
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, dunia industri semakin berkembang. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya peningkatan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan persaingan 

antar perusahaan dalam industri yang sama menjadi sangat ketat. Oleh sebab itu, 

suatu perusahaan pasti dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar tidak 

kalah dengan pesaing perusahaan lainnya salah satu sumber daya yang penting 

dalam perusahaan adalah sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah 

satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya 

manusia (Sunyoto, 2013:1). Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam 

organisasi maupun peusahaan. Sumber daya manusia akan menghasilkan kinerja 

sebagai output yang diinginkan organisasi. Apabila sumber daya manusia 

mempunyai kualitas yang tinggi akan menghasilkan output organisasi yang tangguh 

dan mengakibatkan keunggulan daya saing bagi organisasi. Tujuan organisasi harus 

dicapai oleh sumber daya manusia, maka dari itu sumber daya manusia harus 

memberikan kontribusi kerja sebesar-besarnya. Tak hanya itu, sumber daya manusia 

juga harus di gerakkan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal (Wibowo dalam 

Felinda, 2016:1). 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan melalui pemberian motivasi, 

dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memilki disiplin. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk 

dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh 

karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan 

manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan 

kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya 

manusia yang ada didalamnya (Sahlan, 2015:53). 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing- 

masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara 
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legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Jadi kinerja 

merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi. Usaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya dengan memperhatikan lingkungan 

kerja. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

(Nitisemito dalam Sahlan, 2015:53). Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang 

semakin tinggi menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi 

individu dalam lingkungan kerja, hal ini berpotensi menimbulkan kecemasan. 

Dampak yang sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang dialami oleh 

karyawan disebut stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan 

adanya keseimbangan fisik, yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi 

seseorag karyawan (Hidayat, 2016:37). Kinerja karyawan tidak tercapai disebabkan 

stres kerja yang diderita oleh karyawan akibat dari konflik yang terjadi antar 

karyawan, beban kerja yang berlebihan, dan waktu yang mendesak yang diberikan 

perusahaan untuk mencapai target dapat memicu terjadinya stres kerja yang akan 

berdampak pada kinerja yang tidak tercapai. Ketidakmampuan untuk melawan 

keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustasi, konflik, gelisah dan rasa 

bersalah. Apabila kondisi ini terjadi maka akan menurunkan motivasi kerja 

karyawan dan akan berdampak pada kinerja karyawan yang menurun. 

Setiap pimpinan perusahaan selalu mengharapkan agar para 

pegawai/karyawan yang bekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi karena 

motivasi kerja adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menetukan tingkat 

kinerja karyawan. Robbins dalam Wibowo (2010:378) menyatakan motivasi sebagai 

proses yang menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus 

menerus (persistence) individu menuju pencapaian tujuan. Motivasi kerja karyawan 

dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan dapat pula menjadi masalah 

yang kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah untuk di motivasi dengan 

memberikan apa yang menjadi keinginanya. Bila seseorang termotivasi, ia akan 

berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Namun belum tentu upaya 

yang keras itu akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan. 

Sekilas baru dari kami PT Mitra Solusi Nusantara profile perusahaan 

berkonsentrasi pada AC dan pemanas system, PT Mitra Solusi Nusantara memiliki 

secara bertahap berkembang menjadi Daikin Proshop. Daikin Proshop adalah took 

khusus yang menjual produk Daikin sebagai toko Daikin professional. Kami fokus 

pada produk Daikin yaitu mengkhususkan diri dalam industry, komersial dan 

perumahan rumah AC sentral. Sebagai spesialis, hanya itu yang kami lakukan, kami 

bangga dalam mendesain system kami menyediakan layanan yang bersih, efisien, 

dan kenyamanan superior di tempat kita tinggal, bekerja, dan bermain. 
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Visi dan Misi : 

 
Menjadi perusahaan termuka menawarkan solusi terintegrasi dalam AC untuk 

perumahan, komersial dan industri. 

 
Kami akan melebihi kualitas harapan pelanggan dan kehandalan dengan 

memberikan penjualan, design, instalasi, instalasi yang unggul dan professional 

secara konsisten. Bantuan layanan dan pemeliharaan. 

 
Untuk menciptakan kinerja karyawan pada nampaknya PT Mitra Solusi 

Nusantara (Daikin AC Proshop) masih terdapat banyak kendala yang dihadapi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Hal ini dibuktikan dengan ruang kerja yang sempit 

membuat ruang gerak karyawan menjadi terbatas dan tuntutan kerja yang diberikan 

terkadang melebihi kemampuan karyawan sehingga menyebabkan terjadinya stres 

kerja, hal ini akan berdampak menurunnya kinerja yang mengakibatkan kurangnya 

motivasi pada diri karyawan untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

 
Selain itu dalam penelitian ini terdapat data absensi karyawan. Absensi untuk 

karyawan merupakan sebuah data yang menunjukkan tentang kehadiran karyawan 

setiap harinya dalam sebuah perusahaan. Data yang dapat dihasilkan dari sebuah 

sistem absen adalah waktu kedatangan dan kepulangan karyawan yang hadir untuk 

bekerja di kantor. Kemudian, karyawan yang tidak masuk kerja juga dapat diketahui 

statusnya apakah yang bersangkutan izin atau sakit. Untuk melakukan penilaian 

kerja karyawan umumnya Setiap perusahaan memiliki Standart dan peraturan terkait 

Absensi. Secara umum PT. Mitra Solusi Nusantara memiliki standart dan peraturan 

yang sama dengan perusahaan lain berkaitan dengan absen. Seperti Karyawan akan 

mendapatkan gaji sesuai dengan jam kerja dan tanggung jawab yang telah di 

sepakati, Karyawan yang melakukan izin atau sakit akan mendapatkan potongan 

sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang telah di sepakati, 

Karyawan akan mendapatkan tindakan disiplin juga sanksi apabila melakukan 

pelanggaran sesuai dengan peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Berikut adalah 

tabel Absensi karyawan PT. Mitra Solusi Nusantara : 
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Tabel 1.1. Tabel Absensi Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Absensi Karyawan PT Mitra Solusi Nusantara Tahun 2020 

Dari tabel di atas di ketahui bahwa di setiap bulan selalu terdapat karyawan 

yang melakukan ijin atau sakit. Di bulan Januari dari 60 karyawan terdapat 12 

karyawan yang melakukan Sakit dan Izin sedangkan di bulan Februari terdapat 11 

karyawan yang sakit dan 10 orang yang melakukan izin. Hal ini mengindikasikan 

dua hal, yang pertama adalah menurunnya motivasi pada karyawan dan yang 

kedua adalah banyaknya beban kerja yang membuat karyawan lelah dan 

meningkatkan stress kerja. 

Berdasarkan latar belakang ini saya sebagai penulis berniat untuk 

melakukan penelitian skripsi di perusahaan dengan mengangkat judul “Pengaruh 

Motivasi, Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop) 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah dikemuakan sebelumya, perumusan 

masalah didalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra 

Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop)? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT 

Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop)? 

3. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Mitra 

Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop)? 

 Sakit Izin Cuti 

January 12 12 0 

February 11 10 0 

March 2 0 0 

April 3 0 0 

May 3 0 0 

June 2 0 0 

July 3 0 0 

August 2 1 0 

September 3 0 0 

October 3 1 0 

November 3 1 0 

December 3 1 0 
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4. Apakah motivasi, Lingkungan kerja dan Stres kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop)? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop) 

2. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop) 

3. Untuk mengetahui secara signifikan pengaruh stres kerja terhadap kinerja 

karyawan PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop) 

4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan 

stress kerja terhadap kinerja karyawan PT Mitra Solusi Nusantara (Daikin 

AC Proshop) 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, diharapkan hasil penelitian 

sini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya: 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Manfaat Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi perusahaan dalam pengolahan SDM beserta segala kebijakan yang 

berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan refrensi 

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


