
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang memiliki keunggulan 

dan keunikan tersendiri dalam strategi persaingan suatu perusahaan dibandingkan 

dengan faktor produksi yang lain. Melalui kapabilitas, pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman hidup dan motivasi yang berbeda-beda antara individu satu dengan yang 

lainnya, sumber daya manusia adalah modal (capital) dan merupakan bagian dari 

kompetensi inti yang menjadi keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan yang 

membedakannya dengan kompetitor (Mathis dan Jackson, 2008).  

Dalam mewujudkan performa perusahaan yang baik, stabil dan terus 

meningkat, kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya menjadi salah satu 

faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Semakin baik kinerja karyawan (dalam 

memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi perusahaan), maka semakin besar 

keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Vosloban, 2012). 

Terdapat 10 dimensi kinerja individu, dimana dimensi tersebut terdiri atas 

produktivitas, kualitas kerja, job knowledge, kemampuan berkomunikasi, usaha, 

kepemimpinan, kemampuan administratif dan kepatuhan terhadap kewenangan 

(Koopmans  et. al., 2011).  Pada penelitian ini, konteks kinerja berfokus pada dimensi 

produktivitas sumber daya manusia/ karyawan.   

Dimensi ini dipilih karena produktivitas merepresentasikan komponen vital 

dalam pengukuran kinerja (Ali et. al., 2015). Banyak perusahaan melakukan upaya 

secara terus menerus untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan 

mempertahankan profitabilitas mereka. Produktivitas dianggap sebagai kunci 

kesuksesan dari setiap perusahaan, dengan melihat hasil yang menunjukkan bahwa 

meningkatkan produktivitas kerja akan berdampak besar, baik secara sosial maupun 

secara ekonomi bagi perusahaan (Ali et. al., 2015). Lebih lanjut, Ali et. al. (2015) 

menyatakan bahwa meskipun pengukuran produktivitas ‘pekerjaan kantor’ terbilang 

cukup kompleks, produktivitas individu dapat dilihat dan diukur berdasarkan masing-

masing kinerja individu yang mencakup aspek kebiasaan dalam bekerja seperti 

ketepatan waktu, keterampilan, ketidakhadiran dan pelanggaran aturan.  

Anoraga (1992:52) mengungkapkan bahwa arti sebenarnya dari produktivitas 

adalah menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang 



 

 

sama. Dengan demikian produktivitas tenaga kerja adalah efisiensi proses 

menghasilkan dari sumber daya yang digunakan. Produktivitas bukanlah membuat 

karyawan bekerja lebih banyak atau lebih keras. Peningkatan produktivitas lebih 

cenderung merupakan hasil dari pelaksanaan manajemen yang lebih baik. 

Membahas masalah produktivitas, terdapat berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor lingkungan kerja (Anoraga, 1992:58). 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan (Maula, 

2014:10). Faktor-faktor lingkungan tempat kerja memberikan dampak besar untuk 

karyawan baik negatif atau positif.  Menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan 

dapat bekerja lebih produktif memiliki andil untuk meningkatkan keuntungan bagi 

organisasi atau perusahaan (Chandrasekar, 2011). Lingkungan tempat kerja yang tepat 

dapat membantu mengurangi jumlah ketidakhadiran dan dengan demikian dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang akan mengarah ke peningkatan produktivitas di 

tempat kerja (Naharuddin dan Sadegi, 2013). 

Secara garis besar, lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yakni lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Maula, 2014:13). Dalam penelitian ini, 

lingkungan kerja yang dimaksud berfokus pada lingkungan kerja fisik. Lingkungan 

fisik pada tempat kerja dapat didefinisikan sebagai semua objek material dan stimuli 

(seperti gedung, furnitur, peralatan dan kondisi suasana seperti pencahayaan dan 

kualitas udara), maupun perpaduan dari objek material dan stimuli tersebut (seperti 

penataan ruang kerja yang terbuka dan ruang kerja yang memungkinkan untuk 

bekerja dengan tim secara fleksibel), dimana karyawan akan berinteraksi dengannya 

selama mereka bekerja (Elsbach dan Pratt, 2007).  

Naharuddin dan Sadegi (2013) menyatakan bahwa unsur-unsur dari 

lingkungan kerja fisik harus tepat sehingga karyawan tidak akan stres dalam 

menyelesaikan pekerjaan mereka. Lingkungan kerja fisik (ruang kerja) seharusnya 

dapat menyediakan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dalam 

mengerjakan tugas dan aktivitas tertentu. Semakin besar dukungan yang disediakan 

oleh ruang kerja, semakin karyawan merasa nyaman, sehingga semakin baik 

kecocokan antara lingkungan dengan penggunanya (Vischer, 2007). Pada hakikatnya, 

desain lingkungan kerja fisik (ruang kerja) tidak dapat disamaratakan untuk semua 

jenis pekerjaan, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis pekerjaan yang 



 

 

bersangkutan sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang paling ‘mendukung’ bagi 

penggunanya (Vischer, 2007). 

Kinerja perusahaan atau organisasi dapat dioptimalkan ketika lingkungan kerja 

mendukung kebutuhan dan tuntutan pekerjaan karyawan, menyediakan tempat 

dimana individu dapat berpikir dengan baik dan tim kerja dapat berkomunikasi secara 

efektif (McCoy dan Evans, 2005). Secara lebih lanjut, McCoy dan Evans (2005) 

menyatakan bahwa kinerja dan kesuksesan perusahaan dapat terpengaruh ketika 

lingkungan fisik mengganggu tindakan yang diambil dalam rangka mencapai prestasi, 

dimana salah satu dampak dari gangguan tersebut adalah stres kerja. 

Menurut Riva’i et. al. (2009), stres kerja adalah ketegangan yang 

menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi dari seorang karyawan. Lockwood et. al. (2017) menyebutkan 

para peneliti terdahulu telah melaporkan adanya konsekuensi negatif yang terkait 

dengan stres di tempat kerja, baik untuk individu dan organisasi. Tingkat stres di 

lingkungan kerja harus mendapat perhatian khusus dan diawasi secara berkala oleh 

manajemen perusahaan, sebab jika tidak, stres akan memicu tingginya tingkat 

ketidakhadiran, meningkatnya turnover karyawan, serta rendahnya produktivitas dan 

kualitas kerja (Carr et. al., 2011).  

Beberapa model teoritis mengenai stres di tempat kerja menyertakan 

lingkungan fisik sebagai salah satu faktor penyebabnya (Vischer, 2007). Dalam 

gambaran mereka mengenai stres yang berhubungan dengan lingkungan kerja fisik, 

Vischer (2007), melalui ergonomika, mereka mengkarakteristikkan kondisi stres 

sebagai situasi dimana elemen dalam lingkungan fisik mengganggu karyawan dalam 

pencapaian sasaran pekerjaan mereka. 

Abad ini telah berubah menjadi era teknologi, dimana teknologi menjadi 

sesuatu yang sangat berkembang dan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, tidak 

terkecuali dalam persaingan bisnis. Sistem informasi merupakan salah satu faktor 

penting guna mencapai sasaran pekerjaan dan organisasi selama beberapa dekade 

terakhir. Hal tersebut telah mengalami pertumbuhan pesat di hampir setiap organisasi 

karena persaingan dalam industri yang kini telah banyak menggunakan teknologi 

sistem informasi sebagai basis dalam menjaga eksistensi bisnisnya. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang ada, meningkatkan permintaan akan sumber 

daya manusia di bidang sistem informasi dengan kinerja yang terbaik dan senantiasa 

produktif. Sumber daya manusia merupakan aset kunci dalam industri teknologi 



 

 

sistem informasi, itulah mengapa memperoleh tenaga berbakat dan mempertahankan 

mereka dalam jangka waktu yang lama menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, baik di 

industri sistem informasi itu sendiri, maupun industri lain yang juga mengandalkan 

sistem informasi (Agarwal, 2015). 

Sebagai BUMN yang bergerak di bidang persemenan terbesar di Indonesia, 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., telah berhasil meraih berbagai penghargaan atas 

prestasinya diantaranya penghargaan dari Indonesian Human Capital Studies (IHCS) 

2016, Indonesia Best Performance BUMN 2016, The Most Trusted Companies 2016 

dan masih banyak lainnya. Dengan visi, “Perusahaan persemenan internasional yang 

terkemuka di Asia Tenggara”, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. bertekad untuk 

mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan 

kepuasan konsumen, mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan 

keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara 

berkesinambungan, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan, 

memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), serta 

membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, karyawan yang ada di dalamnya dituntut untuk senantiasa 

berkontribusi melalui kinerja terbaiknya. Hasil pekerjaan yang berkualitas dapat 

diraih apabila karyawan merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya – dalam hal ini 

lingkungan fisik – selama mereka bekerja.  

Untuk menjaga eksistensinya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga 

mengandalkan teknologi sistem informasi dalam menjalankan aktivitas operasional 

bisnisnya. Profesi programmer dipilih karena pekerjaan yang dilakukannya banyak 

menghabiskan waktu di dalam ruang kerja serta berhadapan dengan layar komputer 

dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga apabila lingkungan kerja fisik 

tidak kondusif atau mendukung, kinerja programmer dapat terganggu yang mana 

dikhawatirkan akan mengakibatkan produktivitasnya menurun. Saat ini, dengan 

semakin bertambahnya jumlah karyawan Divisi ICT Development yang ada di PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk., mengakibatkan ruang kerja yang ada menjadi terasa 

semakin sempit, sehingga karyawan mengeluhkan kondisi ruang kerja yang semakin 

kurang kondusif. Gangguan yang ada antara lain aktivitas karyawan yang berlalu-

lalang, gangguan suara dari ruang kerja seperti percakapan antar karyawan dan suara-

suara mesin pencetak, ruang kerja yang kurang tertata ditambah dengan adanya 



 

 

berkas-berkas yang menumpuk, dikhawatirkan dapat mempengaruhi konsentrasi 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, khususnya programmer. 

Dengan kondisi ruang kerja yang demikian, programmer dituntut untuk tetap 

memenuhi target kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Apabila perusahaan tidak tanggap dalam menangani kondisi 

tersebut, bukan tidak mungkin karyawan yang terpapar dengan gangguan-gangguan 

yang ada secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama akan mengalami 

stres, sehingga akan berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan penjabaran mengenai keterkaitan antara produktivitas, stres kerja 

dan lingkungan fisik sebagai aspek yang mempengaruhinya, peneliti tertarik untuk 

membahas secara lebih lanjut mengenai “Pengaruh Lingkungan Fisik terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan dangan Stres Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi 

Kasus pada Programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk.)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.2.1 Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap stres 

kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk.? 

1.2.2 Apakah stres kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk.? 

1.2.3 Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk.? 

1.2.4 Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

melalui stres kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut: 



 

 

1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh lingkungan fisik pada ruang kerja terhadap stres 

kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.. 

1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh stres kerja karyawan terhadap produktivitas kerja 

programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas 

kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

1.3.4 Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap produktivitas 

kerja programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

melalui stres kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian terkait “Pengaruh Lingkungan Fisik terhadap 

Produktivitas Karyawan dengan Stres Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi 

Kasus pada Programmer Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk.)” adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen khususnya mengenai optimalisasi 

produktivitas karyawan melalui pembentukan lingkungan fisik kerja yang baik 

dan kondusif, sebagai bentuk pengendalian terhadap stres kerja. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk merumuskan kebijakan Divisi ICT Development PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. terkait perbaikan dan pembangunan lingkungan fisik kerja di 

masa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti  

Dapat menambah wawasan di bidang manajemen khususnya manajamen 

Sumber Daya Manusia mengenai dampak lingkungan kerja fisik terhadap 

produktivitas kerja dan stres kerja karyawan.  

c. Bagi penelitian selanjutnya dan pembaca  

Dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan fisik kerja terhadap 

produktivitas karyawan. 



 

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, penelitian memiliki batasan sebagai berikut: 

1.5.1 Produktivitas yang dimaksud dinilai berdasarkan sudut pandang studi 

manajemen sumber daya manusia dan bersifat manajerial seperti diuraikan 

pada indikator yang dijelaskan dalam Bab Tinjauan Pustaka. 

1.5.2 Secara lebih spesifik, profesi programmer dipilih sebagai objek penelitian 

dalam Divisi ICT Development PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. karena 

programmer lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruang kerja dan 

menghadap layar komputer dengan intensitas yang tinggi.  

 

 


