
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat, suatu negara 

dituntut untuk mampu meningkatkan perekonomiannya guna menghadapi 

persaingan global. Hal ini juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara yang 

saat ini telah memasuki perdangangan pasar bebas antar negara-negara ASEAN 

atau yang biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) adalah integrasi ekonomi regional yang direncanakan 

untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan dari MEA adalah menjadikan ASEAN 

sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, 

investasi, tenaga terampil serta aliran modal yang lebih bebas (Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia, 2015). Dengan adanya MEA perekonomian di 

Indonesia diharapkan mampu berkembang dan bersaing dengan negara lainnya. 

Salah satu faktor pendukung perekonomian negara adalah semakin banyak 

berdirinya industri atau perusahaan di negara tersebut.  

 Dengan adanya MEA perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja 

mereka guna meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Dalam meningkatkan 

kinerjanya, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan 

kompetitif dalam persaingan dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun 

internasional. Untuk itu sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian profesional yang tinggi untuk menghadapi perkembangan dan persaingan 

baik masa kini maupun masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Maharani, menjelaskan bahwa tantangan 

terberat MEA untuk Indonesia adalah daya saing khususnya kualitas SDM 

(Ihsanuddin, 2016). Upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang unggul dan kompetitif, perusahaan harus mendapatkan calon 

karyawan yang memenuhi kualifikasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang 

unggul dan kompetitif, tampaknya mustahil tujuan dari perusahaan akan tercapai 

(Simamora, 2002). Hal ini berarti keberhasilan perusahaan bergantung pada kinerja 



 

 

karyawan di perusahaan tersebut. Sejalan dengan pernyatan tersebut, Damanik et 

al. (2015) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan 

salah satunya dapat dilihat dari kinerja karyawan. Menurut Wibowo (2015) dalam 

Dewi et al. (2014) upaya peningkatan kinerja karyawan dilakukan oleh setiap 

perusahaan dengan harapan tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Dalam pencapaian kinerja dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

tingkat kemampuan, kompetensi, motivasi dan dukungan dari perusahaan dalam 

menghargai karyawannya sebagai upaya peningkatkan kinerja karyawan. Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2015). Damanik et al. (2015) juga menjelaskan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja 

non fisik. Menurut Sedarmayanti (2008) Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Kondisi lingkungan kerja yang baik, ketika dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal, nyaman, aman dan sehat. Dalam lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

menyebabkan rancangan sistem kerja yang tidak efisien. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Damanik et al. (2015) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja non fisik mempengaruhi kinerja karyawan di Bank Mandiri 

Syariah. Sedangkan penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dulu 

dilakukan oleh Norianggono et al. (2014) yang berpendapat bahwa lingkungan kerja 

non fisik tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Telkomsel Area III 

Jawa-Bali Nusra di Surabaya).  

Giovanni et al. (2015) juga menjelaskan, bahwa salah satu usaha dalam 

meningkatkan kinerja karyawan adalah stres kerja. Menurut Ahmed dan Ramzan 

(2013) timbulnya stres di organisasi besar atau kecil menjadi begitu kompleks 

karena stres di tempat kerja memiliki pengaruh atas kinerja karyawan. Menurut 

Zainal et al. (2014), stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan 

adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi dari seorang karyawan. Menurut Zainal et al. (2014) stres kerja 

bisa disebabkan karena adanya konflik kerja, ambiguitas peran, tugas terlalu 



 

 

banyak, terbatasnya waktu dalam pengerjaan dan supervisor yang kurang pandai. 

Dalam penelitian sebelumnya Giovanni et al. (2015) menyatakan bahwa stres 

mempengaruhi kinerja karyawan di PT Air Manado. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa, semakin meningkat stres kerja karyawan, maka semakin tinggi kinerja dari 

karyawan. Tak dapat dipungkiri apabila stres tidak dapat diatasi dapat menurunkan 

kinerja dari karyawan, namun stres juga dapat dijadikan tantangan karena kinerja 

yang menjadi rendah. Dengan demikian, karyawan mengerahkan segala 

kemampuannya agar mampu berprestasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

(Siagian, 2016). Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rahyuda 

(2015) menyimpulkan sebaliknya, bahwa stres berpengaruh negatif terhadap 

kinerja karyawan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota 

Denpasar. Ketika stres kerja semakin rendah, maka akan menyebabkan kinerja dari 

karyawan akan semakin naik.   

Saat ini PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) telah berkembang pesat dan 

maju dengan menjalankan empat bisnis utama seperti bidang usaha transportasi, 

bidang usaha perdagangan semen dan bahan bangunan, bidang usaha perdagangan 

barang industri dan bidang usaha pertambangan yang berdaya saing tinggi serta 

berkualitas terjamin. Perusahaan yang awalnya bernama PT Varia Usaha ini 

didirikan pada tahun 1974 dengan misi awal sebagai strategic partner dari PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam melakukan pengirimkan, pemasaran dan 

pendistribusian produk Semen Gresik ke seluruh penjuru tanah air.   

Bidang usaha transportasi merupakan bidang usaha andalan dari PT Semen 

Indonesia Logistik, karena sebagian besar produk PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk., termasuk produk-produk industri lainnya telah dipercayakan dan mampu 

dikirim ke seluruh pelanggan yang tersebar di seluruh wilayah pulau Jawa, Bali dan 

Madura. Bisnis di bidang usaha perdagangan semen dan bahan bangunan adalah 

distributor utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam memasarkan produk 

Semen Gresik untuk kebutuhan pasar meliputi wilayah Pulau Jawa, Madura, Bali, 

Nusa Tenggara Barat hingga Irian Jaya. Bidang usaha barang industri memiliki tiga 

unit bisnis yang terdiri dari: perdagangan barang-barang industri, kontraktor dan 

barang elektrikal, manufaktur (produksi fabrikasi). Bidang usaha pertambangan ini 

memasok bahan-bahan tambang yang dibutuhkan oleh industri semen seperti batu 



 

 

trass, pasir silika, tanah liat, calcium carbonat, dolomit, gypsum, pasir bangunan, 

batu andesit dan pasir besi.   

Komitmen PT. Semen Indonesia Logistik, sebagai perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa harus selalu memberikan pelayanan dan produk terbaik untuk 

menjamin kepuasaan pelanggan. Untuk itu perusahaan membutuhkan sumber daya 

manusia yang unggul. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan 

Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”. (Studi pada Karyawan Biro Pengadaan 

di PT. Semen Indonesia Logistik). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penulisan ini, yakni: 

1. Apakah lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap stres 

kerja karyawan PT Semen Indonesia Logistik? 

2. Apakah lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Semen Indonesia Logistik? 

3. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT 

Semen Indonesia Logistik? 

4. Apakah lingkungan kerja non fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan melalui stres kerja sebagai variabel mediasi? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan gambaran yang nyata mengenai Pengaruh Lingkungan 

Kerja Non Fisik Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap stres kerja 

karyawan PT Semen Indonesia Logistik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja 

karyawan PT Semen Indonesia Logistik. 



 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Semen 

Indonesia Logistik. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap kinerja 

karyawan, melalui stres kerja sebagai variabel mediasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi guna meningkatkan 

pengetahuan mengenai Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi perusahaan dalam pengelolahan manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) serta memahami Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan 

Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Bagi Pembaca 

a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua 

pihak yang membutuhkan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih mendalam. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan penulis, dengan mengambil populasi karyawan Biro 

Pengadaan di Kantor Pusat PT SILOG, yang berada di Kabupaten Gresik. Biro 

Pengadaan dijadikan sebagai batasan karena perizinan yang diberikan oleh PT 

SILOG hanya pada satu biro saja. Alasan lain memilih Biro Pengadaan adalah 

memiliki jumlah populasi yang paling banyak yang diharapkan mampu mewakili 



 

 

populasi yaitu sebanyak 20 orang. Total karyawan dari tiap biro di Kantor Pusat 

SILOG terdapat di lampiran halaman 61. 

 


