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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dari sebuah organisasi atau 

perusahaan yang sangat berperan dalam membantu organisasi untuk terus tumbuh 

dan berkembang serta bertahan di persaingan global yang semakin kompetitif 

Pengelolaan sumber daya manusia dengan baik merupakan suatu keharusan dalam 

sebuah perusahaan karena perusahaan yang memiliki SDM yang baik dapat 

bersaing dengan perusahaan yang lebih maju. Memaanfaatkan SDM secara 

optimal merupakan faktor keberhasilan yang membantu meningkatkan daya saing 

organisasi dalam jangka panjang.  

  

.Perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan SDM yang dimilikinya, 

karena SDM merupakan aset utama yang berperan penting dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Perusahaan tidak akan maju dan berkembang tanpa ditunjang 

oleh kemampuan SDM, sekalipun perusahaan tersebut mempunyai sarana dan 

prasarana yang lengkap.  Peran karyawan sangat dibutuhkan dalam keberhasilan 

perusahaan, sehingga kepuasan kerja karyawan juga harus diperhatikan dengan 

harapan produktivitasnya lebih meningkat. Kepuasan kerja karyawan juga 

Membutuhkan perhatian khusus dari manajemen perusahaan apabila 

menginginkan kinerja karyawan yang memuaskan. 
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Kepuasan kerja karyawan diartikan sebagai tanggapan emosional seseorang 

terhadap aspek-aspek di dalam atau keseluruhan pekerjaannya. Kepuasan kerja 

karyawan adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan 

hasil dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya, seseorang dengan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan 

tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan negatif 

tentang pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja karyawan menyebabkan produktivitas 

yang lebih tinggi, tanggung jawab dalam organisasi, kesehatan fisik dan mental 

karyawan, sehingga karyawan akan bekerja dengan perasaan yang lebih baik dan 

akan terus belajar untuk mengembangkan keterampilannya. Banyak faktor yang 

dapat memengaruhi kepuasan kerja karyawan, namun dalam penelitian ini, lebih 

difokuskan pada locus of control dan stres kerja karyawan. 

Locus of control (Sardogan: 2006) yaitu aspek kepribadian yang dimiliki 

individu untuk memberikan keyakinan akan kemampuan yang dicapai saat ini 

maupun masa yang akan datang dan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu hasil 

dari apa yang dilakukan seperti keberhasilan atau kegagalan, kesempatan, nasib 

dan sikap.   

Adapun Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh 

terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres terkait dengan 

pekerjaan terjadi ketika tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan proses 

regulasi mental, seperti pengolahan informasi, perencanaan dan pelaksanaan. 

Tekanan yang berlebih pada pekerjaan dapat menyebabkan karyawan stres dalam 
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bekerja yang mengarah pada berbagai jenis ketegangan, sehingga menghambat 

kinerja karyawan. 

PT.Indomarco adiprima yang bernomor SIUP : 0182-04/PB/P1/1.284.271 

dan bernomor NPWP : 01.300.553.3-092.000. Merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang pendistribusian barang-barang pemenuhan kebutuhan 

gerai-gerai terkait. Indomarco merupakan anak dari PT. Indofood Tbk. Indomarco 

memiliki keyakinan yang kuat sebagai perusahaan yang memiliki jaringan 

distribusi terluas menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil.  

Tabel 1.1 Data Pra Kuesioner Penelitian 

PERNYATAAN SP P RR TP STP 

Kompensasi dari perusahaan. - 1 1 8 - 

Fasilitas kerja yang nyaman dari perusahaan 2 3 4 1 - 

Peluang dan nasib berpengaruh dalam hidup  4 2 3 - 1 

Dukungan atasan 1 1 2 6 - 

Beban Kerja, Pola Kerja dan lingkungan 

kerja. 
- - 2 7 1 

Hubungan antar Karyawan dan atasan 1 1 5 3 - 

Sumber: Data diolah oleh peneliti,2019 

Berdasarkan hasil dari data diatas menunjukan bahwa mayoritas karyawan  

tidak puas terhadap kompensasi dari perusahaan PT. Indomarco Adiprima. Karena 

perusahaan selalu menunda pemberian kompensasi terhadap karyawan yang 

berupa tunjangan uang makan. Dimana perusahaan memberikan tunjangan uang 

makan tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga keluhan ini 

menimbulkan permasalahan mengenai kepuasan kerja karyawan.  
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Selain itu ditemukan permasalahan lain yaitu diduga dari Locus of control  

(pusat kendali) dimana faktor powerful other (dukungan dari luar) kurangnya 

dukungan dan arahan dari atasan.  

Selain fenomena diatas adanya permasalahan lain yang diduga karena stress 

kerja karyawan. Dilihat dari faktor tuntutan perusahaan yang berlebih dari waktu 

kerja normal pada umumnya (overtime). Hal ini yang menyebabkan stres kerja 

karyawan meningkat. Akibat overtime berlebih yang menyebabkan karyawan 

jatuh sakit  

Berdasarkan uraian di atas dan penjelasan yang telah dikemukakan pada 

latar belakdang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Locus of control dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 

Indomarco Adiprima Kota Sukabumi”.  

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan 

penelitian. Terdapat permasalahan bahwa Pada PT. Indomarco Adiprima terjadi 

kurangnya kepuasan kerja karyawan yang disebabkan oleh penundaan kompensasi 

yang diberikan, Ketidakpuasan Kerja karyawan juga diduga oleh  locus of control 

yaitu powerful other (dukungan dari luar) kurangnya dukungan dan arahan dari 

atasan kepada karyawan. Selain itu ketidakpuasan kerja karyawan juga 

disebabkan oleh stress kerja. Dimana adanya tuntutan kepada karyawan untuk 

bekerja melebihi dari waktu kerja normal pada umumnya (overtime). 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Locus of control Pada PT. Indomarco Adiprima Kota 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana Stres kerja Pada PT. Indomarco Adiprima Kota Sukabumi 

? 

3. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada PT. Indomarco Adiprima 

Kota Sukabumi ? 

4. Seberapa besar pengaruh Locus of control dan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan Pada PT. Indomarco Adiprima Kota 

Sukabumi? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Locus of control Pada PT. Indomarco 

Adiprima Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Stres kerja Pada PT. Indomarco 

Adiprima Kota Sukabumi.  

3. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan kerja karyawan Pada PT. 

Indomarco Adiprima Kota Sukabumi. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Locus of control dan stres 

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Pada PT. Indomarco 

Adiprima Kota Sukabumi. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

1.3.3. Kegunaan Teoritis 

Setelah adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi 

dan masukan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

mengenai peran locus of control terhadap PT. Indomarco Adiprima Kota 

Sukabumi. Penelitian ini juga dilakukan sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang 

sudah dipelajari selama peneliti mendapat ilmu dari program study Ilmu 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.4. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama: 

1. Bagi Peneliti  

Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang manajemen 

Sumber daya manusia, terutama mengenai Locus of control dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan sebagai 

bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam peningkatan Locus of control 

dan stres kerja yang berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Semoga 

penelitian ini juga menjadi sumber informasi yang positif bagi perusahaan dimasa 

yang akan datang agar menjadi lebih baik. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun 

rujukan untuk penelitian selajutnya, disamping itu semoga dapat memberikan 

informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya 

manusia dalam meningkatkan locus of control dan stres kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

1.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Indomarco Adiprima Kota Sukabumi 

yang berlokasi di Jl. Cigadog, Km 6,43192, Cimangkok Kab. Sukabumi 

Sukabumi-Jawa Barat. 

1.4.2. Jadwal Penelitian 

Adapun lamanya penelitian dilakukan selama kurang lebih 8 bulan, 

terhitung dari bulan November 2019 hingga bulan Juni 2019 selama kurun waktu 

tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan  penelitian untuk mengumpulkan 

sejumlah informasi, data mengenai locus of control, stress kerja dan kepuasan 

kerja karyawan yang ada di diperusahaan tersebut. 
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Tabel 1.2  

Jadwal Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

No Kegiatan 
Oktober Nopember Desember Januari Pembruari Maret April Mei juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengajuan Judul       

 

                                      

 

            

2. Survey Awal                                                             

3. 
Bimbingan Usulan 

Penelitian                                                 

            

4. 
Seminar 

UsulanPenelitian                                                 

            

5. Penelitian                                                             

6. 
Penyelesaian dan 

Bimbingan Skripsi                         

            

7. Siding Skripsi                                     

8. Perbaikan                                     


