
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kinerja merupakan 

hal yang penting karena dengan adanya karyawan yang memiliki kinerja 

baik maka suatu pekerjaan akan selesai dengan optimal dan sebaliknya, 

apabila karyawan dalam sebuah perusahaan tidak memiliki kinerja yang 

baik, maka perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. Oleh sebab 

itu masalah kinerja karyawan adalah hal yang menarik untuk disoroti 

dan diteliti. 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu (Hasibuan, 2001: 

94). Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu 

kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi 

(Hasibuan, 2001: 95). Menurut Handoko (1995: 43) kinerja merupakan 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang di berikan. Menurut Kartiningsih (2007) faktor yang 

mempengaruhi kinerja diantaranya adalah keterlibatan karyawan dalam 

bekerja. Semakin tinggi keterlibatan karyawan dalam bekerja maka akan 

semakin meningkatkan kinerjanya. 

Apabila seorang karyawan memiliki keterlibatan tinggi (yang 

diindikasikan dengan bersedia bekerja lembur, senang mengerjakan 

tugas atau pekerjaannya, merasa masalah yang dihadapi perusahaan 

adalah masalahnya juga, merasa sebagai bagian dari tim perusahaan) 

dalam bekerja (Istijanto, 2006 : 202), maka ia akan memiliki prioritas 
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tersendiri dalam bekerja dan akan bersedia memberikan usaha yang lebih 

keras untuk pekerjaannya, sehingga kinerjanya akan semakin baik atau 

meningkat.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja adalah stres kerja. 

Stres adalah suatu ketidakseimbangan antara keinginan dan kemampuan 

memenuhinya sehingga menimbulkan konsekuensi penting bagi dirinya. 

Stres sebagai suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada 

kesempatan, hambatan dan keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah 

penting tetapi tidak dapat dipastikan. Stres kerja karyawan akan 

berpengaruh terhadap kinerjanya sehingga manajemen perlu untuk 

meningkatkan mutu lingkungan organisasional bagi karyawan 

(Suprihanto, dkk, 2003: 62).  

Penelitian ini akan memfokuskan pada PT. Raja Besi yang 

merupakan salah satu perusahaan pembuat pipa dan kanal serta proses 

penipisan plat (strip). Perusahaan ini pada awalnya merupakan usaha 

home industry yang karena perkembangannya serta untuk 

mengantisipasi kebutuhan pasar kemudian dikembangkan hingga 

sekarang ini yang produksinya mampu bersaing di pasaran. PT. Raja 

Besi berlokasi di Jalan Setia Budi no.117, Desa Srondol Kulon, 

Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Dati II Semarang, Propinsi 

Jawa Tengah. 

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan kepala bagian 

personalia PT Raja Besi ternyata permasalahan yang ada adalah 

karyawan masih kurang tertib dan sedikit pasif, ini menjadi fenomena 

yang menarik untuk diteliti. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah budaya organisasi, 

stres kerja, hubungan dengan rekan kerja, kepuasan kerja (As’ad, 2002), 

juga keterlibatan karyawan, pengembangan karir dan komitmen 

(Siagian, 1995; Luthans, 2000). 
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Tabel 1.1. Berbagai Faktor yang Mempengaruhi  
Kinerja Karyawan PT. Raja Besi (30 karyawan) 

 
No. Keterangan Frekuensi 

Jawaban 
% 

1. Budaya organisasi  21 70.00% 
2. Keterlibatan karyawan 17 56.67% 
3. Stres kerja 12 40.00% 
4. Hubungan rekan kerja 10 33.33% 
5. Kepuasan kerja 8 26.67% 
6. Pengembangan karir 5 16.67% 
7. Komitmen 4 13.33% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2011) 

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa dua faktor yang 

memiliki prosentase lebih dari 50% dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan pada PT Raja Besi adalah budaya organisasi (70%) dan 

keterlibatan karyawan (56,67%). Tetapi karena variabel budaya 

organisasi kurang cocok dengan sampel penelitian, yaitu karyawan staff 

kantor PT. Raja Besi maka variabel yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah keterlibatan karyawan (56,67%) dan stres kerja (40%).  Hal inilah 

yang menjadi alasan pemilihan kedua variabel ini sebagai variabel yang 

mempengaruhi kinerja karyawan PT Raja Besi. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Keterlibatan 

Karyawan dalam Pekerjaan dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Raja Besi”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini  adalah: 

a. Bagaimana persepsi responden tentang keterlibatan karyawan dalam 

pekerjaan, stres kerja, dan kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, 

Semarang ? 

b. Bagaimana pengaruh keterlibatan karyawan dalam pekerjaan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, Semarang ? 
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c. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.  

Raja Besi, Semarang ? 

d. Bagaimana pengaruh keterlibatan karyawan dalam pekerjaan dan stres 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, Semarang ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui persepsi responden tentang keterlibatan karyawan dalam 

pekerjaan, stres kerja, dan kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, 

Semarang. 

b. Mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan dalam pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, Semarang. 

c. Mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.  

Raja Besi, Semarang. 

d. Mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan dalam pekerjaan dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Raja Besi, Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Pihak Perusahaan : 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat 

bagi perusahaan yang berhubungan dengan keterlibatan karyawan 

dalam pekerjaan, stres kerja, dan kinerja. 

2. Bagi Para Akademisi : 

Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan peneliti 

lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa mendatang. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

pengembangan hipotesis, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji validitas 

dan reliabilitas kuesioner dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan, gambaran umum responden 

penelitian, dan hasil analisis data sesuai dengan metode analisis yang 

digunakan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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