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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam bekerja mendambakan suatu kepuasan kerja baik itu dari

segi materil maupun dalam segi moril. Kerja merupakan suatu sarana untuk

menuju ke arah terpenuhinya kepuasan pribadi dengan jalan memperoleh

kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu terhadap orang lain. Pada dasarnya,

kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai

yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada

masing-masing individu (Munandar, 2001).

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan

dalam bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan

demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal.

Karyawan yang puas terhadap pekerjaannya akan mampu bertahan dalam situasi-

situasi yang mendesak dalam menghadapi segala tuntutan-tuntutan yang ada di

tempat kerja. Masing-masing pekerjaan memiliki karakteristik pekerjaan yang

berbeda dengan bobot pekerjaan yang berbeda pula. Berat atau ringan suatu

pekerjaan selain dapat diukur dari deskripsi pekerjaan itu sendiri dapat pula diukur

dari sikap seorang pekerja dalam menanggapi pekerjaannya. Pekerjaan yang
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dianggap sebagai tuntutan akan menjadikannya berat, sebaliknya bila pekerjaan

dianggap sebagai karya maka pekerjaan tersebut akan dikatakan ringan (Hertanto,

2011).

Kepuasan kerja mempunyai dua makna bagi seorang pekerja, yaitu

kepuasan dan kerja. Kepuasan adalah sesuatu perasaan yang dialami oleh

seseorang, dimana apa yang diharapkan telah terpenuhi atau bahkan apa yang

diterima melebihi apa yang diharapkan, sedangkan kerja merupakan usaha

seseorang untuk mencapai tujuan dengan memperoleh pendapatan atau

kompensasi dari kontribusinya kepada tempat pekerjaannya (Hertanto, 2011).

Oleh karena itu, kepuasan kerja sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas

seseorang dalam bekerja. Karyawan akan bersemangat untuk bekerja, apabila apa

yang diinginkan untuk memperoleh pendapatan atau kompensasi kontribusinya

terhadap tempat pekerjaannya dapat terpenuhi (Koesmono, dalam Hertanto,

2011).

Sebagaimana yang terjadi pada karyawan PT Pertamina Persero UP2

Sungai Pakning terkait dengan aktivitas karyawan pada saat menjalankan

pekerjaannya, karyawan dituntut untuk mampu mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan PT Pertamina Persero. Dimana karyawan harus dapat

menerapkan budaya kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, adanya

keselarasan dan keserasian dalam bekerja, saling melayani dan saling menghargai,

serta konsisten dalam melaksanakan tata nilai dan etika bisnis perusahaan.

PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning merupakan satu-satunya

perusahaan pengolahan minyak mentah yang ada di desa Sungai Pakning

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil observasi yang
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telah dilakukan pada pertengahan bulan Maret sampai tanggal 01 April tahun

2014 di PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning terhadap karyawannya,

didapatkan informasi dari karyawan yang masih belum terlalu lama bekerja di

perusahaan tersebut, yaitu: karyawan merasa kurang puas dengan kondisi

lingkungan kerja yang kurang kondusif, hal ini tampak pada semakin tingginya

rumput-rumput disekitar kantor membuat karyawan merasa tidak nyaman dengan

kondisi seperti itu sehingga membuat pekerjaan mereka sedikit agak terganggu.

Karyawan merasa perusahaan belum dapat mewujudkan visi dari

perusahaan sepenuhnya yaitu bercahaya (bersih, cantik, andal, harmonis,

terpercaya). Selanjutnya dalam hal gaji/imbalan, beberapa karyawan belum puas

dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan, yang mana menurut mereka memang

perusahaan telah memberikan gaji yang lumayan besar nominalnya, namun

dengan seiring meningkatnya kebutuhan setiap harinya membuat mereka

merasakan gaji yang didapat tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Hal lain juga terlihat antar sesama rekan kerja sering tidak saling

membantu sehingga membuat karyawan kurang bersemangat dikarenakan kurang

adanya kerja sama antar rekan kerja. Ditambah lagi dengan penempatan jabatan

tidak sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan kemampuan/keahlian kerja

karyawan membuat karyawan merasakan ketidakpuasan, hal ini tampak pada

adanya penambahan karyawan dari perusahaan induk PT Pertamina Persero

Dumai akibatnya ada pergantian posisi kerja karyawan sehingga membuat

karyawan harus menyesuaikan diri kembali dengan kondisi dan tugas pekerjaan

mereka yang baru.
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Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu puas dalam

bekerja adalah stres kerja. Stres adalah ketegangan atau tekanan emosional yang

dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar,

hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting dan dapat

mempengaruhi emosi, pikiran serta kondisi fisik seseorang (Hariandja, 2002).

Stres terjadi karena adanya interaksi individu dengan individu yang lain. Dalam

kehidupannya manusia selalu mengadakan hubungan timbal balik dengan manusia

lain, untuk itu diperlukan keseimbangan dalam dirinya. Dengan terjadinya stres

tentu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi perusahaan maupun

karyawan itu sendiri. Hal ini berarti stres berperan merusak kepuasan kerja.

Secara sederhana, stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu

pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar tingkat stresnya(Hertanto, 2011).

Dapat dipastikan bahwa semua karyawan pernah mengalami stres kerja.

Namun demikian tingkat stres kerja karyawan satu dengan yang lainnya tentu

berbeda. Karyawan yang dapat menanggulangi stres atas pekerjaannya akan

memiliki dampak yang positif terhadap pekerjaannya, dalam arti stres yang

dialami tidak menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, bagi

karyawan yang tidak dapat menanggulangi stres, kepuasan kerja karyawan yang

bersangkutan akanmenurun seiring dengan meningkatnya tingkat stres yang

dialami.Pada dasarnya bahwa seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan

tinggi kesetiaannya pada perusahaan apabila dalam bekerjanya memperoleh

kepuasan kerja sesuai dengan apa yang diinginkan (Hertanto, 2011).

Hal ini tampak pada karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning

yang mengalami stres saatbekerja yaitu, mereka merasakan adanya tuntutan-
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tuntutan dari perusahaan terkait dengan apa yang telah mereka terima pada saat

bekerja. Karyawan dituntut untuk datang tepat waktu, bekerja seoptimal mungkin,

kurangnya absensi ketidak hadiran, dan adanya beban kerja yang menumpuk

setiap harinya harus diselesaikan tepat waktu. Sehingga apa yang mereka rasakan

ini membuat mereka merasakan stres terhadap pekerjaan.

Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh

Anitawidanti tentang analisis hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja

karyawan berdasarkan gender. Namun penelitian ini akan membahas hubungan

antara stres kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan tanpa didasari gender.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui “ Hubungan antara

stres kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan PT Pertamina Persero UP2

Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan

masalah adalah apakah ada hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja

pada karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu

Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja

dengan kepuasan kerja pada karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai

Pakning.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan stres kerja sebenarnya telah dilakukan oleh

beberapa peneliti terdahulu meskipun dengan subjek dan variabel yang secara

substansi berbeda.Bedanya pada penelitian ini peneliti menghubungkan antara

variabel stres kerja dengan variabel kepuasan kerja. Disini peneliti membedakan

penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, seperti:

1. Penelitianyang dilakukan oleh Hartati, Handayani,& Solikhah (2011) tentang

“Hubungan Kepuasan Kerja dengan Prestasi Kerja Perawat di Instalasi rawat

Inap Rumah Sakit Islam Klaten” hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa

ada hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi

kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten. Hasil ini

ditunjukkan dengan koefisien korelasi Product Moment pada variabel

kepuasan kerja sebesar r = 0,393 yang berarti korelasi yang rendah dengan p =

0,004.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tunjungsari(2011) tentang “Pengaruh

Stress Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Kantor Pusat PT. Pos

Indonesia (Persero) Bandung” berdasarkan hasil analisis penelitian

menunjukkan pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada

PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung menunjukkan tingkat hubungan sedang,

dengan kontribusi pengaruhnya sebesar 34,3%, dan sisanya sebesar 65,7%

yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti gaya kepemimpinan, penilaian

prestasi kerja, kompensasi, dan lain-lain.
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Anitawidanti(2011) tentang “Analisis

hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja karyawan berdasarkan

gender” yaitu hasil uji korelasi peringkat Spearman menunjukkan bahwa

terdapat hubungan antara stres kerja yang diukur melalui variabel peran

individu dalam organisasi, tuntutan tugas, hubungan dalam organisasi, dan

faktor luar organisasi dengan kepuasan kerja antara karyawan pria dan wanita.

Uji t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan

variabel stres kerja dan kepuasan kerja antara responden pria dan wanita.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah(2012) tentang “Hubungan stres

dengan kepuasan kerja karyawan di Tiga Direktorat Operasional PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero)” yaitu menunjukkan bahwa stres

memiliki hubungan negatif yang signifikan kinerja karyawan. hubungan

negatif yang terbentuk adalah rendahnya stres berakibat pada tingginya

kepuasan kerja yang dirasakan karyawan di tiga Direktorat Operasional PT

PLN (Persero).

E. Manfaat Penelitian

Diharapkanpenelitianinimampumemberikanmanfaat,baiksecarateoritismau

punpraktis.Manfaattersebutadalah:

1. ManfaatTeoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan

psikologi organisasi, terkait dengan stres kerja dan kepuasan kerja, serta

rujukan bagi peneliti selanjutnya.
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2. Manfaatpraktis

Memberikan masukan kepada pihak manajemen perusahaan tentang

pentingnya memahami seberapa besar tingkat kepuasan kerja yangdirasakan

karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaannya di perusahaan.


