
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bekerja merupakan suatu tuntutan besar yang mendominasi, baik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka mengembangkan 

SDM manusia itu sendiri. Namun pada kenyataannya pekerjaan cenderung 

mempunyai asumsi paksaan, yang ditimbulkan dari dalam lingkungan kerja 

atau dari luar lingkungan pekerjaan. Bekerja merupakan harapan dari setiap 

manusia untuk dapat maju dan berkembang. Pada kenyataannya, banyak 

pekerja sering kali melakukan pekerjaan di luar keinginan individu pekerja itu 

sendiri, artinya pekerja melakukan pekerjaan bukan karena tanggung jawab 

dan inisiatif. Tak jarang, pekerja melakukan pekerjaan yang jauh di bawah 

tingkat kemampuan pendidikan yang mereka peroleh. 

Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

untuk menghadapi lingkungan. Stress banyak merugikan diri individu 

karyawan dan perusahaan, seperti menurunnya gairah kerja, kecemasan yang 

tinggi, frustasi dan lain sebagainya. Semakin lama stres ini dapat meluas 

keaktivitas lainnya seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera makan 

berkurang, kurang konsentrasi, sedangkan kerugian bagi perusahaan 

konsekuensi yang timbul dapat berupa menurunnya tingkat absensi, 

menurunnya tingkat produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan 

komitmen organisasi, memicu perasaan teralienasi, hingga turnover (Robbins, 
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1996:302). Penelitian terbaru mengatakan bahwa dari beberapa manajer 

bekerja melebihi waktu dan memaksakan diri bekerja di luar jam kerja terbukti 

dapat menyebabkan masalah stres yang unik dan karyawan, melakukan 

pekerjaan secara tertekan, dan menimbulkan hilangnya gairah dalam bekerja. 

Bank Sinarmas, Tbk Cabang Pembantu Malang dalam menjalankan 

aktivitasnya memperkerjakan beberapa karyawan yang memiliki latar 

belakang pendidikan serta budaya yang berbeda sehingga sering terjadi 

permasalahan terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan para karyawan. 

Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi tersebut berkaikan dengan kondisi 

individu yang terdapat terdapat di perusahaan maupun permasalahan terkait 

dengan proses penyelesaiakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para 

karyawan. Kondisi tersebut merupakan pemicu terjadi stress kerja yang dapat 

terjadi pada karyawan. Demikian pula yang stress kerja yang terjadi pada 

bagian frontliners, bagian ini merupakan bagian yang berkaitan atau 

berhubungan secara langsung dengan nasabah. 

Frontliners bertugas melayani nasabah, memahami produk 

perusahaan, dan memasukkan data nasabah. Pada kenyataannya mereka juga 

mengerjakan di luar tugas frontliners seperti mengerjakan laporan awal bulan 

dan akhir bulan, mengerjakan rekap biaya backoffice, seperti koreksi pajak 

atau biaya pengeluaran bank, dan membantu nasabah  untuk memisahkan antar 

uang layak edar dan tidak layak edar (sortir uang), serta mengerjakan koreksi 

bunga-bunga deposito yang seharusnya menjadi tugas karyawan backoffice. 

Hal tersebut menjadi beban karena bukan tanggung jawab pekerjaan mereka 
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sehingga membuat frontliners mengalami stres kerja. Akibat dari 

menumpuknya pekerjaan di luar porsi, maka frontliner terpaksa kerja lembur. 

Stress lain muncul dimana gaji lembur yang diterima tidak sebanding dengan 

pekerjaan yang dilakukan. Karyawan merasa dirugikan dengan jam lembur. 

Pekerjaan mereka bertambah berat saat bulan-bulan tertentu yang ramai akan 

nasabah seperti hari raya agama dan libur sekolah. Selain itu frontliners 

merupakan bagian yang secara langsung menghadapi komplain dari nasabah. 

Kondisi tersebut menjadikan pekerjaan pada bagian tersebut sangat 

memberatkan bagi karyawan.  

Apabila dikaitakan dengan stress kerja yang berasal dari luar 

pekerjaan menunjukkan bahwa selama ini permasalahan mengenai ekonomi 

menjadi faktor penyebab utama terjadinya stress kerja yang berasal dari luar 

pekerjaan. Dimana seorang karyawan selama ini hanya mengandalkan 

penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dengan bekerja di Bank Sinarmas 

Malang. Namun demikian gaji yang diterima selama ini belum mampu 

memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung masing-masing karyawan, 

dimana gaji pokok terendah yaitu sebesar Rp.1.700.000,- dan tertinggi yaitu 

sebesar Rp. 2.300.000,-, besarnya gaji tersebut menurut karyawan belum 

sesuai  dengan tingkat pengeluaran rutin yang harus dipenuhi. Hal seperti 

inilah yang membuat karyawan mengeluh dalam menerima pekerjaan, 

sehingga membuat pekerjaan terasa berat dan menjadi beban. Untuk 

mengkompensasi stress yang diterima fronliner terpaksa beralasan datang 

terlambat, hingga tidak masuk kerja. Berdasarkan permasalahan di atas, 
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penulis tertarik untuk mengambil judul  “Pengaruh Stressor terhadap Stres 

Kerja Divisi Operasional Bank Sinarmas Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu : 

1. Bagaimana stressor pada Kantor Cabang Pembantu Bank Sinarmas, Tbk di 

kota Malang? 

2. Bagaimana stress kerja karyawan divisi operasional (frontliners) pada 

Kantor Cabang Pembantu Bank Sinarmas,Tbk di kota Malang? 

3. Adakah pengaruh stressor on the job dan off the job terhadap stress kerja 

karyawan divisi operasional (frontliners) pada Kantor Cabang Pembantu 

Bank Sinarmas, Tbk di kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar 

permasalahan tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud sehingga 

penelitian lebih efektif dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Stressor on the job meliputi  beban kerja terlalu berat, hubungan antar 

karyawan, iklim politis tidak aman, kualitas pembimbingan rendah , 

kekuasaan tidak sesuai. 

2. Stressor off the job meliputi masalah ekonomi, keluarga dan pribadi. 

3. Stress kerja meliputi stress fisiologis, psikologis, dan stress perilaku 

karyawan divisi operasional Bank Sinarmas, Tbk Malang. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan stressor pada Kantor Cabang Pembantu Bank Sinarmas, 

Tbk di kota Malang. 

2. Mendeskripsikan stress kerja karyawan divisi operasional (frontliners) 

pada Kantor Cabang Pembantu Bank Sinarmas,Tbk di kota Malang. 

3. Mengetahui pengaruh stressor on the job dan off the job terhadap stress 

kerja karyawan divisi operasional (frontliners) pada Kantor Cabang 

Pembantu Bank Sinarmas, Tbk di kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai  

bahan pertimbangan  dalam pengambilan keputusan untuk mengelola 

stress kerja karyawan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan referensi yang berkaitan 

dengan penelitian mengenai pengaruh stressor terhadap stres kerja. 

 

  

 


