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ABSTRAKSI 

 

Pekerjaan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat penting. Bagi masyarakat, 

bekerja merupakan suatu tuntutan yang mendasar baik dalam rangka memperoleh 

imbalan berupa uang atau jasa, ataupun dalam rangka mengembangkan dirinya. Pada 

kenyataannya, sebagian besar pekerjaan cenderung memiliki konotasi paksaan, baik 

yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri ataupun yang ditimbulkan dari luar. 

Pekerjaan juga seringkali meliputi penggunaan waktu dan usaha di luar keinginan 

individu pekerja. Banyak pekerja yang melakukan pekerjaan rutin, yang tidak atau 

hanya sedikit menuntut inisiatif 

dan tanggung jawab, dengan sedikit harapan untuk maju atau berpindah kejenis 

pekerjaan lain. Banyak juga pekerja yang melakukan tugas yang berada jauh di bawah 

kemampuan intelektual mereka atau yang mereka anggap berada di bawah 

tingkat pendidikan yang telah mereka peroleh. Dibanyak sektor industri, pekerjaan 

telah sangat ‘dirasionalisasikan’, dipecah-pecah ke dalam tugas-tugas yang sederhana, 

monoton dan menjemukan yang hanya sesuai bagi robot yang 

tidak dapat berpikir. 

Teknologi dan industrialisasi yang pesat juga menciptakan suatu perubahan yang 

penting dalam sifat ancaman dan stres itu sendiri. Bagi manusia 

yang hidup di jaman yang masih primitif, ketegangan itu suatu keadaan yang masih 

mudah ditentukan sebab musababnya dan dapat dengan jelas dikenali, walaupun 

mengancam langsung kehidupan tetapi sekurang-kurangnya gamblang 

untuk dihadapi. Manusia jaman dulu dapat menanggapi ketegangan dengan tindakan 

yang konkrit berupa perilaku fisik yang relevan dengan ancaman fisik yang 

dihadapinya, sehingga dampak lanjutan dari ketegangan tersebut dapat 

dihindari. Manusia jaman sekarang masih terbuka terhadap stres atau ketegangan 

seperti yang telah dikemukakan diatas, tetapi seringkali manusia modern kurang 

intensif dalam menghadapi ketegangan atau stres yang dihayatinya karena 

ketegangan tersebut sulit dihadapi secara pribadi berdasarkan sifatnya yang sama 

dan sulit ditentukan sebab-sebabnya secara gamblang. Sumber-sumber ketegangan 

(stres) bagi manusia modern tidak banyak lagi yang berupa ancaman fisik, melainkan 

lebih bersifat psikologis seperti perselisihan, persaingan, rasa 

malu, jenuh, rasa bersalah, perasaan diperlakukan tidak adil, ataupun cemas 

mengenai kenaikan pangkat atau gaji. Akibatnya, orang tersebut tetap tegang dan 

senantiasa siap tempur, tetapi tidak pernah menghadapi musuh yang sesungguhnya. 

Sumber-sumber stres menurut Gibson (1994: 201) terdiri dari lingkungan fisik (suara, 

cahaya, dan udara), individual (konflik peran, peran ganda, beban kerja), kelompok 

(komunikasi), organisasional (kepemimpinan dan struktur 

organisasi). Sumber stres juga terjadi karena adanya tuntutan- tuntutan yang 

kadang tidak dapat dipenuhi oleh sebagian karyawan, dirasakan terlalu berat dan 

menyebabkan tekanan kerja bagi karyawan. Sehingga karyawan yang bekerja 



pada suatu perusahaan perlu adanya keseimbangan proses kerja yang dapat 

memberikan dorongan pada karyawan untuk menjalankan tugasnya. Semua jenis 

pekerjaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumbangan yang 

sangat besar bagi perusahaan. 

Perusahaan yang sering menerapkan kebijakan tanpa disadari membawa akibat yang 

tidak diharapkan oleh karyawan, berakibat karyawan merasa tertekan dalam 

melakukan pekerjaan. Tekanan kerja yang dirasakan karyawan secara 

nyata akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan, di mana pengaruh ini 

antara lain berupa menurunnya produktifitas kerja karyawan. Oleh karena itu 

harus timbul dorongan untuk mengatasi baik yang dilakukan individu sebagai 

karyawan maupun oleh perusahaan itu sendiri. 

Stres kerja dapat dialami oleh siapapun dengan jenis pekerjaan apa saja. Secara umum 

orang berpendapat bahwa semakin tinggi jabatan yang dimiliki seseorang semakin 

tinggi tekanan yang dialami karena beban tanggung jawabnya 

juga besar dibandingkan dengan pemegang yang lebih rendah. Akan tetapi 

anggapan semacam itu kurang tepat, karena orang yang bekerja sebagai karyawan 

juga mengalami tekanan. Robbin (2007:793) mengemukakan bahwa stres adalah 

kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi peluang, kendala, atau 

tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya 

dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Stres kerja akan berdampak pada 

fisiologis, psikologis, dan perilaku. 

Sumber-sumber stres pada suatu perusahaan yang mempengaruhi baik produk barang 

maupun jasa akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan 

perusahaan. Di mana karyawan merupakan sumber daya utama dalam suatu 

perusahaan harus diberi perhatian khusus guna terciptanya tujuan perusahaan. 

Seperti yang terjadi pada PR CIPTA ABADI yang beralamat di Jl. Lawu No 35 Kec. 

Kendal Kab. Ngawi, salah satu masalah yang terjadi pada perusahaan itu terletak pada 

karyawan bagian produksi. Hal ini ditandai dengan semakin 

banyaknya permintaan rokok GRENFIL yang merupakan salah satu produk dari 

PR CIPTA ABADI. 

 

PR CIPTA ABADI menetapkan target yang harus dipenuhi. Ada 2 macam 

target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu target individu dan target 

perusahaan. Target individu ialah target yang ditetapkan oleh PR. CIPTA ABADI 

terhadap setiap karyawan, sedangkan target perusahaan adalah jumlah 

keseluruhan produksi yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan bagian produksi 

PR CIPTA ABADI. Adapun tingkat produktivitas PR. CIPTA ABADI selama 5 tahun 

mulai tahun 2004 sampai dengan 2008. Keadaan tersebut bisa dilihat pada 

Peningkatan produktivitas PR. CIPTA ABADI Tahun 2004-2008. NO TAHUN 

PRODUKSI 

(bungkus) 

PROSENTASE  

1. 2004 69.000 - 

2. 2005 69.325 0.47% 

3. 2006 69.500 0,25% 

4. 2007 69.690 0.27% 

5. 2008 70.000 0,44% 

Sumber: PR. CIPTA ABADI, 2008 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir 

(2004-2008) PR. CIPTA ABADI mengalami kenaikan produksi. Pada 



tahun 2005 terjadi kenaikan produksi sebesar 0,47% yang mana ini adalah 

peningkatan produksi yang paling tinggi selama lima tahun terakhir. Dan pada tahun-

tahun berikutnya mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2008 

terjadi peningkatan yang besar yaitu sebesar 0,44%. Dengan demikian, selama 

kurun waktu lima tahun terakhir PR. CIPTA ABADI mengalami kenaikan. 

PR. CIPTA ABADI mempunyai 2 macam sifat produksi yaitu massa dan pesanan. 

Produksi secara massa adalah produksi yang dilakukan secara terus 

menerus sesuai target perusahaan. Sifat produksi secara pesanan dilakukan apabila 

ada permintaan dalam skala besar diluar dari pelanggan atau distributor. 

Pada bulan September tahun 2008, PR CIPTA ABADI mendapat pesanan yang sangat 

besar yaitu 100 bal atau sama dengan 20.000 bungkus. 20.000 

bungkus ini harus selesai dalam waktu 2 minggu. Di sisi lain adanya gangguan dalam 

pemenuhan target pemesanan, dikarenakan beban kerja yang berat. Karena selain 

pemenuhan target yang dilakukan oleh perusahaan, karyawan juga harus 

memenuhi target pesanan. Hal ini menyebabkan adanya peran ganda yang dilakukan 

oleh bagian gudang dan transportasi untuk membantu karyawan bagian produksi 

dalam menyeselaikan pesanan. 

Sumber-sumber stres yang lain adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang terdiri 

dari suara, cahaya, dan udara dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. 

Perusahaan yang terletak di pinggir jalan raya yang kesehariannya 

dilewati bermacam kendaran bermotor yang menimbulkan suara gaduh dan bising 

akan mempengaruhi produktivitas. Pada sisi cahaya, pencahayaan yang kurang 

misalnya penerangan lampu pada suatu ruangan dapat menghambat produktivitas. 

Untuk sisi udara, kurangnya ventilasi pada suatu ruangan akan mempengaruhi 

produktivitas. Oleh sebab itu, kondisi lingkungan kerja yang kurang baik akan 

mempengaruhi timbulnya stres kerja karyawan yang mempengaruhi pula terhadap 

produktifitas kerja karyawan. 

Produktivitas terdiri dari 2 dimensi yakni efektivitas dan efisiensi, dimensi 

pertama berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti 

pencapian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sedangkan 

dimensi kedua berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi 

penggunaanya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan (Sedarmayanti, 

2001:58). 

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul” PENGARUH SUMBERSUMBER 

STRES TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 

BAGIAN PRODUKSI PADA PR. CIPTA ABADI NGAWI”. 

 


