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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Ganesha Operation Yogyakarta merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang pendidikan yang mempunyai komitmen untuk 

mengembangkan pendidikan. Perusahaan ini selalu melakukan perubahan 

arah pada perusahaannya yang mengakibatkan organisasi dan manajemen 

juga berubah. Sebagai perusahaan bimbingan belajar terbaik di Indonesia 

yang telah mendapatkan penghargaan Top Brand, Ganesha Operation 

mempunyai visi yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional serta 

meningkatkan budaya belajar masyarakat. 

Pengamatan awal terhadap pekerja atau karyawan bimbingan belajar 

di Ganesha Operation yang erat kaitannya dengan pengembangan “human 

resources”, banyak ditemukan karyawan yang murah senyum, yang 

tertawa, namun banyak juga yang suka mengeluh, ada yang akrab dengan 

mitra kerja, tetapi ada juga yang mengisolasi diri. Peneliti mengambil 

variabel motivasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan tujuan 

untuk memperdalam analisis. Dan peneliti mengambil obyek di Ganesha 

Operation dengan karyawan bimbingan belajar sebagai subyek. 

Karakteristik pekerjaan seorang karyawan bimbingan belajar dalam 

organisasi bimbingan belajar tentunya berbeda dengan pekerjaan lain. 
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Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik, selain harus 

memenuhi syarat syarat kedewasaan, sehat jasmani dan rohani, karyawan 

juga harus memiliki ilmu kecakapan ketrampilan keguruan. Ilmu keguruan 

juga harus dimiliki karyawan dalam lembaga bimbingan supaya siswa atau 

siswi mempunyai pedoman dalam bersikap. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, membawa perubahan dalam 

kehidupan manusia 

Perubahan itu mengakibatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap 

setiap individu untuk lebih meningkatkan kinerja mereka sendiri. Adanya 

perkembangan tersebut, mengakibatkan karyawan yang harus mengubah 

pola dan sistem kerja sesuai dengan tuntutan yang ada sekarang. Dalam 

kehidupan modern yang semakin kompleks, manusia akan cenderung 

mengalami stres apabila ia kurang mampu mengadaptasikan keinginan 

dengan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun di 

luar dirinya. Segala macam bentuk stres pada dasarnya disebabkan oleh 

kekurangan pengertian manusia akan keterbatasannya sendiri.  

  Ketidakmampuan untuk melawan keterbatasan inilah yang akan 

menimbulkan frustasi, konflik,gelisah, dan rasa bersalah yang merupakan 

tipe dasar stres (Luthan,2006:439). Akibat akibat stress terhadap seseorang 

dapat bermacam-macam dan dalam hal ini tergantung pada kekuatan konsep 

dirinya yang akhirnya menentukan besar kecilnya toleransi orang tersebut 

terhadap stres. Stres yang dialami karyawan akibat lingkungan yang 

dihadapinya akan mempengaruhi kinerjanya.  
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Oleh karena itu manajemen perlu meningkatkan mutu lingkungan 

organisasional bagi karyawannya. Menurunnya stres yang dialami 

karyawan tentu akan meningkatkan kesehatan dalam tubuh organisasi. 

Robbin (2008), Stres merupakan sebuah kondisi dimana seseorang 

dihadapkan pada kesempatan, hambatan, atau permintaan akan apa yang ia 

inginkan dan hasilnya dipersepsikan tidak pasti dan penting.  

Rusman (2006) dalam penelitiannya terhadap kinerja karyawan 

menyimpulkan bahwa stress kerja yang dialami oleh karyawan dapat 

berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Eres (2011) dalam 

penelitiannya mengenai stres kerja mencoba membandingkan tingkat stress 

yang dialami oleh para guru di Turki dan di Macedonia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terlihat stres kerja yang muncul pada profesi guru ini 

disebabkan oleh karakteristik sosial dan kondisi kerja.  

Motivasi kerja adalah sebagai suatu hal yang sangat mempengaruhi 

kinerja, dan merupakan suatu pijakan awal kajian terhadap teori yang 

dibandingkan dengan fenomena organisasi lembaga pendidikan, dalam hal 

ini, bimbingan belajar ditunjuk sebagai tempat penelitian. Kinerja yang 

tinggi dapat dicapai dengan motivasi yang tinggi hal ini disebabkan oleh 

pengaruh motivasi kerja yang tinggi terhadap kinerja pegawai.  

Menurut Parafrase Gredler,Broussard, dan Garrison (Lai,2011) 

mendefinisikan secara luas bahwa motivasi adalah sebagai atribut yang 

menggerakkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
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Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan dapat terus 

mempertahankan motivasi para karyawan supaya terus meningkatkan 

kinerjanya, salah satu contoh cara yang dapat dilakukan dengan memenuhi 

variable pembentuk motivasi itu sendiri. Dengan terpenuhi hal yang 

membuat karyawan termotivasi dalam bekerja, karyawan akan terus 

meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi variable pembentuk 

motivasi yang lain.  

Hasil penelitian Hasibuan dalam Prabu (2005) yang menyatakan 

bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Keinginan ini 

terjadi secara terus-menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayatnya 

tiba. Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator 

bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi 

motivator.  

Peneliti bermaksud melakukan modifikasi penelitian yang dilakukan 

oleh Noviansyah dan zunaidah (2009) dengan judul pengaruh stress kerja 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan minanga 

Ogan Baturaja. Jerry Chandra (2012) pengaruh stress kerja dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Lie Fung Surabaya. Dimana dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan jawaban secara empiris mengenai 

motivasi terhadap kinerja yang dimoderasi oleh variabel stres kerja.Selain 

itu subyek yang berprofesi sebagai karyawan bimbingan belajar merupakan 

karyawan yang keberadaannya rentan terhadap kinerja karyawan. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Motivasi adalah dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang, 

baik yang berasal dari dalam maupun luar. Untuk dapat menghasilkan hasil 

kerja yang berkualitas dan berkuantitas maka seorang karyawan 

membutuhkan motivasi kerja dalam dirinya yang akan berpengaruh 

terhadap semangat kerja sehingga akan meningkatkan hasil kerja karyawan. 

  Stres kerja merupakan suatu tekanan – tekanan yang dialami oleh 

seorang karyawan dalam lingkungan kerja  sehingga membuat dirinya 

menjadi terancam. Kemudian jika stres yang dialami oleh seorang karyawan 

telalu besar, maka akan mengakibatan kinerja seorang karyawan menjadi 

rendah. Karena stres menganggu pelaksanaan kerja seorang karyawan, 

sehingga karyawan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya.  

Maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan bimbingan belajar di Ganesha Operation Yogyakarta? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan bimbingan belajar di Ganesha Operation yang dimoderasi oleh 

variabel stres kerja? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bimbingan belajar di Ganesha 

Operation 
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2. Untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bimbingan belajar di Ganesha 

Operation yang dimoderasi oleh variabel stres kerja 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk memberi informasi ilmiah tentang pengaruh motivasi, dan stress 

kerja terhadap kinerja karyawan bimbingan belajar di Ganesha Operation. 

2. Memberi informasi pada perusahaan atau praktisi tentang bagaimana 

memberi informasi pada perusahaan atau praktisi tentang pengaruh 

motivasi, dan stress kerja terhadap kinerja  karyawan bimbingan belajar di 

Ganesha Operation. 

3. Untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan 

membuat laporan tentang pengaruh motivasi dan stress kerja terhadap 

kinerja karyawan bimbingan belajar di Ganesha Operation. 

4. Untuk memperluas wawasan dan pandangan ataupun pengetahuan 

mahasiswa tentang pengaruh motivasi dan stress kerja terhadap kinerja 

karyawan bimbingan belajar di Ganesha Operation. 

 

 

 
 


