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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat 

berpengaruh dalam keorganisasian yang menfokuskan pada unsur sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting, 

oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi. Seiring berkembangnya ilmu 

pengetaahuan serta teknologi canggih dan inovasi – inovasi terbaru dibidang 

kemiliteran seperti alat sistem persenjataan utama (alusista) secara tidak 

langsung organisasi mendorong para karyawannya untuk bersaing dalam 

keahlian. Seperti yang diketahui sumber daya manusia menjadi unsur utama 

dalam setiap aktifitas yang dilakukan, sama halnya dengan peralatan yang 

handal dan canggih tanpa memiliki SDM yang mumpuni tidak berarti apa – 

apa. 

      Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tumpuan perhatian 

bagi setiap organisai pada waktu sekarang dan mendatang. Pengembangan 

SDM dilaksanakan  dengan memperhatikan fungsi atau peran masing – 

masing organisasi (Mitrasari, 2008). Keberhasilahn suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan diberbagai bidangnya, peran usaha 

karyawannya merupakan faktor penting untuk mengetahui kesuksesan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 
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      Sumber daya manusia sebagai komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja anggota TNI, sehingga peningkatan kualitas sumber 

daya anggota menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, 

terarah dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan 

profeionalisme untuk menyelesaikan tugas – tugas sesuai tanggung jabwanya. 

Sedarmayanti (2011) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai seseorang atau sekelompok orag dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar 

hukum serta sesuai dengan moral maupun etika. Mangkunegara (2017) 

menyebutkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

      Dengan segala tuntutan pekerjaan yang di tugaskan menimbulkan 

stres kerja, karena kondisi seperti ini berlangsung hampir setiap hari sehingga 

membuat anggota TNI Batalyon 403 Wirasada Pratista menjadi sangat rentan 

terhadap stres kerja. Akibat adanya stres kerja yaitu orang yang nervous, 

merasakan kecemasan yang kronis, peningkatan pada emosi, proses berfikir 

dan kondisi fisik individu. Stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan 

tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda. Nuzulia 

dalam Nur Pratiwi Noviati (2015) menjelaskan bahwa stres kerja pada 

dasarnya mengacu pada suatu kondisi dari pekerjaan yang dirasa mengancam 

individu. Stres kerja muncul sebagai suatu bentuk ketidak harmonisan antara 

individu dengan lingkungan kerjanya. 
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      Beban fisik yang berlebihan maupun mental yang mengharuskan 

melakukan pekerjaan terlalu banyak kemungkinan menjadi pendorong 

munculnya stres kerja. Hampir setiap beban kerja dapat mengakibatkan 

timbulnya stres kerja (Kasmarani, 2012). Robbins (2008) menyatakan stres 

merupakan suatu kondisi dinamis dimana setiap individu diharapkan pada 

kesempatan, hambatan, keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting 

tetapi tidak dapat dipastikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

timbul karena tuntutan keluarga, lingkungan dan tantangan setiap individu 

dalam pekerjaan yang diberikan. 

Namun sering banyak hal yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan suatu organisasi khususnya dalam dunia militer masih 

kurangnya perhatian dari setiap anggotanya yang masih mengabaikan 

peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan indisipliner anggota. Sudah 

banyak kasus tindak indisipliner, mulai dari kasus narkotika. 

Kedisiplinan  berperan penting dalam menjalankan tugas, apabila 

karyawan tidak menaati peraturan yang berlaku maka akan menimbulkan 

pelanggaran kerja serta tidak dapat bekerja secara maksimal akan merugikan 

organisasi. Tidak mudah bagi suatu organisasi untuk menciptakan suasana 

yang nyaman dan aman guna memotivasi karyawan agar mereka terdorong 

dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja secara menyeluruh. 

Amran (2009) menjelaskan bahwa disiplin yaitu sikap keadilan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin kerja pada hakikatnya adalah rasa untuk menumbuhkan 
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rasa kesadaran bagi para pekerjanya untuk melaksanakan tugas yang 

diberikan, yang dimana pembentukannya tidak timbul dengan sendirinya, 

melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun non formal serta 

motivasi yang ada pada karyawan harus dikembangkan.  

Unsur lain yang sangat menentukan  kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja. Apabila di lingkungan kerja kondusif maka karyawan akan 

termotivasi untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Lingkungan kerja 

yang baik akan membangkitkan semangat karyawan, begitupun lingkungan 

kerja yang menyenangkan bagi karyawan melalui pendekatan hubungan yang 

harmonis  dengan atasan, rekan kerja dan maupun bawahan, serta didukung 

oleh sarana dan prasana penunjang yang ada di lingkungan kerja akan 

membawa dampak positif bagi karyawan. Dengan itu kinerja karyawan dapat 

meningkat sesuai apa yang diharapkan dan akan berpengaruh positif bagi 

kelangsungan lingkungan kerja. Sofyan (2013) menyatakan lingkungan kerja 

adalah sesuatu yang berada disektar karyawan untuk mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan 

keadanya. 

Pada masa saat ini peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

sangatlah penting. Kehadiran TNI dirasakan di setiap sendi – sendi kehidupan 

masyarakat untuk selalu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam segala 

situasi. Peran TNI adalah sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang 

dalam menjalankan tugasnya bedasarkan kebijakan dan keputusan politik 

Negara. 
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„‟Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang 

TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan 

Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bedasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 

keutuhan Bangsa dan Negara‟‟. 

 

Batalyon Infanteri (INF) 403/Wirasada Pratista merupakan satuan 

tempur dan pemukul yang berada dibawah naungan Kodam IV/Diponegoro 

dan Batalyon tersebut berada pada operasional Komando Resort Militer 

(Korem) 072/Pamungkas. Dengan demikian setiap anggotanyapun dituntut 

untuk berlatih dan mampu menjadi prajurit profesional dan mampu 

melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan kuat dalam menghadapi 

rintangan. 

Sumber daya manusia sebagai komponen yang sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja anggota TNI, sehingga peningkatan kualitas sumber 

daya anggota menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, 

terarah dan berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan dan 

profeionalisme untuk menyelesaikan tugas – tugas sesuai tanggung jabwanya. 

Sedarmayanti (2011) menjelaskan kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai seseorang atau sekelompok orag dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar 

hukum serta sesuai dengan moral maupun etika. Mangkunegara (2017) 

menyebutkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
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dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

      Tindak indisipliner dalam penyalahgunaan Narkotika telah 

memasuki kalangan TNI. Padahal setiap anggota Tentara Nasional Indonesia 

merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara serta alat negara 

yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan 

kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Mengingat TNI di Indonesia identik denan suatu institusi yang anggotanya 

sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam 

kenyataannya ada beberapa oknum anggota TNI yang melakukan tindak 

pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Amalia, Suwendra, dan Bagia (2016) dalam penelitiannya yang 

berjudul „‟ Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan‟‟ menjelaskan bahwa terdapat hasil negatif antara stres kerja dan 

kinerja, yang berarti semakin tinggi tingkat stres karyawan dapat 

mengakibatkan pada menurunnya kinerja menjadi tidak optimal. Dewi, 

Bagia, Susila (2014) mengatakan hal serupa, bahwa terdapat hubungan 

negatif antara stres kerja terhadap kinerja, yang berarti semakin tinggi tingkat 

stres kerja menjadi pemicu menurunnya kinerja karyawan. 

 

Andari dan Darsin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul „‟Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai di Topografi Kodam IV/Diponegoro Semarang‟‟ menjelaskan bahwa 
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terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, yang berarti semakin 

disiplin ditingkatkan maka kinerja pegawai akan meningkat. 

Lingkungan Kerja juga dinyatakan berpengaruh terhadap kinerja 

oleh Budianto dan Katini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

„‟Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU Wilayah I Jakarta‟‟ menjelaskan 

bahwa lingkungan kerja yang berarti menunjukkan kondisi lingkungan kerja 

sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai yang akan berdampak dengan hasil 

kinerja pegawai akan meningkat. 

 

Bedasarkan uraian diatas, penulis tertari untuk melakukan penelitian 

yang dimana organisasi TNI khususnya Batalyon 403 Wirasada Pratista 

dengan segala tuntutan pekerjaan demi terlaksananya pekerjaan yang sesuai 

diharapkan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Atas 

dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: „‟Pengaruh 

Stres Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Studi Pada Batalyon 403 Wirasada Pratista’’  
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B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diketahui jika fenomena yang 

terjadi di dalam lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia memiliki 

tingkat disiplin yang sangat tinggi, dan hasil dari survey kabar berita terkait 

adanya oknum TNI terlibat kasus narkotika menandakan bahwa karyawan 

tidak mematuhi peraturan prosedur yang berlaku sesuai dengan Sapta Marga 

dan Sumpah Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 

      Maka dari itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan 

2. Mengidentifikasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

3. Mengidentifikasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

 

D. Manfaat Penelitan 

Harapan peneliti dari pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak, diantaranya: 
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1. Bagi organisasi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk 

meningkatkan kinerja bagi karyawan yang ada di organisasi tersebut 

tentang pengaruh stres kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi peneliti dan akademi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. Penelitian ini bagi akademi dapat dimanfaatkan 

sebgai refrensi dalam materi yang ada sumber daya manusia 

khususnya mengenai stres kerja, disiplin kerja, dan lingkunan kerja 

dan kinerja. 

 

 

 

 

  


