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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat membawa 

dampak timbulnya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang usaha. 

Kondisi ini menuntut setiap perusahaan untuk memiliki keunggulan –keunggulan 

yang kompetitif, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain khususnya dengan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sejenisnya. Keunggulan kompetitif 

dapat diperoleh antara lain dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan memiliki kinerja yang baik, sehingga setiap  perusahaan dapat 

memperdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan 

produktif. Karyawan sebagai sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan 

suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat mendorong organisasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dewasa ini masalah sumber daya manusia terutama kepuasan karyawan 

masih menjadi tumpuan dan faktor utama yang mengakibatkan tercapai atau 

terhambatnya tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, sumber daya manusia 

yang kompeten dan berkualitas, masih menjadi pengaruh yang paling besar dalam 

perusahaan mencapai tujuannya. Mengelola sumber daya manusia di sebuah 

organisasi sangat tidak mudah, ini dikarenakan saat penerimaan gaji di dalam 

perusahaan perlu dijaga, baik antar sesama karyawan maupun atasan. Ini 

merupakan peranan utama yang harus dijaga agar kompensasi pada gaji di dalam 
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perusahaan dapat memberi pengaruh langsung yang berdampak positif bagi 

aktivitas dan pekerjaan sehari–hari dan dapat membuat karyawan menjadi nyaman 

dan merasa semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ini tentu mempunyai 

pengaruh yang baik bagi karyawan dalam meningkatkan kepuasan.  

 Dunia kerja di Indonesia telah banyak perubahan setiap tahunnya, hal ini 

di tandai bahwa banyak nya perusahaan-perusahaan yang berdiri di indonesia, 

tidak hanyaadi kota besar saja akan tetapi sudah banyak berdiri di penjuru kota di 

seluruh Indonesia seperti di kota sukabumi. Semua perusahaan tentunya memiliki 

tujuanndan sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam menjalankan usahanya, 

dan mempertahankannperusahaan tersebut agar tidakkbangkrut serta memproleh 

laba yangssebesar-besarnya. Agar semuanya dapat terealisasikan, perusahaan 

harus mampu menjalankan manajemen yang baik terutama pada manajemen 

sumber daya manusia  harus bisa bekerja secara efektif dan efisien. Dari beberapa 

sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, faktor yang terpenting yang harus 

diperhatikan perusahaan adalah sumber daya manusia yang memberikan sebuah 

kepuasan bagi karyawan. Selain disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Hal 

ini karena pada dasarnya karyawan terkadang tidak memiliki rasa puas pada 

pekerjaannya, sehingga tidak heran karyawan yang bekerja diperusahaan kadang 

memiliki sifat yang mempengaruhi dirinya atau bahkan dipengaruhi dari luar 

kendali seperti atasan tidak memberikan dukungan yang berlebih sehingga 

menjadikan beban bagi karyawan dalam pekerjannya. Perkembangan dunia 

pekerjaan saat ini sangat cepat oleh karena itu perlu di ikuti dengan manajemen 

sumber daya manusia yang baik Setiap perusahaan pasti memiliki kendala salah 
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satunya pada karyawan yang tidak puas pada pekerjaannya. Hal ini berkaitan 

dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan tidak cukup puas dikarenakan 

gaji yang diberikan atasan kepada karyawan terkadang ada keterlambatan saat 

menerima gaji. Maka dari itu usaha  untuk meningkatkan kepuasan karyawan 

diantaranya dengan mementingkan kompensasi agar memberikan karyawan 

semangat dalam bekerja. Apabila kondisi kerja baik maka hal tersebut dapat 

memicu rasa puas dalam diri karyawan yang pada akhirnya akan memberikan 

pengaruh positif pada kepuasan, dan begitu pun sebaliknya apabila kondisi kerja 

buruk maka karyawan tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja.  

Kepuasan merupakan suatu dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-

harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realitas-realitas 

yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional 

yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. 

Perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri 

dan yang di dukung oleh hal-hal yang di luar kendali atas keadaan kerja, hasil 

kerja, dan kerja itu sendiri. Apabila pegawai bergabung dalam suatu organisasi,ia 

membawa serta seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa 

lalu yang membentuk harapan kerja. Kepuasan kerja menunjukan kesesuaian 

antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan, 

jadi kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjian 

psiokologis dan motivasi. Menurut Robbins dan Judge (2009:40) kepuasan kerja 

adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

evaluasi dan karakteristik –karakteristiknya, seseorang dengan tingkat kepuasan 
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kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, 

sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan –perasaan yang negatif 

tentang pekerjaan tersebut. Meskipun demikian banyak faktor yang perlu 

mendapat perhatian dalam menganalisis kepuasan kerja seseorang. Misalnya, sifat 

pekerjaan seseorang yang di pengaruhi oleh kompensasi yang menimbulkan 

karyawan merasa tidak puas dalam pekerjaan. Berbagai penelitian telah 

dibuktikan bahwa apabila pekerjaan seseorang mempunyai otonomi untuk 

bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam keberhasilan 

organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil pekerjaan yang 

dilakukan, juga bersangkutan akan merasa puas dan apabila tidak ada dukungan 

atasan maka karyawan tidak mempunyai rasa puas pada suatu pekerjaan tersebut 

maka dari itu  disebabkan oleh adanya stres. 

Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, 

jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak diatasi dengan baik 

biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif 

dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun diluarnya. 

Artinya karyawan yang bersangkutan akan menghadapi berbagai gejala yang 

negatif yang pada gilirannya berpengaruh pada prestasi kerja karyawannya. 

Dalam berbagai hal yang dapat menjadikan sumber stres berasal dari pekerjaan 

pun dapat beraneka ragam seperti tuntutan yang menyebabkan lingkungan 

pekerjaan yang tidak nyaman, beban tugas yang terlalu berat, desakan waktu, 

penyeliaan yang kurang baik, iklim kerja yang menimbulkan rasa tidak aman, 

kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi kerja seseorang. Menurut 
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singh (2003:8) bahwa tekanan yang berlebih pada pekerjaan dapat menyebabkan 

karyawan stres bekerja yang mengarah pada berbagai jenis ketegangan, sehingga 

menghambat kepuasan kerja karyawan. Maka dari itu apabila kompensasi yang 

diterima oleh karyawan berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan hal negatif 

pada tuntutan yang diberikan oleh atasan maka di perlukannya locus of control 

sebagai salah satu yang mengontrol keyakinan. 

Menurut Setiawan dan dan Ghozali (2006:6) locus of control atau disebut 

dengan pusat kendali menunjukkan sejauh mana seseorang meyakini bahwa dia 

dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya sendiri. Ciri dari 

locus of control adalah keterampilan atau kemampuan yang melakukan pekerjaan 

dengan baik aktif mencari informasi sebelum membuat keputusan, termotivasi 

terhadap prestasi untuk jenis pekerjaan yang perlu inisiatif dan tindakan bebas. 

Jika adanya locus of control dalam pekerjaan akan bekerja dengan baik apabila 

karyawan memiliki keyakinan pada atasan mereka sendiri dan apabila karyawan 

tidak memiliki keyakinan pada pekerjaannya akan menimbulkan hal negatif pada 

atasan. Maka dari itu locus of control berperan penting bagi karyawan yang 

menimbulkan rasa kepuasan pada perusahaan.  

PT. Federal International Finance (FIF) Group merupakan  sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bisnis layanan pembiayaan berdasarkan Nomor 

Induk Berusaha (NIB): 8120112221579, NPWP: 01.331.465.3-091.000 dengan 

memiliki unit bisnis yang berbeda-beda, dan memiliki 152 kantor cabang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kantor cabang yang terletak di 

Kota Sukabumi. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 
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kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan yaitu karyawan merasa tidak puas 

dengan kompensasi yang diterima di perusahaan PT.FIFGROUP cabang 

Sukabumi. Penulis telah membuat Pra Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan 

kepada 10 responden. 

Tabel 1.1  

Data Pra Kuesioner 

No PERNYATAAN SP P RR TP STP 

1. Atasan memberikan dukungan apabila saya 

mendapat kesulitan dalam pekerjaan  

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

- 

2. 

 

Gaji yang diberikan oleh perusahaan sesuai 

aturan yang ditetapkan 

 

- 

 

1 

 

1 
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- 

3. Kenyamanan kondisi untuk bekerja di tempat 

saya bekerja memadai 

2 4 3 1 - 

4. Keamanan di perusahaan sangat membantu 

dalam aktivitas kerja 

1 4 4 1 - 

Sumber: Data diolah oleh penulis,2019 

 

Dilihat hasil yang paling tinggi dari data diatas menunjukan bahwa 

karyawan  dominan tidak puas terhadap gaji yang tidak sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan pada PT.FIF cabang POS Sukabumi. Adapun  kompensasi yang berupa 

gaji masih ada keterlambatan atau penundaan pemberian yang ditetapkan 

perusahaan. Ini merupakan permasalahan yang harus diperhatikan untuk lebih di 

tingkatkan lagi agar karyawan puas saat bekerja pada PT.FIF cabang POS 

Sukabumi. Ditemukannya permasalahan lain yaitu diduga dari locus of control 

(powerfull other) dimana faktor atasan yang kurang memberikan dukungan lebih 

kepada karyawan. 

Selain itu fenomena diatas adanya permasalahan lain yang diduga karena 

stres kerja karyawan. Dilihat dari faktor tuntutan perusahaan yang berlebih untuk 
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cepat selesai dari waktu kerja normal pada umumnya (overtime). Hal ini 

menyebabkan stres kerja karyawan meningkat dilihat dari adanya karyawan yang 

bekerja lebih dengan waktu normal. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Locus Of Control Dan Stres Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT.FIF Cabang Sukabumi”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat diidentifikasi 

masalahnya yaitu adanya penurunan kepuasan pada gaji yang diberikan atasan 

selalu ditunda kepada karyawan. Ini diduga diakibatkan karena terjadinya locus of 

control, adanya kesalahan powerfull others dalam kurangnya arahan pimpinan 

dalam pekerjaan sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi 

dari persepsi tersebut. Kemudian karyawan yang mengalami stress kerja karena 

adanya tuntutan dari pimpinan kepada karyawan yang terlalu berlebihan kepada 

karyawan yang bekerja melebihi dari waktu kerja normal (overtime).  

1.2.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh locus of control dan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja pada karyawan PT.FIFGROUP Cabang Sukabumi? 
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2. Bagaimana pengaruh locus of control terhadap kepuasan kerja pada 

PT.FIFGROUP Cabang Sukabumi? 

3. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada PT.FIFGROUP Cabang Sukabumi? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh locus of control dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada FIFGROUP Cabang 

Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh locus of control terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada FIFGROUP Cabang Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada FIFGROUP Cabang Sukabumi 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan serta adanya gambaran untuk 

mengembangkan ilmu dan teori sumber daya manusia berdasarkan 

teori-teori yang ada, yang dalam hal ini berkenaan dengan locus of 

control, stres kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini juga 

dilakukan sebagai salah satu penerapan ilmu yang diperoleh pada 
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program studi Administrasi Bisnis Unniversitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman serta manfaat terutama: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pegetahuan, wawasan dan 

pengalaman dalam meneliti permasalahan yang sama yang terjadi 

dilapangan mengenai sumber daya manusia, khususnya yang 

berkaitan dengan Locus of control, Stres kerja, dan Kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

masukan positif yang dapat membantu perusahaan dalam 

menghadapi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan 

untuk memperbaiki kekurangan untuk menjadikan perusahaan 

lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan lebih lanjut 

kedepannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber 

referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan 

permasalahan yang sama, disamping itu diharapkan dapat 
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memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan bagi pembaca 

yang akan melakukan penelitian.  

 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada PT. FIF Cabang Sukabumi JL.Bhayangkara 

No 37D, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat Kode Pos 

(43123) Telp: 0266 211277. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang 

lebihsembilan   bulan, terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan juli 

2019. Dimana selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan - tahapan 

penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengujian. Namun 

sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan data. 

 


