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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi telah memasuki era 

globalisasi. Masa dimana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat 

menyebabkan persaingan yang ketat pada bidang bisnis dimana setiap organisasi 

bisnis dituntut untuk meningkatkan nilai dari perusahaan bisnis itu sendiri agar 

dapat memenangkan persaingan. Oleh karena itu, keberadaan sumber daya 

manusia adalah poin yang sangat penting yang harus di perhatikan oleh 

perusahaan. 

Pada dasarnya kemajuan suatu perusahaan ditentukan oleh kualitas sumber 

daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. 

Sumber daya alam merupakan sumber daya yang pasif yang sangat bergantung 

pada kualitas sumber daya manusia dalam mengelolanya. Sumber daya manusia 

memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan, meskipun peran 

dan fungsi karyawan kini banyak digantikan dengan tenaga mesin tetapi karyawan 

masih menjadi faktor yang penting dalam jalannya proses produksi.  
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Stres kerja dapat menurunkan kinerja karyawan. Stres kerja muncul karena 

tekanan dalam pekerjaan. Stres kerja dapat mengganggu kondisi karyawan dalam 

berfikir sehingga karyawan tidak fokus dengan pekerjaannya. Menurut  (Siagian, 

2002)  stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berfikir dan kondisi seseorang. Gejala-gejala stres kerja menyangkut baik 

kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Ada 2 macam stres yang pertama 

eustres yaitu eustres adalah stres yang baik, yang benar-benar memotivasi 

karyawan untuk maju terus, namun sebaliknya distres adalah stres yang negatif 

yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan stres dan kemampuan 

untuk memenuhi tuntutan  

 Sumber daya manusia merupakan ujung tombak perusahaan dalam 

bersaing. Untuk mendapatkan hasil terbaik, maka sumber daya manusia perlu 

diberikan perhatian yang lebih dan dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik mampu mendukung semua kegiatan operasional kerja 

dan membantu pencapaian tujuan dan sasaran (target) yang ingin dicapai 

perusahaan. Menurut (Hasibuan, 2007) manajemen sumber daya manusia yang 

baik membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat 

dengan efektif dan efisien.  

 Perusahaan adalah organisasi berperan penting dalam menggerakan roda 

ekonomi suatu daerah bahkan negara. Perusahaan memerlukan sumber daya 

manusia untuk berjalan membantu mencapai visi, misi dan tujuannya. Tidak 

sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan akibat pengelolaan internal 
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organisasi yang tidak tepat, maka dari itu penting untuk mengetahui dasar-dasar 

perencanaan dalam pengelolaan sumber daya manusia agar tidak terjadi kesalahan 

yang fatal. Begitu pula dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Wilayah 

Telkom (Witel) Semarang yang bergerak dibidang telekomunikasi. Perusahaan ini 

berlokasi di Semarang, tepatnya di Jalan Pahlawan No. 10 Semarang Jawa 

Tengah. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang 

bergerak di bidang telekomunikasi milik Negara yang menjangkau seluruh 

wilayah Indonesia. Bagian Witel bertugas untuk menjual dan menawarkan 

produk-produk dari PT Telekomunikasi Indonesia. Berikut terlampir data kinerja 

penjualan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 : 

Tabel 1 

Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Penjualan 

PT. Telkom Witel Semarang 

September 2015 – Februari 2016 

Bulan 

Jumlah Penjualan Produk (unit) Total 

Target 

Total 

Realisasi 

Pencapaian 

(%) Voucher SMS (98108) 

Target  Realisasi  Target  Realisasi     

September  30000 33799 6000 6325 36000 40124 111% 

Oktober  31000 27077 6000 5914 37000 32991 89% 

November 32000 26273 7000 5775 39000 32048 82% 

Desember 33000 26371 7000 5479 40000 31850 80% 

Januari  35000 28581 9000 5365 44000 33946 77% 

Februari 34000 24419 10000 5323 44000 29742 68% 

Sumber : Dashboard PT Telkom Witel Semarang yang diolah 
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Dari data diatas banyak target yang tidak tercapai ini menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan pemasaran dinilai kurang maksimal. Terdapat penurunan dari 

bulan september-oktober sebanyak 22%, bulan oktober-november 7%, bulan 

november- desember 2%, desember-januari 3%, januari-februari 9%. Jadi 

penurunan yang paling signifikan terjadi pada bulan september-oktober sebanyak 

22%. 

Pemilihan variabel didasarkan pada pra survey yang peneliti bagikan 

kepada 15 karyawan di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

Berdasarkan hasil pra survey sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Hasil Pra Survey Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

No Faktor faktor yang mempengaruhi 

kinerja  

Jumlah Jawaban 

1 Kepuasan Kerja - 

2 Stres Kerja 6 

3 Motivasi Kerja 2 

4 Gaji - 

5 Hubungan dengan atasan 3 

6 Hubungan dengan rekan kerja 1 

7 Komunikasi 2 

8 Budaya Organisasi - 

9 Promosi 1 

 Jumlah 15 

   Sumber : Hasil Pra Survey yang diolah 
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Dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar dari 

responden jawaban stress kerja dalam penurunan kinerja mereka yaitu memiliki 

presentase yang paling banyak. Jadi kondisi yang ada pada karyawan PT  Telkom 

Witel Semarang adanya kondisi dimana karyawan yang mengalami distress yang 

berakibat penurunan kinerja penjualan. Kemudian berdasarkan observasi awal 

selama magang di PT Telkom Witel Semarang (selama tanggal 25 april 2016 – 25 

juni 2016) dan juga hasil wawancara dengan karyawan yang bekerja di bagian 

Wifi.id kinerja yang menurun karena kondisi distres yang terjadi pada karyawan 

merasa stres dengan beban kerja yang berat dalam mencapai target yang semakin 

meningkat setiap bulannya. Dari paparan diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana kondisi tingkat stres yang ada di PT 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

2. Bagaimana kondisi kinerja yang ada di PT Telekomunikasi 

Indonesia Witel Semarang 

3. Bagaimana stress kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh stress kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia 

Witel Semarang. 

2. Untuk mengetahui kondisi tingkat stres yang ada di PT 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

3. Untuk mengetahui kondisi kinerja yang ada di PT 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.   Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis 

serta menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek khususnya terkait 

dengan stress kerja dan kinerja. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan  

referensi bagi peneliti lain yang sejenis. 
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2.   Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para akademisi dalam 

mengembangkan teori manajemen sumber daya manusia. 

Dapat menjadi masukan dan referensi bagi manajemen PT. 

Telekomunikasi Witel Semarang dalam rangka pengelolaan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


