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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai 

tujuan tersebut antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam 

perusahaan harus saling terkait, sehingga semua aktifitas perusahaan dapat 

terlaksana dengan lancar. Dunia usaha saat ini, semakin banyak perusahaan-

perusahaan yang bermunculan bergerak dalam berbagai bidang. Hal ini 

mengakibatkan semakin ketat pula persaingan antar perusahaan yang bergerak 

dalam bidang yang sama, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam 

menjalankan aktifitasnya. 

Persaingan dan tuntutan profesionalitas didunia kerja yang semakin 

ketat menimbulkan tekanan dan kekhawatiran yang harus dihadapi karyawan 

dalam lingkungan kerja. Sering dijumpai berbagai bentuk kesulitan dan masalah-

masalah baik berkaitan dengan pekerjaan. Tekanan dan masalah-masalah yang 

timbul jika dibiarkan berlangsung terus menerus berpotensi menimbulkan stres 

pada karyawan yang berdampak pada kinerja karyawan. Stress merupakan suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 

seseorang (Handoko,2000:200). Kondisi-kondisi yang menjadi sumber potensial 

terjadinya stres kerja disebut stressor.  
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Tuntutan dalam pekerjaan yang melampaui kemampuan individu, 

tekanan atau desakan waktu dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan, 

hal-hal tersebut terkadang dapat menimbulkan stress pada karyawan. Jika banyak 

karyawan dalam perusahaan mengalami stress kerja maka akan berdampak pada 

kinerja karyawan tersebut, dan jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang 

berkelanjutan maka akan berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atas aktivitas  

karyawan di perusahaan baik secara kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu 

sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing 

karyawan. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi yang 

mampu mengelola sumber daya manusia secara berkualitas sehingga dapat 

mendukung upaya pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal. 

PR Dajgung Prima adalah salah satu industri rokok kretek di Malang 

yang masih bertahan dengan sistem linting  rokok secara manual. Proses 

produksi seluruhnya dilakukan oleh tenaga manusia, sehingga perusahaan 

mempekerjakan karyawan borongan dalam jumlah besar. Namun, penggunaan 

tenaga borongan sering disalah gunakan oleh perusahaan dengan tidak 

memperhatikan kesejahteraan buruhnya. Kondisi tersebut berpotensi membuat 

karyawan mengalami stres kerja akibat tuntutan-tuntutan yang harus diterima 

sebagai tanggung jawab atas pekerjaannya.  

Dikaitkan dengan kondisi pekerjaan, karyawan borongan dihadapkan 

dengan sistem kerja yang tinggi, karena karyawan borongan jelas berbeda status 
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dengan karyawan tetap. Pada PR Djagung Prima Malang karyawan borongan 

dituntut untuk memenuhi target produksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Penerapan sistem linting secara manual mengharuskan karyawan memiliki 

kemampuan berupa keterampilan dan kecepatan saat bekerja dengan hasil produk 

yang berkualitas dan layak dipasarkan. Dalam usaha peningkatan kinerja, 

perusahaan menetapkan kebijakan  kerja ganda yaitu linting dan gunting pada 

karyawan borongan terutama ketika terjadi peningkatan jumlah permintaan.  

Sumber potensial yang dapat menjadi pemicu stres kerja mencakup 

tuntutan peran, jika dikaitakan dengan kondisi di perusahaan adanya peran ganda 

yang harus dilakukan oleh karyawan borongan yaitu linting dan gunting secara 

bersamaan membuat karyawan borongan harus bekerja extra keras untuk 

memenuhi target produksi dengan jam kerja terbatas antara jam 08.00 – 16.00 

WIB. Kedua adalah tuntutan tugas, sebagai karyawan borongan di perusahaan 

rokok karyawan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan 

meminimalisir jumlah kerusakan produk yang dihasilkan dalam proses linting, 

selain itu beradaptasi dengan kondisi lingkungan perusahaan penting untuk 

dilakukan agar konsentrasi karyawan saat bekerja tidak terganggu. Ketiga adalah 

tuntutan antar personal, dalam hal ini perusahaan mengharapkan karyawan dapat 

menjalin hubungan baik dengan sesama pekerja agar tercipta situasi yang 

kondusif di perusahaan. Kondisi ini penting untuk dilakukan agar karyawan 

borongan dapat saling membantu dan memotivasi karyawan lain terutama jika 

karyawan borongan lain mengalami kendala saat proses produksi. 
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Kondisi yang dirasakan karyawan ini diduga manjadi pemicu terjadinya 

stres kerja pada karyawan borongan. Hal itu tentu akan sangat mempengaruhi 

kondisi fisik, perilaku, dan psikis karyawan borongan yang jika tidak dikelola 

dengan benar besar kemungkinan berdampak pada kinerja karyawan borongan. 

Karyawan bagi perusahaan merupakan asset yang penting karena tanpa karyawan 

aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan. Untuk mengetahui tingkat kinerja 

karyawan perusahaan perlu mengetahui bagaimana perkembangan karyawan 

borongan agar produksi tetap stabil. 

Kinerja karyawan ditinjau dari perbandingan jumlah produksi dengan 

jumlah produk cacat pada tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan jumlah 

produk cacat akibat kesalahan linting karyawan borongan. Ketidakstabilan ini 

dapat mengindikasikan adanya gejala stres kerja yang dirasakan oleh karyawan 

borongan akibat tuntutan kerja yang diberikan oleh perusahaan, sehingga terjadi 

penurunan pencapaian kinerja oleh karyawan borongan. Secara lengkap hasil 

produksi dan jumlah produk cacat pada tahun 2011 disajikan pada pada tabel 

berikut. 
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Tabel 1.1 

Realisasi Produksi dan produk Cacat Pada PR Djagung Prima Malang 

Tahun 2011 

 

Bulan Total Produksi Produk Cacat (%) 

Januari 1.650.500 8.765 0,53 

Februari 1.420.500 5.457 0,38 

Maret 1.765.500 3.545 0,25 

April  1.412.200 1.598 0,11 

Mei 1.760.000 1.786 0,10 

Juni 1.916.000 2.755 0,14 

Juli 1.629.500 894 0,05 

Agustus 2.043.500 932 0,04 

September 1.460.500 567 0,03 

Oktober 2.168.000 1.964 0,09 

November 2.645.000 1.988 0,07 

Desember  2.293.500 736 0,03 

Total 22.164.700 30.232  

Sumber : PR Djagung Prima Malang 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kerusakan 

produk menunjukkan adanya ketidakstabilan kinerja karyawan yang ditandai 

dengan peningkatan produk cacat. Adanya peningkatan ini menunjukkan adanya 

sumber potensial yang dapat menyebabkan terjadinya stres kerja yang 

menganggu kinerja karyawan borongan. Konsistensi kinerja pada karyawan 

borongan sangat diperlukan agar produktivitas perusahaan terus meningkat. 

Manajemen stres kerja diperlukan terutama untuk meminimalisir terjadinya stres 

kerja sehingga kinerja karyawan tetap stabil.  

Keterkaitan penelitian terhadap topik didasari pertimbangan pentingnya 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja karyawan 

borongan. Dari pembahasan diatas diketahui bahwa peningkatan stressor dan 
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stres kerja dapat menurunkan kinerja karyawan. Stressor yang terlalu tinggi akan 

mengakibatkan tingkat stress kerja yang tinggi, karyawan berprestasi rendah, 

kesalahan meningkat, yang akhirnya mengakibatkan kinerja karyawan menurun. 

Stressor kerja yang rendah sampai sedang bisa menjadi motivator karena  

cenderung memberikan dampak ketenangan dalam bekerja, sehingga kinerja 

karyawan meningkat. Sedangakan tanpa adanya stressor berakibat timbulnya 

kebosanan, motivasi menurun, prestasi rendah, sikap acuh, sehingga kinerja 

rendah. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung akan mempengaruhi 

kinerja karyawan itu sendiri dan juga untuk perusahaan karena karyawan 

merupakan sumber daya yang penting dalam sebuah organisasi terutama untuk 

menjalankan segala kegiatan dan kelangsungan hidup organisasi dalam mencapai 

tujuannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat tema ”Pengaruh Stressor Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Stress Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PR Djagung Prima 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana stressor karyawan PR Djagung Prima Malang? 

2. Bagaimana stress kerja karyawan PR Djagung Prima Maalang? 

3. Bagaimana kinerja karyawan PR Djagung Prima Malang? 
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4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor terhadap stress kerja 

karyawan PR Djagung Prima Malang? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara stress kerja terhadap kinerja 

karyawan PR Djagung Prima Malang? 

6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor terhadap kinerja 

karyawan PR Djagung Prima Malang? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah digunakan untuk memperoleh pemahaman 

agar lebih jelas dan terarah. Dalam penelitian ini peneliti membatasi 

permasalahan berkisar pada karyawan borongan linting PR Djagung Prima 

Malang dengan dasar Teori Robbins untuk penggunaan variabel stressor dan 

stres kerja sedangkan kinerja menggunakan Teori Mangkunegara.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a) Mendeskripsikan stressor karyawan PR Djagung Prima Malang 

b) Mendeskripsikan stress kerja karyawan PR Djagung Prima Malang 

c) Mendeskripsikan kinerja karyawan PR Djagung Prima Malang 

d) Mendeskripsikan pengaruh stressor terhadap stress kerja karyawan PR 

Djagung Prima Malang. 

e) Mendeskripsikan pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan PR 

Djagung Prima Malang. 
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f) Mendeskripsikan pengaruh stressor terhadap kinerja karyawan PR Djagung 

Prima Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan 

dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan stress 

kerja serta peningkatan kinerja karyawan borongan PR Djagung Prima 

Malang. 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi mereka yang 

melakukan penelitian selanjutnya. 


