawan di lingkungan kerja 

mereka. Tuntutan-tuntutan yang berlebihan dari organisasi tersebut dapat 

menyebabkan timbulnya suatu tekanan tersendiri bagi karyawan. Tekanan-

tekanan yang timbul dan dibiarkan terus berlarut-larut akan menyebabkan 

timbulnya kecemasan bagi karyawan. Dampak yang timbul dari kecemasan yang 

sering dialami oleh karyawan pada khususnya disebut stres. Stres adalah 

kegembiraan, kecemasan, atau ketegangan fisik yang terjadi ketika tuntutan yang 

diberikan pada seorang individu dianggap melebihi kemampuan penyesuaiannya 

(Hellriegel, John  2004). Stres apabila dibiarkan maka akan mengakibatkan 

terjadinya penurunan kinerja. Higgins (dalam Umar, 2005) berpendapat bahwa 

terdapat hubungan langsung antara stres dan kinerja, sejumlah besar riset telah 

menyelidiki hubungan stres kerja dengan kinerja disajikan dalam model stres - 

kinerja (hubungan U terbalik) yakni hukum Yerkes Podson (Mas‟ud, 2004). 

 Selain stres kerja, lingkungan kerja juga termasuk hal yang sangat perlu 

diperhatikan di perusahaan. Menurut Sukanto dan Indriyo dalam Khoiriyah 

(2009:24) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang 

dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, meliputi: pengaturan penerangan, 

pengontrolan suara gaduh, pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan 
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keamanan tempat kerja. Jika lingkungan kerja karyawan kondusif, maka akan 

menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan tugas, begitu pula sebaliknya jika 

lingkungan tidak kondusif, maka pelaksanaan tugas pun akan terganggu atau tidak 

maksimal hasilnya. Oleh karena itu lingkungan kerja juga menjadi faktor 

pendorong kinerja karyawan.Terdapat pengaruh langsung antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Dimana bahwa semakin nyaman lingkungan kerja di 

tempat kerja, mengakibatkan kinerja karyawan semakin meningkat ( Yunanda, 

MA 2013). 

 Kepuasan pekerjaan adalah seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Menurut Handoko (2001:193), 

kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Stres 

kerja dan lingkungan kerja juga secara tidak langsung menjadi penyebab 

terjadinya kepuasan kerja menjadi menurun yang nantinya akan mempengaruhi 

kinerja karyawan. Sudah diketahui secara umum bahwa kepuasan kerja dan stres 

kerja karyawan saling berkaitan (Kahn dkk, 1964). Apabila terjadi stres kerja, 

maka akan mempengaruhi kepuasan karyawan  dan secara langsung akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan apabila lingkungan kerja karyawan 

di tempat kerja nyaman dan aman maka karyawan akan bekerja dengan senang 

hati dan puas (Yunanda, MA 2013). Apabila lingkungan kondusif, maka 

karyawan akan puas yang kemudian akan mempengaruhi kinerja dari karyawan. 

 Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai sesorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
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jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Menurut 

Simamora (2003:339), kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas 

yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan.  

 Penelitian tentang kaitan antara stres, lingkungan kerja, dan kepuasan 

kerja serta kinerja perlu dilakukan.Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Madubaru 

yang berlokasi di Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.PT. 

Madubaru merupakan satu-satunya pabrik gula dan pabrik alkohol di Yogyakarta 

yang memiliki banyak karyawan hingga mencapai ribuan karyawan. Tentunya 

dengan pabrik satu-satunya yang luas dan besar serta memiliki banyak karyawan 

di Yogyakarta ini, penulis penasaran dan ingin meneliti lebih lanjut bagaimana 

proses yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan keseharian karyawan yang terjadi di 

pabrik. Mengingat perusahaan pabrik ini merupakan perusahaan satu-satunya 

yang ada di Yogyakarta, karyawan dituntut untuk berkinerja tinggi dan 

mengemban suatu tanggung jawab yang besar. Dari tuntutan-tuntutan dan 

tanggung jawab yang diberikan karyawan jika berlebihan atau melebihi 

kemampuan karyawan maka akan menyebabkan terjadinya stres bagi karyawan. 

Dari stres yang dialami, karyawan akan merasa kurang puas yang kemudian 

kinerjanya akan terpengaruh. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang ada di 

PT. Madubaru menurut penulis merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, 

dimana dengan karyawan yang tidak sedikit serta dengan fasilitas-fasilitas yang 

diberikan dari perusahaan sendiri menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi 
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kinerja karyawan. Kepuasan karyawan juga akan dilihat dari lingkungan kerja 

yang kondusif atau tidak. 

 Oleh karena itu penulis akan mencoba melakukan analisis lebih lanjut 

mengenai pengaruh stres kerja PT. Madubaru, yang meliputi:  beban kerja 

berlebihan yang diberikan karyawan, konflik kerja, sikap atasan dan dukungan 

kelompok serta kaitannya dengan kepuasan kerja (kondisi yang berkaitan dengan 

pekerjaan, kesesuaian pekerjaan, pekerjaan menyenangkan atau tidak, tantangan 

pekerjaan) yang akan mempengaruhi kinerja karyawan (efektif tidaknya 

pekerjaan, efisiensi, tanggung jawab dan disiplin kerja), serta lingkungan kerja 

dari perusahaan dalam hal lingkungan kerja fisik dan non fisik. Faktor lingkungan 

fisik meliputi pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan 

dan kebersihan. Sedangkan lingkungan kerja non fisik meliputi struktur kerja, 

tanggung jawab kerja, perhatian dan dukungan pemimpin, kerja sama antar 

kelompok dan kelancaran komunikasi, yang secara tidak langsung mempengaruhi 

kepuasan karyawan serta pengaruhnya secara langsung terhadap kinerja karyawan 

sendiri. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini: 

1. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja? 

3. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja?  

4. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja? 

5. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja? 

6. Apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja yang dimesiasi oleh 

kepuasan kerja? 

7. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja yang dimediasi 

oleh kepuasan kerja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap 

kepuasan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan kerja terhadap kinerja 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadapa 

kinerja 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

yang dimesiasi oleh kepuasan kerja 
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7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT Madubaru 

Yogyakarta mengenai pengaruh stres kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja serta kepuasan kerja sebagai mediasinya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan wawasan 

bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan disertai 

perkembangan variabel-veriabel penelitian lain. 


