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BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Sumber daya manusia saat ini merupakan bagian terpenting dari

sebuah perusahaan. Perusahaan adalah salah satu bentuk organisasi yang

menjalankan fungsi manajemen, antara lain perencanaan, pengorganisasian,

dan pengelolaan. Dalam hal ini perusahaan akan mencari sumber daya

manusia yang berkualitas yang dapat dikembangkan. Hasibuan (2016) yang

menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan seni yang

mengatur tenaga kerja yang efektif dan efisien di perusahaan.

Organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan, dibutuhkan

seorang pemimpin yang mampu memonitor pekerjaan setiap karyawan agar

proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan. Jika pemimpin mampu

berperan aktif dalam organisasi, walaupun tujuan pekerjaan akan mudah

tercapai, maka tentunya tujuan perusahaan akan lebih cepat tercapai.

Hasibuan (2016) mengatakan bahwa pemimpin membutuhkan seni untuk

membimbing orang lain dalam mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan

pemimpin yang mampu menunjukkan arah dan solusi dalam menyelesaikan

masalah sehingga karyawan merasa dihargai dan sejalan dengan pemimpin

organisasi. Setiap pemimpin memiliki seninya sendiri sejak lahir, yang

disebut gaya kepemimpinan. dalam penelitian ini kepmimpinan di bagi

menjadi 2 yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan

transformasional. Seorang pemimpin di tuntut tidak hanya memiliki jiwa

kepemimpinan, tetapi juga mampu memberikan umpan balik kepada setiap

bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan arah pencapaian tujuan.

Hasibuan (2016) Motivasi merupakan sesuatu yang menunjang tingkah

laku manusia sehingga mampu bekerja lebih keras dan lebih bersemangat

untuk mencapai hasil yang memuaskan. motivasi juga berlaku untuk

pemimpin itu sendiri, karena dengan motivasi maka pemimpin juga akan



2

punya insentif untuk memobilisasi perusahaan ke perkembangan yang lebih

besar. agar mencapai kesuksesan dalam tim pimpinan harus memerikan

tujuan yang jelas kepada bawahan karena bekerja tanpa tujuan akan

melelahkan, pemimpin juga harus meluangkan waktu untuk berdiskuksi

dengan bawahan agar bisa memberikan feedback kepada para bawahan dan

mereka pun bisa mengeluarkan pendapat terkait pekerjaan, hindari

mikromanajemen karena jika pemimpin sudah memberikan pekerjaan yang

jelas kepada bawahan percayakan mereka untuk menyelesaikan nya dengan

baik agar mereka merasa penting bagi perusahaan. Oleh karena itu

pentingnya sebuah motivasi dalam berkerja seperti memaparkan hasil

kinerja bulanan atau mungkin dari pimpinan memberikan penghargaan tiap

bulannya agar membuat karyawan semangat dalam berkontribusi yang

maksimal dan dapat diselesaikan dengan baik untuk perusahaan.

Stres di tempat kerja merupakan hal yang sering dialami pekerja

sehingga menganggu kinerja para karyawan dalam menjalankan kewajiban

nya. Karyawan sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam

perusahaan sering sekali terjadi dimana karyawan diberikan target oleh

perusahaan diluar kapasitas kemampuannya sehingga mengakibatkan stres.

Stres kerja tidak hanya berakibat pada pekerjaan tidak optimal bisa saja

menggaggu psikis otak kita dan membuat hubungan kita dengan rekan

ditempat kerja kurang baik, tidak hanya itu stres dalam bekerja juga

membuat kita jenuh dan capek kita karna kita menganggap itu sebagai

beban yang mana harus diselesaikan. Masalah yang sering terjadi adalah

pemimpin memerikan tekanan terus menerus kepada bawahan yang

menyebkan tidak betah dalam bekerja sehingga bawahan akan malas-

malasan untuk bekerja. Sari, dkk(2012) Membuktikan bahwa stres kerja

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, artinya apabila

pekerja mengalami stres dalam bekerja maka kinerja nya akan menurun,

sebaliknya jika tidak mengalami stres kerja maka kinerja nya akan

meningkat.

Kinerja karyawan merupakan salah satu dimensi yang harus diukur
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dan dinilai ketika menjalankan tugas dan kewajibannya pada organisasi

tempat mereka bekerja. Jika kinerja seorang karyawan tidak sesuai harapan,

tingkat ketidakhadiran atau ketidakhadiran tinggi berdampak pada

penurunan kinerja, Kinerja merupakan suatu penghargaan atas pencapaian

dalam pekerjaan. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara pimpinan dan

bawahan. Komunikasi yang harmonis perlu dibangun agar tercipta

lingkungan kerja yang nyaman dan rasa kepedulian bersama. Sebab,

tentunya demi kesuksesan sang pemimpin, karena dukungan yang baik dari

bawahannya. Sebaliknya, kesuksesan seorang bawahan tidak lepas dari

pengaruh sang pemimpin. Kinerja seorang pegawai merupakan hasil dari

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam

menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kinerja karyawan

merupakan serangkaian tindakan karyawan mulai dari proses sampai

pelaksanaan kegiatan yang dikumpulkan untuk diketahui hasilnya. Maka

dari paparan di atas, penulis ingin meneliti dengan judul Pengaruh Motivasi,

Gaya Kepemimpinan Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Outsourching Bank Mandiri Area Bandar Lampung Malahayati.

1.2Perumusan Masalah

1. Apakah motivasi mempengaruhi secara kinerja outsourcing karyawan

Bank Mandiri, area Bandar Lampung Malahayati ?

2. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan

outsourcing Bank Mandiri area Bandar Lampung Malahayati ?

3. Apakah stres kerja mempengaruhi kinerja outsourcing karyawan? Bank

Mandiri, area Bandar Lampung Malahayati ?

4. Apakah motivasi, gaya kepemimpinan, dan Stress kerja secara bersama

sama mempengaruhi kinerja ?
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1.3Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah motivasi mempengaruhi secara positif

terhadap kinerja pegawai outsourching Bank Mandiri Area Bandar

LampungMalahayati ?

2. Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi secara

positif terhadap kinerja pegawai outsourching Bank Mandiri Area

Bandar Lampung Malahayati ?

3. Untuk mengetahui apakah stres kerja mempengaruhi secara negatif

terhadap kinerja pegawai outsourching Bank Mandiri Area Bandar

LampungMalahayati.?

4. Untuk mengetahui apakah motivasi, gaya Kepemimpinan dan stres kerja

secara bersama memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai

outsourching Bank Mandiri Area Bandar Lampung Malahayati.?
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
a. Penelitian ini sebagai syarat pengambilan gelar sarjana pada

Universitas Teknokrat Indonesia.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk mengaplikasikan

ilmu yang telah diperoleh penulis sejak studi dan untuk mengetahui

fakta tentang kinerja pegawai pada industri jasa perbankan di

Indonesia

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (Akademik)

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menambah

wawasan serta pemahaman tentang motivasi, gaya kepemimpinan,

dan stres kerja terhadap kinerja pegawai perbankan.

b. Sebagai tolak ukur kepentingan ilmiah dalam mengatasi masalah

yang sama atau terkait di masa mendatang

3. Bagi Perusahaan

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan

dan informasi yang dapat membantu manajemen dalam memberikan

keputusan menyangkut kinerja karyawan.


