
 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah  

       Pada masa globalisasi saat ini persaingan dalam dunia usaha maupun 

pekerjaan sangat ketat dan cepat. Setiap perusahaan harus meningkatkan 

produktivitas agar mereka mampu bersaing dengan kompetitor maupun 

perusahaan lain. Produktivitas karyawan yang baik akan meningkatkan provit 

pada perusahaan dan mampu mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan 

untuk mencapai suatu tujuan. 

       Sumber daya manusia pada suatu organisasi memiliki pengaruh yang 

cukup besar untuk mencapai tujuan dalam organisasi, dengan demikian 

perusahaan di haruskan untuk mengelola sedemikian rupa karyawannya sehingga 

di dapatkan keseimbangan yang optimal bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri. 

Perusahaan yang tidak memiliki pengelolahan sumber daya yang baik dapat 

menyebabkan kerugian dan memperburuk citra dari perusahaan karena di rasa 

tidak mampu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. 

       Permasalahan yang sering di hadapi oleh perusahaan ialah kedisiplinan 

karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat di 

sebabkan oleh tekanan kerja yang tinggi, kelelahan kerja dan stress kerja serta 

masih banyak lagi yang di hadapi oleh karyawan khususnya yang sudah bekerja 

dalam kurun waktu yang lama.  
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       Disiplin kerja adalah suatu peraturan yang terjadi di perusahaan yang 

harus di patuhi oleh semua pegawai baik tertulis maupun tidak tertulis. Darmawan 

(2013:41) menyatakan disiplin kerja di artikan sebagai suatu sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan yang sesuai peraturan dari organisasi dalam bentuk tertulis maupun 

tidak. Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta untuk menjamin 

terpelihara nya tata tertib dan untuk memperbaiki serta mendidik karyawan yang 

melakukan kesalahan. Maka perusahaan perlu adanya peraturan tentang disiplin. 

Peraturan yang di artikan dalam perusahaan seperti absensi tepat waktu, 

menyelesaikan tugas tepat waktu dan meninggalkan ruangan pekerjaan tanpa 

alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Maka di 

butuhkan disiplin kerja untuk di patuhi dan di taati oleh karyawan di perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2012:193). Disiplin adalah suatu kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Hal tersebut sangat mendorong gairah dalam bekerja, semangat kerja dan 

terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. Demi meningkatkan produktivitas 

kerja, penerapan sistem disiplin di dalam perusahaan harus lebih di terapkan dan 

di pertahankan guna untuk meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. 

       Stres kerja adalah reaksi yang timbul akibat tidak adanya keseimbangan 

antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek aspek 

pekerjaanya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Menurut Moorhead 

dan Griffin (2013:175) stres dapat di definisikan sebagai respon adaktif seseorang 

terhadap rangsangan yang menempatkan tuntutan psikologis atau fisik secara 

berlebihan kepada orang tersebut. Stres kerja jika tidak di kelola dengan baik 
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maka berdampak negatif pada produktivitas karyawan. Pendapat lain di 

ungkapkan oleh Davis dalam Suharsono (2012:171) di mana stress kerja 

merupakan kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi proses pikiran dan 

kondisi fisik seorang dalam bekerja. Jadi, stress kerja dapat di artikan sebagai 

umpan balik atas diri karyawan secara fisik maupun psikologis terhadap keinginan 

atau permintaan organisasi. Stress juga merupakan faktor faktor yang dapat 

memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat 

menganggu individu tersebut dalam melakukan kegiatanya. 

       Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi di 

bandingkan dengan input yang di gunakan, seorang karyawan dapat di katakan 

produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang di 

harapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Menurut Danang (2012:203), 

produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input 

dan output yang di keluarkan perusahaan yang memiliki peran tenaga kerja dalam 

persatuan waktu. seorang karyawan hendaknya memiliki produktivitas kerja yang 

tinggi, pada dasarnya kerja bukan semata mata di tujukan untuk mendapatkan 

hasil kerja sebanyak banyaknya melainkan kualitas kerja juga penting untuk di 

perhatikan. seorang karyawan dapat di katakan produktif apabila karyawan 

tersebut mampu menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang di tetapkan 

oleh perusahaan. Muchdarsyah dalam Sedarmayanti (2011:198) produktivitas 

adalah hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang) atau jasa dengan 

masukan sebenarnya. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat 
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menyimpulkan bahwa produktivitas merupakan perbandingan hasil yang di capai 

oleh seorang pekerja pada waktu tertentu dengan sumber daya yang digunakan. 

       Berdasarkan objek penelitian yang saya ambil yaitu Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur ( Bank Jatim ) Kantor Pusat ialah perusahaan yang bergerak 

di bidang perbankan yang hampir melayani keuangan yang ada di dalam jawa 

timur. Semakin berkembangnya jaman dan seiring banyaknya perbankan yang 

berada di Surabaya khususnya perbankan maka kedudukan Bank Jatim semakin 

tergeser. Namun berdasarkan beberapa gejala atau masalah yang menunjang 

produktivitas kerja karyawan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

( Bank Jatim ) Kantor Pusat masih belum optimal seperti Waktu atau jam kerja 

kurang di manfaatkan sepenuhnya, karena pegawai sering keluar kantor pada jam 

kerja dan tidak berhubungan dengan tugas kantor dan kurangnya semangat dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan dan Masih kurangnya tingkat kemampuan kerja 

pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Sirna (2017) mengatakan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas 

kerja. Sebaliknya menurut Usman (2016) mengatakan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Chenry dan 

Kartikasari (2017) mengatakan bahwa stress kerja mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja, sebaliknya Panjaitan (2016) 

mengatakan bahwa stress kerja mempunya dampak yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap produktivitas kerja. 
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       Berdasarkan peran penting dari disiplin kerja dan stress kerja terhadap 

produktivitas kerja dan banyak menimbulkan pengaruh terhadap tingkat 

rendahnya suatu produktivitas kerja di dalam perusahaan atau organisasi. 

Produktivitas kerja di dalam suatu perusahaan mempunyai dampak yang sangat 

penting bagi untuk tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“ PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN STRESS KERJA TERHADAP 

PRODUKTIVTAS KERJA Pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA TIMUR ( Bank Jatim ) Kantor Pusat ”. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada latar 

belakang ini adalah : 

1. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Bank Jatim kantor pusat Surabaya ? 

2. Apakah Stress Kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya ? 

1.3 Tujuan Masalah  

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai 

pengaruh disiplin kerja dan stress kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor pusat 

Surabaya. Berdasarkan latar belakang masalah, Tujuan Masalah pada latar 

belakang ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui hubungan disiplin kerja mempunyai signifikan terhadadap 

produktivitas kerja karyawan di Bank Jatim kantor pusat Surabaya ? 

2. Untuk mengetahui hubungan stress kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan di Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya ? 

1.4.  Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak di 

antaranya : 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman kedalam 

bidang sesungguhnya 

b. Sebagai aplikasi dari ilmu yang telah di peroleh peneliti selama 

perkuliahan 

c. Untuk memperoleh pengalaman yang sifatnya praktis, menambah 

pengetahuan dan wawasan 

2. Bagi Lembaga 

a. Sebagai sumber informasi di kemudian hari bagi mereka yang mengadakan 

penelitian  

b. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang 

di berikan mampu memahami kebutuhan tenaga kerja yang terampil di 

bidangnya 
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c. Bagi Perusahaan 

    Dengan adanya penelitian ini, maka penting bagi manajemen perusahaan 

memperhatikan karyawan dalam hal disiplin dan stress dalam bekerja serta 

memperhatikan unsur-unsur apa yang membuat karyawan dalam 

meningkatkan produktivitas kerja, sehingga nantinya tidak merugikan 

perusahaan di kemudian hari. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

       Agar arah bahasan tidak mengalami kesimpangsiuran dan terhindar dari 

pembahasan yang terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Materi kajian pada penulisan ini di batasi hanya pada disiplin kerja, stress 

kerja dan produktivitas kerja karyawan 

2. Responden yang menjadi objek penelitian adalah karyawan Bank jatim kantor 

pusat 


