
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis 

dalam suatu organisasi karena ditangannyalah segala pelimpahan tugas dan 

wewenang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

Oleh karena itulah, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam setiap 

sendi organisasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bila 

ingin mencapai suatu keberhasilan, mengingat perubahan zaman yang terus maju 

dan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan juga semakin pesat dan 

penuh tantangan di masa-masa yang akan datang.

Sebagaimana telah kita ketahui peranan dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Indonesia sangat penting dan menentukan untuk masa depan 

pemerintahan dan pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan Pagawai Negeri 

Sipil (PNS) adalah merupakan salah satu aparatur Negara yang mengemban tugas 

Negara yang cukup berat dan tanggung jawab yang dibebankan atas segala 

pengabdiannya pada Negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa :

Kedudukan  dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan 
karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha 
mencapai tujuan pembangunan nasional. 
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Peranan pegawai negeri dapat terlihat jelas dalam undang-undang tersebut, bahwa 

sebagai aparatur negara dalam suatu instansi pemerintah, pegawai negeri 

merupakan unsur yang sangat penting yang harus dipelihara dan dibina agar dapat 

tercapainya keberhasilan dalam pencapaian pembangunan yang mensejahterakan 

masyarakat dan untuk mewujudkan kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang handal, professional, efektif dan efisien serta tanggap dengan 

kondisi masyarakat dalam dinamika pembangunan. Pegawaipun diharapkan dapat 

menciptakan kinerja yang lebih tinggi, dengan meningkatkan kualitas manusia 

(tenaga kerja) sebaik-baiknya. 

Sumber daya manusia yang ada pada setup Instansi Pemerintah, dalam melakukan 

aktifitasnya umumnya para pegawai perlu merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya, baik nyaman terhadap lingkungan kerjanya, hubungan antar sesama 

pegawai maupun terhadap atasannya. Namun jika dalam Instansi Pemerintah, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering merasa tertekan oleh atasannya atau 

pekerjaaannya, atau merasa kompensasi yang diberikan terlalu kecil, atau merasa 

pekerjaannya terlalu banyak dan berat, atau merasa lingkungan kerjanya tidak 

nyaman, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai, sehingga 

kinerjanya dapat menurun. Menurut Istijanto :

Tekanan kerja, atau dikenal juga dengan istilah tekanan pekerjaan, dapat 
diartikan sebagai tekanan yang dirasakan pegawai karena tugas-tugas 
pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. Artinya, tekanan kerja muncul saat 
pegawai tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan 
pekerjaan. (Suroso P, 2008: 20)
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Kinerja maksimal muncul dari keadaan emosional para pegawai dalam 

memandang pekerjaaan mereka, dapat terlihat jelas dari pendapat diatas. Mereka 

dapat memandang pekerjaan yang mereka lakukan itu menyenangkan atau tidak 

yang tercermin dari tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, keluhan-keluhan, dan 

masalah-masalah personalia vital lainnya.

Faktor- faktor penyebab tekanan kerja adalah tingginya tingkat ambiguitas 

pekerjaan, ketidakpastian pekerjaan dan beban atmosfir kerja yang tinggi 

(semuanya dianggap sebagai komponen tekanan kerja) yang dapat dilihat 

berkontribusi terhadap maksimalnya kinerja pegawai. Tekanan kerja memicu 

pengaruh negatif sehingga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang 

dilakukan para pegawai. Lebih lanjut juga tekanan kerja yang berkelajutan pada 

pegawai dapat menurunkan konsentrasi mereka dalam mengatasi masalah dan 

menurunkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, bekerja kurang 

profesional, motivasi kerja menurun, menjadi kurang empati dan lebih apatis.

Perusahaan atau instansi pemerintah seperti Bappeda perlu melakukan 

pengukuran kinerja terutama digunakan sebagai sarana manajemen untuk 

menganalisa dan mendorong keefektifan kerja. Prestasi atau kinerja adalah catatan 

tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan selama kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja 

yang baik, seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan 

serta mengetahui pekerjaannya. Pegawai bersama atasan masing-masing dapat 

menetapkan sasaran dan standar kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Peningkatan kinerja pegawai perseorangan pada gilirannya akan 
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mendorong kinerja sumber daya manusia keseluruhan. Kinerja pegawai perlu 

ditingkatkan terus-menerus, karena secara tidak langsung hal tersebut akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Adanya kinerja yang memuaskan 

diharapkan bisa mempermudah tercapainya tujuan dari organisasi.

Kinerja menurut Mangkunegara (2002: 67):

“Kinerja (prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan keadanya.”

Definisi kinerja menurut Malayu P. Hasibuan (2003: 34):

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu institusi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta 

mengetahui pengaruh positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka

2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan

5. Hubungan mereka dengan organisasi
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Kepuasan kerja muncul dari keadaan emosional para pegawai dalam memandang 

pekerjaaan mereka, dapat terlihat jelas dari pendapat diatas. Mereka dapat 

memandang pekerjaan yang mereka lakukan itu menyenangkan atau tidak yang 

tercermin dari tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, keluhan-keluhan, dan 

masalah-masalah personalia vital lainnya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (Bappeda) 

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung 

jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Bappeda mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah perencanaan dan pembangunan daerah. 

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No.21 Tahun 2008 Pasal 3, dalam 

melaksanakan tugas pokok Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

• Merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah

• Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

• Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 

dengan lingkup tugasnya

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan 

fungsinya

Bappeda Kota Bandar Lampung menyusun suatu struktur organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi,  yang didalamnya terdapat orang-orang yang diberi 

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok instansi. Untuk 
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mengetahui seluruh sumber daya manusia yang ada pada Bappeda Kota Bandar 

Lampung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Bappeda Kota Bandar Lampung

NO. JABATAN JUMLAH
1. Kepala Badan 1
2. Sekretariat

KaSubBag Penyusunan Program, Monitoring, 

Evaluasi

KaSubBag Umum dan Kepegawaian 

KaSubBag Keuangan 

1

1

1

1
3. Kepala   Bidang Statistik dan Penelitian   

KaSubBid Statistik dan Pelaporan

KaSubBid Penelitian dan Pengembangan 

1

1

1
4. Kepala   Bidang Ekonomi   

KaSubBid Produksi dan Keuangan 

KaSubBid Pengembangan Dunia Usaha

1

1

1
5. Kepala   Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan   

Rakyat

KaSubBid Pemerintahan dan SDM

KaSubBid Kesejahteraan Rakyat 

1

1

1
6. Kepala   Bidang Fisik dan Prasarana   

KaSubBid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

KaSubBid Sarana dan Prasarana

1

1

1
7. Staff 39

8. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 3

JUMLAH 59

Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa Bappeda Kota Bandar Lampung saat ini 

memiliki total pegawai sebanyak 59 orang.

Tabel 2. Data Absensi Pegawai pada Bappeda Kota Bandar Lampung Bulan 
Desember  2009-November 2010
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No. Bulan
Hari 
Kerja

Jumlah 
Pegawai

Jumlah 
Absensi 
(Hari)

Total Hari Kerja 
(Hari kerja x 
jumlah pegawai)

 Tingkat 
Absensi

1. Desember 20 60 74 1200 6,17%
2. Januari 20 60 73 1200 6,08%
3. Februari 19 60 41 1140 3,59%
4. Maret 22 60 53 1320 4%
5. April 21 59 65 1239 5,24%
6. Mei 19 59 58 1121 5,17%
7. Juni 22 59 63 1298 4,85%
8. Juli 22 59 50 1298 3,85%
9. Agustus 20 59 43 1180 3,6%
10. September 17 59 64 1003 6,38%
11. Oktober 22 59 45 1298 3,47%
12. November 20 59 62 1180 5,25%

Rata-rata 5,22%
Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung

Cara perhitungan tingkat absensi pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung adalah 

dengan menghitung jumlah absensi dalam ukuran hari atau dengan menjumlahkan 

hari ketidakhadiran seluruh pegawai selanjutnya dibandingkan dengan total hari 

kerja pegawai. Umumnya ketidakhadiran pegawai disebabkan antara lain karena 

sakit, ada keperluan ataupun tanpa keterangan yang jelas.

Perhitungan tingkat absensi dapat dihitung dengan rumus :

    Jumlah Absensi
Tingkat Absensi   =   x 100%

               Total hari kerja 

Tabel 2. di atas dapat menggambarkan tingkat absensi dari 59 orang pegawai yaitu 

pada bulan Desember 2009-November 2010 berfluktuatif dan cukup tinggi 

dengan rata-rata 5,22%. Jumlah pegawai Bappeda pada bulan April mengalami 

penurunan dikarenakan terdapat satu orang pegawai yang dimutasi ke bagian lain.

Selain unsur absensi tersebut, kinerja yang dihasilkan para pegawai pun 

cenderung rendah karena adanya ketidakjelasan scope dan tanggung jawab 
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pekerjaan, pekerjaan terkadang menumpuk pada satu staf, seperti seringnya terjadi 

pendelegasian tugas dari atasan atau pegawai lain, sehingga tugas yang 

seharusnya dikerjakan pegawai lain atau atasan tetapi justru diberikan kepada staf 

yang kompetensinya tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, hal ini 

mengakibatkan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi cukup lama,dan 

jika orang merasa tidak mampu untuk melakukan suatu tugas, atau tugas tersebut 

tidak sesuai dengan ketrampilan/potensi yang dimiliki pegawai, maka akan 

dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikannya. Terjadinya 

ketidakjelasan pekerjaan,dan konflik pekerjaan dalam hal ini merupakan salah 

satu sumber dari tekanan kerja. 

Kinerja pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari jadwal rencana 

kegiatan dan realisasi program kerja Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2010.

Tabel 3. Jadwal Rencana Kegiatan dan Realisasi Program Kegiatan Bappeda Kota 
Bandar Lampung TA. 2010

No Program Kegiatan Jadwal 
Rencana 
Kegiatan

Realisasi 
Kegiatan

Keterangan

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja & Keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Desember 
2010

Desember 
2010

Terlaksana

Program Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Juni 2010 Juli 2010 Tertunda
2 Penyusunan naskah akademis raperda rencana tata 

ruang wilayah (RTRW)
Juli 2010 Agustus 

2010
Tertunda

Program Pengembangan Data/Informasi
1 Administrasi penunjang Tim Ketahanan Perubahan 

Iklim
Maret 2010 Maret 2010 Terlaksana

Program Kerjasama Pembangunan
1 Pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan Juni 2010 Juni 2010 Terlaksana

Tabel 3. Jadwal Rencana Kegiatan dan Realisasi Program Kegiatan Bappeda Kota 
Bandar Lampung TA. 2010

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
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1 Optimalisasi BKPRD  (laporan kegiatan bid.penata 
ruang)

Agustus 
2010

Agustus 
2010

Terlaksana

2 Operasional sekretariat badan koordinasi penata 
ruang wilayah (BPKRD)

Mei 2010 Mei 2010 Terlaksana

Program Penanggulangan Kemiskinan 
1 Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK)
April 2010 Juni 2010 Tertunda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan rancangan RKPD 2011 Agustus 

2010
Agustus 

2010
Terlaksana

2 Penyelenggaran Musrenbang RKPD September 
2010

September 
2010

Terlaksana

3 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah 
daerah tahun 2009

Juni 2010 Juni 2010 Terlaksana

4 Koordinasi penyusunan laporan keterangan 
pertanggungjawaban walikota akhir masa jabatan

Juli 2010 Juli 2010 Terlaksana

5 Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD) 2010-2015

September 
2010

- Tidak 
Terlaksana

6 Pelatihan penyusunan rencana strategis SKPD tahun 
2010-2015

September 
2010

- Tidak 
Terlaksana

7 Pelaksanaan Musrenbang RPJMD tahun 2010-2015 Oktober 
2010

- Tidak 
Terlaksana

8 Administrasi penunjang kegiatan program 
peningkatan kualitas perumahan (PKP-PSU)

Oktober 
2010

Oktober 
2010

Terlaksana

9 Monitoring & evaluasi kegiatan bantuan stimulan 
pembangunan perumahan swadaya (BSP2S)

Maret 2010 April 2010 Tertunda

10 Pendamping penyusun strategi pengembangan 
perumahan & infrastruktur pemukiman (SPPIP) & 
rencana pengembangan kawasan pemukiman 
prioritas (RPKPP)

November 
2010

November 
2010

Terlaksana

11 Penyusunan rencana kerja (RKT) pemerintah daerah 
(TKKSD)

Juni 2010 - Tidak 
Terlaksana

12 Sekretariat tim koordinasi kerjasama daerah 
(TKKSD) 

Januari 2010 Januari 2010 Terlaksana

13 Jarlit Pendidikan April 2010 April 2010 Terlaksana
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan indikator ekonomi daerah Juni 2010 Juni 2010 Terlaksana
2 Penyusunan pengembangan potensi ekonomi daerah Juli 2010 Juli 2010 Terlaksana

Program Perencanaan Sosial Budaya 
1 Fasilitasi perencanaan peningkatan peran serta 

masyarakat menuju keluarga sehat sejahtera 
Januari 2010 Februari 

2010
Tertunda

2 Koordinasi POKJA pengarusutamaan gender Mei 2010 Mei 2010 Terlaksana
3 Optimalisasi Koordinasi & sinkronisasi pokja 

pengarusutamaan gender (PUG)
Agustus 

2010
Agustus 

2010
Terlaksana

4 Pemetaan & identifikasi situasi ibu & anak Juni 2010 Juli 2010 Tertunda

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar 
Lampung 

Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa program kegiatan Bappeda tidak terlaksana 

seluruhnya, walaupun ada beberapa program yang terlaksana tepat pada waktu 

pelaksanaan namun cukup banyak juga program kerja yang mengalami 
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penundaan. Hal ini membuktikan bahwa Bappeda cukup kewalahan menghadapi 

beban-beban kerja yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu, terutama pada 

bulan-bulan sebelum perencanaan Musrenbang diadakan. Tidak terpenuhinya 

target realisasi program kerja Bappeda Kota Bandar Lampung diduga karena 

adanya tekanan kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini terjadi 

dikarenakan sebagian besar kegiatan dilakukan pada waktu yang hampir 

bersamaan yaitu ketika menjelang diadakannya Musrenbang (Musyawarah 

Rencanan Pembangunan) sehingga fokus pegawai pun terpecah pada beberapa 

tugas, dalam hal ini skala prioritas sangatlah dibutuhkan agar tugas yang perlu 

didahulukan mendapat perhatian yang cukup, sehingga dapat maksimal dalam 

penyelenggaraannya. Namun di lain hal ada beberapa program yang terbengkalai 

sehingga tidak dapat terlaksana pada tahun ini. Bappeda merupakan pusat 

koordinator pengembangan pembangunan yang akan menyalurkan kebutuhan 

pembangunan kepada dinas-dinas terkait dan juga menentukan pagu dana yang 

memungkinkan dipakai dari APBD sehingga tepat sasaran. Beban kerja yang 

menumpuk pada masa-masa tertentu inilah yang dapat memicu tertekannya 

pegawai sehingga hasil kerjanya tidak maksimal.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tertekannya pegawai selain beban kerja 

yang menumpuk, yaitu ketidaksesuaian sumber daya atau fasilitas. Dalam 

melaksanakan tugasnya pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung cukup merasa 

kesulitan menyelesaikan tugasnya terutama di bulan-bulan tertentu dimana 

menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan karena kurangnya fasilitas tentu 

saja akan semakin menghambat pekerjaan pegawai. Untuk mengetahui fasilitas 
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yang terdapat di Bappeda dapat dilihat pada daftar inventarisasi sarana dan 

prasarana yang terdapat pada Bappeda Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana yang Terdapat pada Bappeda 
Kota Bandar Lampung

Fasilitas Jumlah Item Keterangan

Komputer 23 Tidak Memadai
Meja 65 Memadai
Kursi 72 Memadai
AC 6 Tidak Memadai
Kipas Angin 5 Tidak Memadai
Modem Internet 15 Tidak Memadai
WC 2 Tidak Memadai
Printer 7 Tidak Memadai
Mesin Tik 5 Memadai
Lemari Berkas 12 Tidak Memadai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar 
Lampung 

Dari Tabel 4 dapat kita asumsikan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang ada di 

Bappeda Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan jumlah pegawai serta 

kebutuhan Bappeda dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dirasakan cukup 

menghambat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik bagi 

masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya.

Semakin meningkat tekanan kerja maka kinerja semakin menurun. Tekanan kerja 

mengakibatkan sumber kesadaran atau pengertian individu berkurang. Keadaan 

ini berpengaruh kuat pada kemampuan pegawai dalam bekerja secara efisien dan 

efektif. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak  mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu 

maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja 
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organisasi. Pengertian kinerja pegawai menunjuk pada kemampuan pegawai 

dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 

Tugas- tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang 

sudah diterapkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Tekanan 

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Bappeda Kota Bandar Lampung”.

1.2. Perumusan Masalah

Semua organisasi menginginkan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

dengan mudah tidak terkecuali Bappeda Kota Bandar Lampung yang memiliki 

tugas untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah bisa melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan baik di masyarakat. Masalah yang dihadapi oleh 

Bappeda Kota Bandar Lampung adalah masih tingginya tingkat absensi pegawai 

dengan rata-rata 5,22% , dan  tidak tercapainya target realisasi program kerja yang 

menunjukkan bahwa kinerja yang tidak maksimal. Penyebab terjadinya hal ini 

karena adanya tekanan kerja yang dialami para pegawainya sehingga menurunnya 

kinerja pegawai. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan peran, seperti 

ketidaktauan scope dan tanggungjawab pekerjaannya, beban kerja berlebih yang 

mempengaruhi kondisi fisik dan psikis mereka yang secara langsung akan 

mempengaruhi selesai atau tidaknya tugas yang diberikan, serta kurang 

memadainya fasilitas kantor Bappeda sendiri. Tekanan kerja yang tinggi 

menyebabkan kinerja seseorang menjadi semakin rendah. Pada keadaan tekanan 

kerja yang tinggi (ekstrem), maka pimpinan atau manajemen perlu memberikan 
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stimulus pemecahan atau pendekatan secara tepat. Pada wilayah mana tekanan 

dapat dikelola untuk dapat memunculkan kinerja optimal bagi seseorang. Semakin 

meningkat tekanan kerja maka kinerja semakin menurun. 

Berdasarkan uraian serta penjelasan latar belakang di atas maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah:

Apakah tekanan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung?”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh tekanan kerja terhadap kinerja pegawai 

Bappeda Kota Bandar Lampung.

Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Bappeda Kota Bandar Lampung 

dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya.

Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengembangan pengetahuan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan yang wajib untuk 

diperhatikan bagi setiap organisasi yang ingin tujuan yang telah ditetapkannya 

dapat selalu tercapai di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Namun 

tujuan tersebut akan sulit terwujud jika dalam pelaksanaannya kinerja pegawai 

masih rendah. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor dari rendahnya kinerja 
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pegawai adalah tekanan kerja. Objek dari penelitian ini adalah pegawai Bappeda 

Kota Bandar Lampung. 

Data atau informasi tentang kinerja pegawai terdiri dari tiga kategori (Mathis dan 

Jackson, 2002: 52) :

1. Informasi berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang menyenangkan, inisiatif atau 

kreatifitas dan mungkin sedikit pengaruhnya pada pekerjaan tertentu.

2. Informasi berdasarkan tingkah laku memfokuskan pada perilaku yang spesifik 

yang mengarah pada keberhasilan pekerjaan. Informan pelaku lebih sulit 

diidentifikasi dan mempunyai keuntungan yang secara jelas memberikan 

gambaran akan perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen.

3. Informasi berdasarkan hasil pertimbangan dari apa yang telah dilakukan 

pegawai atau apa yang telah dicapai pegawai. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

dapat diukur dengan mudah dan tepat, pendekatan hasil ini adalah cara yang 

terbaik. Akan tetapi, apa-apa yang akan diukur cenderung ditekankan, dan apa 

yang sama-sama pentingnya dan tidak merupakan bagian yang diukur 

mungkin akan diabaikan pegawai.

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka

2. Motivasi

3. Dukungan yang diterima

4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan

5. Hubungan mereka dengan organisasi
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Kinerja pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung, dapat dinilai dari segi 

kompetensi pegawai melaksanakan tugas dengan bagaimana standar pekerjaan 

yang telah ditetapkan. Segi hubungan manusia, yang berkaitan dengan interaksi 

antara pegawai dengan atasannya dengan cara menanamkan kepercayaan dan 

kredibilitas. Ada beberapa unsur yang dapat kita lihat dari kinerja seorang 

pegawai. Seorang pegawai dapat dikelompokkan ke dalam kinerja tertentu dengan 

melihat aspek-aspeknya, seperti: tingkat efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu 

(deadline) dalam menyelesaikan pekerjaan. Tingkat efisiensi mengukur seberapa 

tingkat penggunaan sumber daya secara minimal dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Sekaligus pula dapat diukur besarnya sumber daya yang terbuang, makin besar 

sumber daya yang terbuang akan menunjukkan semakin rendah efisiensinya.

Tekanan kerja pada diri setiap pegawai, sedikit banyak akan memberikan 

pengaruh terhadap kinerjanya. Beberapa hal yang terjadi karena adanya tekanan 

kerja di Bappeda Kota Bandar Lampung adalah adanya penumpukan tugas pada 

satu waktu dan pendelegasian tugas dari satu pegawai ke pegawai lain sehingga 

kinerja yang dihasilkan para pegawai cenderung rendah karena tidak memiliki 

cukup waktu untuk menyelesaikannya. Selain itu, ketidakjelasan peran pun terjadi 

karena pegawai yang didelegasikan tugas oleh pegawai lain tersebut tidak 

memiliki kompetensi untuk mengerjakan tugas tersebut sehingga kualitas 

pekerjaan pun menurun. Beban kerja berlebih juga terjadi karena banyaknya 

program kegiatan yang harus dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan 

sehingga fokus pegawai terpecah, dan pegawai dituntut untuk lebih mampu 

berkonsentrasi pada tugas-tugas yang diberikan. Ketidaksesuaian fasilitas yang 
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ada dikantor Bappeda juga memicu terjadinya tekanan kerja. Tekanan kerja 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pegawai karena salah 

satu faktor kinerja adalah kemampuan yang dimilikinya. Tekanan kerja dapat 

terjadi jika pegawai melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 

Berikut ini kerangka konseptual secara skematis :

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Bagan di atas menunjukkan variabel bebas yaitu tekanan kerja, terdiri atas 

ketidakjelasan peran (Ambiguitas peran), konflik pekerjaan, beban pekerjaan, dan 

ketidaksesuaian sumber daya atau fasilitas sebagai penyebab tekanan kerja yang 

dominan yang diduga dialami oleh pegawai Bappeda Kota Bandar Lampung.

1.5. Hipotesis

Kinerja

- Ketidakjelasan peran 
(Ambiguitas Peran)      

- Konflik pekerjaan
- Beban pekerjaan
- Ketidaksesuaian sumber 

daya atau fasilitas 

(Istijanto dalam Suroso P. 
2008: 22)

(Suroso P, 2008: 22)

- Kemampuan mereka.
- Motivasi.
- Dukungan 

yang diterima.
- Keberadaan 

pekerjaan yang mereka 
lakukan.

- Hubungan mereka 
dengan organisasi

(Mathis dan Jackson, 
2002: 82)
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Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada, dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan,maka penulis mengajukan hipotesis ”Tekanan kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai Bappeda Kota Bandar 

Lampung”.
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