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BAB I 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

       

Di era globalisasi saat ini organisasi dituntut untuk terus menerus 

mempersiapkan dirinya mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan. Pengalaman yang dialami berbagai organisasi di negara maju 

menunjukkan bahwa hanya organisasi yang secara konsisten  terus 

meningkatkan dirinya melalui pengembangan organisasi yang dapat 

bertahan. 

 Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya yang unggul. 

Persoalan kebutuhan memperoleh sumber daya manusia yang 

unggul dan profesional yang diharapkan banyak badan usaha dan 

perusahaan di Indonesia untuk bisa bersaing pada era keterbukaan, 

membuat dunia industri menghadapi tantangan yang berat untuk dapat 

bersaing baik secara regional, nasional, maupun internasional. 

Profesionalitas karyawan yang tinggi semakin diperlukan dalam upaya 

memenangkan persaingan, dan dengan profesionalitas yang tinggi 

karyawan diharapkan dapat  melaksanakan tugas dan tanggunggjawab 

yang dibebankan kepadanya dengan hasil yang memuaskan dan selesai 

tepat waktu yang telah ditetapkan. Hasil kerja karyawan yang memuaskan 

dan selesai pada waktunya merupakan cerminan bahwa karyawan tersebut 

mempunyai kinerja yang tinggi.  

Kinerja yang tinggi menggambarkan keberhasilan dan kesuksesan 

karyawan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan 

kepadanya dan sebaliknya kinerja yang rendah menggambarkan 

ketidakberhasilan dan ketidaksuksesan karyawan dalam pelaksanaan tugas 

dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. 

Berkenaan dengan kinerja karyawan ini, berdasarkan pengamatan 

awal yang penulis lakukan pada Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) 

menunjukkan bahwa kinerja dari sebagian karyawannya masih rendah, 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 

 

 

 

indikasi dari rendahnya kinerja sebagian Karyawan pada Kantor Pusat PT 

Pegadaian (Persero) dapat dilihat dari : 1) Penyelesaian pekerjaan yang 

tidak semestinya, dimana terlihat masih ada Karyawan yang kurang peduli 

terhadap tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepadanya dan 

pengerjaannya tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, 2) SDM tidak bersemangat karena masih ada Karyawan  

yang menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan 3)  Hasil kerja tidak memuaskan 4) Inisiatif dalam bekerja 

rendah, dimana Karyawan dalam melaksanakan tugas masih menunggu 

perintah dari atasan 5) Ketaatan mematuhi peraturan rendah, terlihat dari 

rendahnya disiplin kerja Karyawan, dimana terlihat masih ada Karyawan 

yang masuk kerja terlambat dari jam kerja yang telah ditetapkan, dan 

meninggalkan kantor pada saat jam kerja serta semakin banyaknya 

karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin. 

Berhasil atau tidaknya seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah faktor 

kepemimpinan. Seorang  pemimpin yang baik harus mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi para karyawannya untuk selalu patuh 

dan mau melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Pemimpin 

yang baik akan selalu menjaga situasi dan lingkungan kerja dengan cara 

terus menerus meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan 

karyawan dalam penggunaan peralatan kerja serta selalu melakukan 

pengembangan organisasi  yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 

Apabila karyawan bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang 

mereka miliki, maka mereka akan bekerja dengan tenang dan bersemangat. 

Kondisi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja karyawan 

yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. 

Berdasarkan pengamatan di atas peranan kepemimpinan dalam 

suatu lembaga sangat penting, karena dengan kepemimpinan yang baik 

dari seorang pemimpin yang baik pula akan dapat membawa bawahan 

kepada sasaran yang diinginkan, namun peran kepemimpinan yang ada di 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) belum terlihat sebagaimana yang 
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diharapkan. Hal ini ditandai dengan 1) belum optimalnya pimpinan dalam 

menjalankan perannya sebagai panutan/teladan untuk membangun 

kepercayaan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

masing-masing 2) sebagai “penunjuk jalan” karyawan belum sepenuhnya 

diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan guna 

memenuhi kepentingan masayarakat dan stakehorlders. Hal ini terlihat 

masih ada dibeberapa divisi yang personilnya tidak mencukupi,  sarana 

dan prasarana yang belum memadai untuk mempercepat proses 

penyelesaian tugas, 3) sebagai “penggalang/ pemersatu” pimpinan dirasa 

kurang memberikan kesadaran dan pencerahan kepada karyawan  untuk 

bersama-sama berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini 

terlihat dari karyawan belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai target 

yang telah  ditetapkan perusahaan, 4) karyawan belum diberdayakan 

secara optimal, sehingga masih ada karyawan yang melaksanakan asal 

jadi, karyawan tidak dilibatkan dalam diskusi pemecahan masalah yang 

terjadi, dan pimpinan tidak mengikutsertakan karyawan mengambil 

keputusan.  

  Selain faktor kepemimpinan, motivasi kerja juga sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Motivasi merupakan 

daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau 

dan rela untuk mengerahkan kemampuannya dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Motivasi kerja yang 

tinggi dalam bekerja akan dapat meningkatkan kinerja, sebaliknya 

motivasi kerja yang rendah/belum optimal cenderung menyebankan 

karyawan belum mampu mencapai kinerja yang diharapkan. 

Berkenaan dengan motivasi kerja karyawan ini, dapat dikatakan 

bahwa pada umumnya motivasi kerja karyawan sudah cukup baik namun 

belum optimal. Fenomena seperti ini masih terlihat pada Karyawan di 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero), seperti 1) waktu bekerja kurang 

dimanfaatkan dengan baik, masih ada Karyawan yang datang ke kantor 

tidak langsung melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, 

mereka lebih sering bercerita dengan teman sejawat sambil sarapan pagi, 
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2) Kurangnya kemauan yang keras untuk bekerja, sehingga pekerjaan yang 

diberikan tidak selesai tepat pada waktunya, 3) meninggalkan kantor 

dalam jam dinas untuk keperluan pribadi. 

  Selain kepemimpinan dan motivasi kerja, stres kerja juga salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Stres kerja 

yang terlalu ringan biasanya akan menimbulkan akibat yang kurang baik 

bagi karyawan, misalnya karyawan merasa bosan dengan pekerjaan, 

sehingga kinerja menurun. Sedangkan stres kerja dalam keadaan optimal 

biasanya menghasilkan kinerja yang tinggi, kondisi stres kerja seperti 

inilah yang diharapkan dapat muncul dalam situasi kerja sehingga mampu 

memotivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih produktif.  

Berkenaan dengan stres kerja karyawan ini dapat dikatakan pada 

umumnya bahwa stres kerja belum dikelola dengan baik. Fenomena ini 

masih terlihat pada karyawan kantor Pusat PT Pegadaian (Persero), 

misalnya 1) sering terjadinya pergeseran  pekerjaan  karena  adanya  

mutasi karyawan yang tidak sesuai dengan jenjang keahlian yang dimiliki, 

2) pembagian beban kerja yang tidak seimbang  karena  formasi  SDM  

yang  tidak mencukupi, 3) banyaknya karyawan yang tidak masuk kerja 

karena sakit. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Sebagai tindak lanjut dari latar belakang masalah yang telah 

diuraikan diatas, penulis perlu mengidentifikasi permasalahan yaitu 

analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan stres kerja terhadap 

kinerja karyawan dalam organisasi. 

Beberapa masalah yang berpengaruh sekaligus merupakan variabel yang 

memungkinkan menjadi penyebab rendahnya kinerja karyawan, antara 

lain:  

1. Faktor kepemimpinan  yang selalu berbeda-beda mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT Pegadaian (Persero) 

2. Manajemen PT Pegadaian (Persero) belum sepenuhnya melaksanakan 

motivasi karyawan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 

 

 

 

3. Stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan PT Pegadaian (Persero) 

4. Masih diperlukan variasi gaya kepemimpinan yang dianggap tepat dan 

mampu memberikan kontribusi pengaruh yang optimal terhadap 

peningkatan kinerja karyawan pada PT Pegadaian (Persero) 

5. Terdapat faktor kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan 

pada PT Pegadaian (Persero) 

6. Terdapat faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja 

karyawan pada PT Pegadaian (Persero) 

7. Masih kurang motivasi yang dianggap mampu memberikan kontribusi 

pengaruh yang optimal terhadap peningkatan kinerja karyawan pada 

PT Pegadaian (Persero) 

8. Kinerja karyawan pada PT Pegadaian (Persero) masih perlu 

ditingkatkan.  

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Mengingat banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi kinerja 

Karyawan, maka pada penelitian ini penulis membatasi pada hal-hal yang 

terkait dengan analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan stres 

kerja terhadap kinerja karyawan di lingkungan Kantor Pusat PT Pegadaian 

(Persero), sehingga penulis dapat memanfaatkan waktu penelitian yang 

sangat singkat ditengah kesibukan penulis. 

 

1.4 Perumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang dan pembatasan yang telah diuraikan 

diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah  Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja  Karyawan pada 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)? 

2. Apakah  Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)? 

3. Apakah  Stres Kerja  berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)? 
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4. Apakah Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Stres kerja berpengaruh 

secara bersama sama berkorelasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero)? 

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh  kepemimpinan, motivasi kerja, dan stres kerja serta variabel 

mana yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

PT Pegadaian (Persero).  

b. Kegunaan  Penelitian 

(1)   Kegunaan Akademik.  

Kegunaan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan serta 

memperkaya kajian ilmu manajemen sumber daya manusia 

khususnya mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan 

stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

(2)   Kegunaan Untuk Lembaga 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah memberikan masukan 

kepada pihak PT Pegadaian (Persero) mengenai kinerja karyawan 

dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi kerja dan stres 

kerja. 

(3)   Kegunaan Penelitian Selanjutnya 

Kegunanaan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi 

terhadap penelitian sejenis yang ingin meneliti obyek penelitian 

mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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