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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap kegiatan suatu perusahaan sumber daya manusia selalu 

berperan aktif dan dominan, karena sumber daya manusia menjadi 

perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan perusahaan. Tujuan 

tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai meskipun alat-alat yang 

dimiliki perusahaan tersebut sangat canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki 

perusahaan tidak ada manfaatnya, jika peran aktif sumber daya manusia 

tidak diikutsertakan. Namun, dalam suatu perusahaan tidak hanya sedikit 

sumber daya manusia yang berada didalamnya. Oleh karena itu, suatu 

perusahaan harus mempunyai cara  yang tepat agar pegawai tersebut dapat 

diatur. 

Karenanya diperlukan ilmu mengatur (me-manage) pegawai dengan tepat. 

Ilmu tersebut bisa kita sebut dengan manjemen sumber daya manusia. 

Seorang ahli bernama Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2014:10) menyatakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Tapi, mengatur 

pegawai adalah sulit dan kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, 

perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen yang dibawa 

ke dalam organisasi. Pegawai tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya 

seperti mengatur mesin, modal, atau gedung. Dan pegawai juga memiliki 

kelemahan yang terkadang dapat menghambat proses pencapaian tujuan 

suatu perusahaan. Salah satu kelemahan pegawai adalah kurangnya 

memperhatikan kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Suatu 

perusahaan tentu memiliki perhatian khusus untuk kinerja pegawainya. 

Tidak jarang perusahaan gagal dalam meningkatkan produktivitas karena 

tidak menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik, yang berakibat pada 

rendahnya kinerja pegawai pada periode tersebut. Kinerja merupakan 

variabel tidak bebas (dependen variabel) yang dipengaruhi oleh banyak 
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faktor yang mempunyai arti dalam penyampaian tujuan organisasional. 

Artinya, kesalahan pada variabel bebas (independen variabel) akan 

berakibat pada kinerja, baik secara negatif maupun posititf. Menurut 

Bangun (2012:231) kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Mangkunegara (2011) 

menyatakan bahwa kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan seorang 

pegawai dalam kerjanya sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas atau kuantitas yang 

dicapai individu persatuan waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Suatu pekerjaan dapat disebut tercapai apabila pekerjaan tersebut memenuhi 

standar pekerjaan (job standard). Seorang pegawai dinilai memiliki kinerja 

yang baik apabila menyelesaikan tugasnya dengan memenuhi standar atau 

bahkan melebihi standar pekerjaan. Menurut Dewi Hanggraeni dalam 

Fauziah Intan Pertiwi dan Fetty Poerwati Sary (2015) penilaian kinerja 

(performance appraisal) adalah sebuah proses dimana perusahaan 

melakukan evaluasi penilaian kinerja individu setiap pegawainya. Dikatakan 

kinerja seorang pegawai termasuk dalam kategori baik jika hasil kerja yang 

diperoleh mencapai standar atau melebihi standar yang telah ditentukan. 

Dan sebaliknya, jika hasil kinerja pegawai tersebut tidak baik atau rendah 

bisa dipastikan bahwa hasil pekerjaannya tidak memenuhi standar. Penilaian 

kinerja diperlukan sebab penilaian tersebut dapat dijadikan dasar bagi 

pimpinan untuk mengambil keputusan. Keputusan tersebut sangat 

berpengaruh bagi keberlangsungan perusahaan dimasa mendatang. Menurut 

Beny Usman (2013) setiap perusahaan pasti dihadapkan pada berbagai 

masalah salah satunya masalah kinerja pegawai. Usaha dalam meningkatkan 

kinerja dan mengatasi masalah kinerja pegawai tentunya yang harus 

diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga akan 

mampu bekerja secara optimal. 

Berdasarkan teori-teori tentang kinerja dan berbagai macam perusahaan 

yang ada penulis akan meneliti kinerja pegawai pada Badan Pertanahan 
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Nasional Kabupaten Pesawaran. Badan Pertanahan Nasional ini beralamat 

di Jalan Raya Kedondong Nomor 2C, Desa Sukamaju,  Kelurahan Way 

Lalap, Kecamatan Gedong Tataan. Saat ini jumlah pegawai Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran hanya mencapai 38 pegawai. 

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin 

oleh Kepala (sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan 

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.Badan Pertanahan Nasional mempunyai visi 

menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.  Dan  

misi mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan untuk : 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 

2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 

tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang 

akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 

Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 

dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 
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Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud, BPN 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 

bidang pertanahan. 

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program 

di bidang pertanahan. 

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan. 

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Berikut adalah data pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Pesawaran : 

Tabel 1.1 

Data Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran Per Unit 

No. Unit Jabatan 
Total 

Pegawai 

1 Sub. Bagian Tata 

Usaha 

1. Kepala Kantor 

2. Kepala Bagian 

3. Urusan Perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan  

4. Urusan umum dan kepegawaian 

5. Urusan keuangan dan BMN 

6. Bendahara pengeluaran 

7. Pengadministrasian umum 

8. Pengadaan urusan rumah tangga 

9. Pengelolaan urusan rumah Tangga 

9 

2 Sub. Bagian 

Infrastruktur 

Pertanahan 

1. Kepala Bagian 

2. Seksi pengukuran dan pemetaan dasar 

dan tematik 

3. Seksi pengukuran dan pemetaan 

kadastral  

4. Petugas ukur 

4 

3 Sub. Bagian 

Hubungan Hukum 

Pertanahan 

1. Kepala Bagian 

2. Seksi penetapan hak tanah dan 

pemberdayaan hak tanah Masyarakat 

3. Seksi pendaftaran hak tanah 

4. Seksi pemeliharaan data hak tanah dan 

pembinaan PPAT 

4 

4 Sub. Bagian 

Penataan Pertanahan 

1. Kepala Bagian 

2. Seksi penatagunaan tanah dan 

kawasan tertentu 

3. Seksi Landreform dan konsilidasi 

tanah 

3 

5 Sub. Bagian 

Pengadaan Tanah 

1. Kepala Bagian 

2. Seksi penataan tanah pemerintah dan 

penilaian tanah 

3. Seksi fasilitas pengadaan dan 

penetapan tanah pemerintah 

3 

6 Sub. Bagian 

Penanganan 

Masalah 

dan Pengendalian 

Pertanahan 

1. Kepala Bagian 

2. Seksi penanganan sengketa, konflik 

dan perkara Pertanahan 

3. Seksi pengendalian Pertanahan 

3 

7 Tenaga Honorer - 12 

 Total  38 

Sumber : BPN Pesawaran 2017 



6 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran 

memiliki beberapa unit yang masing-masing unit dipegang oleh satu kepala 

bagian. Dalam penelitian ini penulis meneliti pada setiap unit yang ada. 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran memiliki standar kerja 

yang ditentukan berdasarkan indikator-indikator penilaian kinerja. Target 

kinerja harus dicapai oleh setiap pegawai agar tujuan perusahaan tercapai. 

Tabel 1.2 

Standar Penilaian Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten 

Pesawaran 

 

No KRITERIA FAKTOR 
HURUF 

MUTU 
BOBOT KET 

1 Jumlah Jumlah yang  A 9,1 – 10 Sangat Baik 

 
Pekerjaan dihasilkan individu B 8,1 - 9,0 Baik 

  
atau kelompoksebagai C 6,1 - 8,,0 Cukup 

  
persyaratan yang  D 4,1 - 6,0 Buruk 

  
menjadi standar E <= 4,0 Sangat Buruk 

  
Pekerjaan 

   
2 Kualitas Menekankan pada A 9,1 – 10 Sangat Baik 

 
Pekerjaan mutu yang dihasilkan B 8,1 - 9,0 Baik 

  
dibanding dengan C 6,1 - 8,,0 Cukup 

  
volume kerja D 4,1 - 6,0 Buruk 

   
E <= 4,0 Sangat Buruk 

3 Ketepatan Penggunaan A 9,1 – 10 Sangat Baik 

 
Waktu masa kerja pegawai B 8,1 - 9,0 Baik 

  
yang disesuaikan C 6,1 - 8,,0 Cukup 

  
Dengan D 4,1 - 6,0 Buruk 

  
Kebijaksanaan E <= 4,0 Sangat Buruk 

  
Organisasi 

   
4 Tingkat Jika kehadiran A 9,1 – 10 Sangat Baik 

 
kehadiran pegawai dibawah B 8,1 - 9,0 Baik 

  
standar kerja maka  C 6,1 - 8,,0 Cukup 

  
pegawai tersebut D 4,1 - 6,0 Buruk 

  
dianggap tidak akan E <= 4,0 Sangat Buruk 

  
mampu memberikan 

   

  
kontribusi yang 

   

  
Optimal 
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5 Kemampuan Komunikasi A 9,1 – 10 Sangat Baik 

 
Kerjasama keterlibatan seluruh B 8,1 - 9,0 Baik 

  
pegawai dalam C 6,1 - 8,,0 Cukup 

  
mencapai target D 4,1 - 6,0 Buruk 

   
E <= 4,0 Sangat Buruk 

Sumber : BPN Pesawaran 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran 

memiliki target kinerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai. Ada pun 

kriteria standar penilaian kinerja yaitu jumlah pekerjaan, kuantitas 

pekerjaan, pemanfaatan waktu, tingkat kehadiran dan kemampuan 

kerjasama dengan range nilai Sangat Baik adalah merupakan predikat 

tertinggi dengan skor 9,1-10 dengan huruf mutu A, sedangkan untuk 

predikat terendah yaitu Sangat Buruk dengan skor dibawah 4,0 dengan 

huruf E. 

Dari data yang telah didapatkan guna menunjukkan nilai pencapaian kinerja 

pegawai berdasarkan uraian tugas masing-masing pada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Pesawaran per enam bulan pada tahun 2016. 

Tabel 1.3 

Penilaian Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Pesawaran 

 

Unit 
Januari-Juni Juli-Desmber 

Skor Huruf Mutu Skor Huruf Mutu 

Sub. Bagian Tata Usaha 8.2 B 8.1 B 

Sub. Bagian Infrastruktur Pertanahan 8.5 B 6.5 C 

Sub. Bagian Hubungan Hukum Pertanahan 7.0 C 8.5 B 

Sub. Bagian Penataan Pertanahan 6.4 C 6.1 C 

Sub. Bagian Pengadaan Tanah 6.2 C 7.3 C 

Sub. Bagian Penanganan Masalah dan 

Pengendalian Pertanahan 
8.1 B 8.0 C 

Tenaga Honorer 6.3 C 6.0 D 

Total 507 

 

505 

 
Rata-rata 7.2 

 

7.2 

 
Sumber : BPN Pesawaran 2017 
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Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa hasil penilaian kinerja pegawai 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran menunjukkan rata-rata 

target hasil kinerja pegawai secara keseluruhan hanya mencapai 7.2, dimana 

jika dilihat dari tabel 1.2 maka nilai tersebut berarti Cukup dan belum 

mencapai hasil maksimal sedangkan pihak manajemen mengharapkan harus 

mencapai titik maksimal yaitu Sangat Baik. Dengan demikian hal tersebut 

belum memenuhi harapan perusahaan untuk menghasilkan sumber daya 

yang memiliki kinerja Sangat Baik dalam mencapai target kinerja.  

Dari hasil penilaian kinerja pegawai diatas dapat kita lihat unit yang 

mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada Tenaga Honorer. 

Yang mana pada semester pertama bulan Januari-Juni hanya mencapai 6.3 

dengan huruf mutu C yang artinya Cukup, sedangkan pada semester kedua 

yaitu bulan Juli-Desember menurun menjadi 6.0 dengan huruf mutu D yang 

artinya memiliki tingkat kinerja yang buruk. Dari hasil observasi peneliti hal 

tersebut disebabkan oleh tingkat kerjasama yang kurang baik. Yang mana 

kerjasama antar setiap rekan kerja itu sangat dibutuhkan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Sedangkan pada Bagian 

Infrastruktur mendapatkan hasil kinerja 8.5 dengan huruf B yang berarti 

Baik menurun menjadi 6.5 dengan huruf mutu C yang artinya Cukup. Ini 

dikarenakan pemanfaatan waktu oleh pegawai dinilai kurang efektif. 

Selanjutnya penurunan juga dialami oleh Bagian Penanganan Masalah dan 

Pengendalian Pertanahan dari hasil kinerja 8.1 dengan huruf mutu B yang 

artinya Baik menjadi 8.0 dengan huruf mutu C yang artinya Cukup. Hal ini 

disebabkan kuantitas kerja pegawai yaitu kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan dinilai kurang optimal.  

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

seorang pegawai, diantaranya adalah faktor kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, beban kerja, komunikasi, disiplin 

kerja, dan stes kerja. Dalam penelitian ini penulis hanya melihat dari faktor 

komunikasi dan stres kerja. Berdasarkan hasil observasi dan sumber yang 

diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran, ada hal 
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yang membuat pegawai rendah kinerjanya yaitu kemampuan komunikasi 

interpersonal yang kurang baik sedangkan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan semakin meningkat, serta kurangnya koordinasi dalam 

menjalankan tugas. Jika setiap tahunnya hal ini terjadi maka dapat 

berdampak tidak baik bagi kinerja pegawai.  

Didalam suatu perusahaan komunikasi memiliki peranan yang sangat 

penting. Menurut Mangkunegara (2011:145) komunikasi adalah proses 

pemindahana suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang 

lain dengan harapan orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat 

menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Menurut 

Muhammad dalam Beny Usman (2013) tidak ada manusia yang tidak akan 

terlibat dalam komunikasi. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada 

komunikasi interpersonal. 

Miftah Thoha (2012:190) menyebutkan komunikasi interpersonal adalah 

sebagai proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan 

diterimanya berita tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil orang-orang, 

dengan suatu akibat umpan balik dengan segera. 

Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan 

sehari-hari, dirumah tangga, ditempat pekerjaan, dipasar, dalam masyarakat 

atau dimana saja manusia berada. Komunikasi sangat dibutuhkan suatu 

perusahaan dalam menjalankan semua kegiatan operasionalnya. Jika pada 

perusahaan mempunyai faktor komunikasi yang kurang baik antara pegawai 

dengan pimpinan atau pun sesama rekan kerja, maka hal tersebut dapat 

menyebabkan adanya suatu konflik, selain itu terjadi kesalahan komunikasi 

antara setiap bagian. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan diperlukan 

adanya komunikasi yang baik. Sumber daya manusia itu sendiri harus bisa 

menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja atau pun pimpinannya. 

Dengan hubungan komunikasi yang baik, memungkinkan pegawai tersebut 

dapat berperan aktif dalam memberikan ide, gagasan, informasi, 
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pengalaman dan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaannya serta 

keinginannya dalam mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga 

meningkatkan kinerja pegawai dan pada akhirnya akan mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan. Selain itu dengan adanya komunikasi yang 

baik, dapat menghindarkan pegawai dari konflik dan kondisi kerja yang 

membuatnya tertekan dan bisa membuat pegawai tersebut merasa tidak 

nyaman berada dalam lingkungan kerjanya sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Menurut Miftah Thoha 

(2012:191) indikator-indikator komunikasi adalah keterbukaan, empati, 

dukungan, kepositifan, dan kesamaan.  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pegawai Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran bahwa setiap pegawai 

diharuskan untuk berkomunikasi secara intens, namun pada kenyataannya 

masih terdapat hambatan-hambatan dalam berkomunikasi antar pegawai 

atau pun terhadap pimpinan. Ada beberapa pegawai yang kurang terbuka 

dalam menjalankan operasional organisasi. Hal ini berawal dari adanya 

masalah pribadi antar beberapa pegawai yang dibawa ke dalam pekerjaan. 

Sehingga menyebabkan antar pegawai saling mempunyai prasangka-

prasangka yang tidak baik, saling merasa malas untuk menyapa sekali pun 

dalam hal pekerjaan. Yang mana hal tersebut membuat pegawai tidak saling 

mendukung satu dengan yang lainnya, hilangnya rasa empati antar sesama. 

Dengan demikian komunikasi interpersonal antar pegawai dinilai kurang 

efektif. Hal tersebut tentunya memicu timbulnya stres dalam bekerja, karena 

antar pegawai tidak memiliki keterbukaan, yang mana hal tersebut dapat 

berpengaruh pada kinerja pegawai. Karena kinerja merupakan salah satu hal 

yang dilihat oleh pimpinan dalam mengambil keputusan demi kelangsungan 

suatu perusahaan dimasa yang akan datang.  

Selain komunikasi, stres juga salah satu masalah yang menimpa pegawai 

dalam bekerja yang menyebabkan menurunnya kinerja pegawai. Menurut 

Mangkunegara (2011:157) stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami 

pegawai dalam menghadapi pekerjaan. Dan menurut Hasibuan (2014:76) 
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stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir, dan kondisi seseorang. Orang-orang yang mengalami stres 

menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis. Mereka sering 

menjadi marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap yang 

tidak kooperatif. Hasilnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya 

mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya, berarti mengganggu prestasi serta 

kinerjanya. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang wajar apabila banyak 

pegawai yang setiap tahunnya mengambil cuti untuk meredakan konflik dan 

ketegangan dalam kehidupan mereka, terutama didalam bekerja. 

Suatu perusahaan diharapkan mampu menekan tingkat stres pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Karena sumber daya manusia itu sendiri 

merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh organisasi. Apabila 

perusahaan tidak mampu menekan tingkat stres pegawai maka 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencapai 

tujuan individu dan tujuan organisasi, yang pada akhirnya tujuan tersebut 

tidak tercapai, dan hal itu berpengaruh pada kelangsungan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini indikator stres kerja yang 

digunakan adalah indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:77) 

yaitu beban kerja, tekanan dan sikap pemimpin, waktu kerja dan peralatan 

kerja, konflik kerja, masalah keluarga. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada pegawai Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran bahwa pegawai mengalami stres 

dalam bekerja. Mengacu pada indikator-indikator stres kerja diatas, stres 

yang dihadapi pegawai dikarenakan beberapa faktor, yang pertama yaitu 

beban kerja. Tugas utama Badan Pertanahan Nasional adalah membuat 

sertifikat Tanah, tetapi ada banyak lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh pegawai yang menyangkut dengan masalah pertanahan. Dan beban 

kerja yang menimpa pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupten 

Pesawaran adalah pekerjaan yang melebihi kemampuan pegawai dalam 

mengerjakan tugasnya. Tugas yang harus dikerjakan oleh pegawai dirasa 
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melebihi volume pekerjaan yang seharusnya (overload). Sehingga pegawai 

merasa kewalahan dalam menghadapi tugasnya. 

Faktor kedua yaitu tekanan dan sikap pimpinan, pegawai merasa tekanan 

yang didapat dari pimpinan membuat pegawai stres, memang sudah 

sewajarnya apabila pimpinan memberi tekanan kepada bawahannya, tetapi 

pada pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran ini 

berbeda. Pimpinan sangat menekan bawahan dalam melaksanakan 

operasional perusahaan dengan cara penyampaian yang terkadang 

perkataannya membuat bawahan merasa sakit hati dan hal tersebut memicu 

adanya stres dalam diri pegawai.  

Faktor ketiga yaitu waktu kerja, waktu kerja pada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten adalah 5 (lima) hari kerja. Namun pada kenyataannya 

pegawai tetap masuk kerja pada hari libur. Dengan begitu pegawai tidak 

mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan sejenak 

mengistirahatkan otak atau pun fisiknya agar pegawai merasa segar kembali 

pada hari kerja berikutnya. Faktor keempat yaitu peralatan kerja, sejauh 

yang penulis lihat dalam peralatan kerja tidak mempunyai dampak yang 

mengarah pada stres kerja. 

Faktor kelima yaitu konflik kerja, konflik kerja yang dialami pegawai Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran ini adalah adanya konflik yang 

ditimbulkan oleh komunikasi antar pegawai dan komunikasi dengan 

pimpinan. Seperti yang penulis telah sampaikan diatas, pegawai mengalami 

masalah dalam komunikasi antar pegawai dan kepada pimpinan. 

Komunikasi antar pegawai dianggap kurang efektif dikarenakan masalah 

pribadi yang dibawa ke dalam pekerjaan, sedangkan komunikasi dengan 

pimpinan bermasalah karena pegawai merasa malas dan takut untuk 

berkomunikasi dengan pimpinan, hal ini karena cara penyampaian pimpinan 

yang terkadang membuat pegawai sakit hati.  



13 

 

 

 

Faktor terakhir yaitu masalah keluarga, ada beberapa pegawai yang 

menyatakan bahwa mempunyai masalah dalam keluarga mereka. Salah satu 

masalah keluarga yang dihadapi yaitu sedikitnya waktu mereka untuk 

bersama dengan keluarganya. Apalagi bagi pegawai yang sudah 

berkeluarga, hal tersebut sangat membuat pegawai tertekan. Anak dan istri 

atau suami menginginkan lebih banyak lagi waktu untuk berkumpul 

bersama. Dengan adanya masalah dalam keluarga mereka dan volume 

pekerjaan yang semakin banyak dan hampir tidak mempunyai hari libur, hal 

tersebut menjadi penyebab stres pegawai semakin meningkat.  

Dengan melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

KABUPATEN PESAWARAN ” 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja 

pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran?  

2. Bagaimana pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja pegawai Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran?  

3. Bagaimana pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Stres Kerja 

terhadap Kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Pesawaran? 

1.3 Ruang Lingkup Penellitian   

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ruang Lingkup Subyek  

Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pertanahan 

Nasinonal Kabupaten Pesawaran. 
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2. Ruang Lingkup Obyek  

Objek dalam penelitian ini adalah Komunikasi Interpersonal, Stres 

Kerja dan Kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasinonal Kabupaten 

Pesawaran 

3. Ruang Lingkup Tempat  

Penelitian dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Pesawaran 

4. Ruang Lingkup Waktu   

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2017 sampai dengan 

bulan Agustus 2017 

5. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Manajemen 

Sumber Daya Manusia 

1.4 Tujuan Penelitian   

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah:   

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja 

pegawai Badan Pertanahan Nasinonal Kabupaten Pesawaran. 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh Komunikasi Interpersonal 

terhadap Kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasinonal Kabupaten 

Pesawaran. 

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh Stres Kerja dan Komunikasi 

Interpersonal terhadap Kinerja pegawai Badan Pertanahan Nasinonal 

Kabupaten Pesawaran. 

1.5 Manfaat Penelitian    

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah:  

1. Manfaat Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan bagi pimpinan Badan Pertanahan Nasional Kabupten 

Pesawaran mengenai pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Stres 
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Kerja terhadap Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

penulis yang diperoleh selama perkuliahan ini, terutama yang 

berkaitan dengan penelitian ini di bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM)  

3. Bagi Institusi Akademik  

 Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi manajemen 

sumber daya manusia (MSDM), sebagai bahan referensi, serta dapat 

digunakan sebagai acuan karya tulis selanjutnya, dan menambah 

referensi bagi perpustakaan jurusan manajemen IBI DARMAJAYA. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 

lima bab, yaitu terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini tentang tinjauan pustaka tentang landasan teori. Selain itu 

dalam bab ini juga akan dijabarkan kerangka pemikiran dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variable 

penelitian, definisi operasional variable, uji persyaratan 

instrumen, uji pesyaratan analisis data, metode analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

 



16 

 

 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjabarkan deskripsi obyek penelitian, metode analisis 

data, dan pembahasan yang dilakukan.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa 

di masa yang akan datang.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


