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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri di bidang makanan, terutama es krim semakin 

meningkat, sehingga menyebabkan persaingan antar perusahaan satu dengan yang 

lain semakin ketat. Oleh karena itu perusahaan yang ingin memiliki efektifitas dan 

efisiensi yang tinggi memerlukan sumber daya manusia yang mampu untuk berpikir 

kritis, terampil dan inovatif dalam menghadapi persaingan. Pada tahun 2018 

kementerian perindustrian mencatat sepanjang tahun 2018 industri makanan dan 

minuman mampu tumbuh sebesar 7,91% atau melampaui pertumbuhan ekonomi 

nasional di angka 5,17%, sedangkan di tahun 2019 ditargetkan naik di angka 9 – 

10% (antaranews.com). Dan pertumbuhan sepanjang 2013 – 2018 diperkirakan 

mencapai 8,75% per tahun (sumatera.bisnis.com).  

CV Savitri bergerak pada bidang industri pangan yang menawarkan 

berbagai jenis es krim untuk didistribusikan ke daerah Barlingmascakeb, yang 

terdiri dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Maka 

dari itu perusahaan diharuskan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya 

manusia yang akan berdampak pada kinerja karyawan. Kontribusi pada perusahaan 

juga akan meningkat jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas. Selain itu, sumber daya manusia yang berkualitas juga membuat 
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perusahaan memiliki kinerja yang memuaskan sehingga ketahanan perusahaan 

semakin kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Pada dasarnya, perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang 

mampu dan terampil. Perusahaan membutuhkan karyawan yang bekerja lebih giat 

dan mempunyai keinginan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Dukungan perusahaan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para 

karyawan menjadi hal yang sangat penting mengingat lingkungan perusahaan baik 

internal dan eksternal akan selalu mengalami perubahan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan pada peningkatan 

kontribusi dan sumber daya manusia yang dinamis yang memiliki kemampuan 

untuk terus berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. 

Berdasarkan hasil survei dengan Nugrohowati sebagai HRD CV. Savitri 

pada tanggal 3 Oktober 2019 menyatakan bahwa masih ada permasalahan di dalam 

lingkungan perusahaan. Seperti stres kerja, hal ini terjadi karena terkadang ada 

konflik dengan rekan kerjanya sehingga pekerjaan tidak maksimal dan membuat 

stres. Selain itu terdapat beban kerja yang ditanggung seperti target. Kemudian 

komitmen organisasi dan disiplin kerja. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

karyawan perlu ditingkatkan kembali. Karyawan di CV. Savitri memiliki bagian 

pekerjaan masing – masing diantaranya Operations management, supervisor, sales, 

admin, driver, helper dropping, bagian gudang, office boy dan security.  

Dalam menjaga eksistensi kinerja maka karyawan harus siap menghadapi 

tantangan, perubahan maupun beban pekerjaan. Sumber daya manusia merupakan 

aset yang paling penting dan harus dimiliki oleh setiap perusahaan karena maju atau 
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tidaknya perusahaan tergantung sumber daya manusianya. Maka dari itu kinerja 

karyawan harus terus dijaga agar perusahaan mencapai visi dan misinya. Menurut 

Sinambela (2016:480), mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan 

sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Menurut 

Stolovitch dan Keeps (1992) dalam Sinambela (2016:481) menyatakan kinerja 

adalah seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta.  

Namun seringkali sumber daya manusia dituntut oleh perusahaan untuk 

terus meningkatkan keahlian dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Tanpa disadari hal ini dapat membuat karyawan menjadi stres yang 

nantinya akan berdampak kurang baik untuk perusahaan itu sendiri. Menurut 

Sopiah (2008:85) stres merupakan suatu respons adaptif terhadap suatu situasi yang 

dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. Stres kerja juga 

merupakan tekanan perasaan yang dialami pegawai dalam menghadapi pekerjaan. 

Stres kerja ini tampak dari tampilan diri, antara lain emosi tidak stabil, perasaan 

tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa 

rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan 

pencernaan (Sinambela, 2016:472). 

 Siagian (2008) dalam Sinambela (2016:472) menyatakan bahwa stres 

merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, 

dan kondisi fisik seseorang. Jika tidak bisa diatasi dengan baik biasanya berakibat 

pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, 

baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luarnya. Berdasarkan hasil 
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penelitian Noor, dkk (2016) dan Giovanni, dkk (2015) menyatakan bahwa stres 

kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Setyawati, dkk (2018) menyatakan stres kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain stres kerja, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh komitmen 

organisasi. Menurut Wati (2013) dalam Latief, dkk (2019) komitmen organisasi 

adalah derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan 

kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu. Menurut Mathis dan 

Jackson (2000) dalam Sopiah (2008:155) memberikan definisi komitmen 

organisasional adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan – 

tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi.  

Menurut Griffin (2008:15) dalam Nadapdap (2017) komitmen organisasi 

adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan 

terikat pada organisasinya. Karyawan – karyawan yang merasa lebih berkomitmen 

pada organisasi memiliki kebiasaan – kebiasaan yang bisa diandalkan, berencana 

untuk tinggal lebih lama di dalam organisasi, dan mencurahkan lebih banyak upaya 

dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian Mulianti (2019) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Suratinoyo, dkk (2018) komitmen 

organisasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain stres kerja dan komitmen organisasi, disiplin kerja juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Handoko (2011:208) dalam Minggu, 

dkk(2019) menyatakan disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan 
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standar – standar organisasional. Disiplin adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendorong para pegawai agar mengikuti berbagai standar 

dan aturan sehingga penyelewengan – penyelewengan dapat dicegah. Menurut 

Hasibuan (2019:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku. 

Menurut Davis dalam Sinambela (2016:334), disiplin penerapan pengelolaan 

untuk memperteguh dan melaksanakan pedoman – pedoman organisasi. 

Disiplin adalah suatu alat atau sarana bagi organisasi untuk 

mempertahankan eksistensinya (Hartatik, 2014) dalam Setyawati (2018). 

Disiplin kerja sangat dibutuhkan karena dengan disiplin tujuan organisasi akan 

lebih mudah tercapai dengan mencegah dan mengoreksi tindakan – tindakan 

individu dalam itikad tidak baiknya terhadap kelompok. Lebih jauh lagi, disiplin 

berusaha untuk melindungi yang baik dengan menetapkan respon yang 

dikehendaki (Sutrisno, 2011) dalam Vania (2015). Berdasarkan hasil penelitian 

Sukowati, dkk (2018) menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian mengganti dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Minggu, dkk (2019) dengan 

mengambil variabel independen yaitu komitmen organisasi dan disiplin kerja, 

karena variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel independennya.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Minggu, dkk (2019) mengambil variabel 

Lingkungan kerja, dalam penelitian ini peneliti mengganti variabel tersebut 

karena di CV. Savitri lingkungan kerjanya sudah baik. Variabel lingkungan kerja 

diganti menjadi variabel stres kerja dari penelitian yang dilakukan oleh Wartono, 

Tri (2017) dengan mengambil variabel independen yaitu stres kerja, karena 

variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan 

memfokuskan variabel lingkungan kerja menjadi stres kerja. Karena lingkungan 

kerja lebih kecil berpengaruh kepada kinerja karyawan sedangkan stres kerja 

lebih banyak memberikan pengaruh besar terhadap kinerja karyawan.  

Peneliti juga membedakan pada objek penelitian dulu dan sekarang. 

Penelitian terdahulu menentukan objeknya di PT Air Manado, sedangkan 

penelitian sekarang di CV. Savitri. Karena jumlah responden yang diambil 

sebelumnya adalah 70 karyawan dan yang akan saya teliti jumlah respondennya 

yaitu 109 karyawan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul 

“Penerapan Multiple Regression Analisis Pada Stres Kerja, Komitmen 

Organisasi, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan CV. Savitri” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Stres Kerja, Komitmen Organisasi dan Disiplin Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV Savitri di 

Barlingmascakeb? 

2. Apakah Stres Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada CV Savitri di Barlingmascakeb? 

3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan CV Savitri di Barlingmascakeb? 

4. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan CV Savitri di Barlingmascakeb? 

C. Pembatasan Masalah 

Dengan melihat rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti 

membatasi penelitian mengingat luasnya permasalahan yang ada agar penelitian 

ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian 

membuat pembatas masalah pada faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Savitri di Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, 

Cilacap dan Kebumen yaitu stres kerja, komitmen organisasi dan disiplin kerja. 

 

 

 

 

Penerapan Multiple Regression…, Ratu Amaranggana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 

8 
 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh informasi dan data mengenai pengaruh stres kerja, komitmen 

organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Savitri di 

Barlingmascakeb. Adapun secara rinci tujuan penelitian adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh signifikan stres kerja, komitmen organisasi dan 

disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan CV. Savitri di 

Barlingmascakeb  

2) Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan stres kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Savitri di Barlingmascakeb  

3) Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan CV. Savitri di Barlingmascakeb  

4) Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan CV. Savitri di Barlingmascakeb 

2. Manfaat Penelitian 

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, ilmu manajemen sumber 

daya manusia, dan perusahaan. Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Bagi CV. Savitri di Barlingmascakeb 

Diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah pada CV. Savitri 

khususnya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pengelolaan 

SDM, terutama dilihat dari sisi stres kerja, komitmen organisasi dan 
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disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Savitri 

Barlingmascakeb 

b. Bagi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia  

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan sehingga 

meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh stres kerja, komitmen 

organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan CV. Savitri 

Barlingmascakeb 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh stres kerja, komitmen organisasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Savitri dan syarat lulus Sarjana Manajemen 

S1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Multiple Regression…, Ratu Amaranggana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020




