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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia sebagai sumber daya diharapkan dapat lebih aktif dalam 

mengoptimalkan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

dapat melakukan pekerjaannya, karena semua pekerjaan seseorang 

merupakan kunci bagi perkembangan perusahaan mendatang. Hal tersebut 

didukung pula dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan 

memberikan jaminan atas kelangsungan dan pengakuan akan keberadaan 

karyawan. Wujud nyata perusahaan yang secara langsung berpengaruh 

terhadap keberadaan karyawan yaitu masalah stress karyawan. 

Menurut Gibson (1996:339) stress merupakan suatu tanggapan 

penyesuaian yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi atau 

peristiwa di lingkungan luarnya yang menetapkan tuntutan berlebih pada 

seseorang. Stress bukanlah hal yang baru bagi setiap individu. Dalam hal ini 

stres dipandang sebagai suatu kondisi atau keadaan emosional seseorang. 

Pendapat lain mendefinisikan stress sebagai suatu tanggapan penyesuaian dan 

diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individual dan atau proses-proses 

psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar ( 

lingkungan ), situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis 

dan atau fisik berlebihan kepada seseorang.  
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Istilah stress dari bahasa Yunani eustress dari kata eu yang berarti 

baik, seperti dalam kata euphoria adalah rangsangan dalam pengertian positif. 

Eustress perlu dalam hidup kita. Dari pendapat yang mendefinisikan arti 

stress memberikan fokus perhatian pada keadaan lingkungan khusus sebagai 

sumber potensial dari stress. Stress yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Stress sering terjadi 

atau muncul pada perusahaan khususnya pada karyawan. Meskipun stress 

dapat diakibatkan oleh hanya satu penyebab, namun biasanya karyawan 

mengalami stress karena kombinasi dari penyebab stress tersebut.  

Ada dua kategori penyebab stress, yaitu on the job dan off the job. 

Penyebab stress  on the job merupakan penyebab stress yang terjadi dari 

dalam perusahaan, sedangkan penyebab stress off the job adalah penyebab 

stress yang terjadi dari luar perusahaan. Pada PTPN XII ( Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon, stress yang terjadi pada umumnya termasuk dalam 

kategori  on the job yaitu masalah beban kerja yang diberikan kepada 

karyawan terlalu tinggi dan berlebihan yaitu setiap karyawan diharuskan 

menghasilkan buah kopi sebanyak ±40kg per hari dalam musim panen. Usaha 

tersebut dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Namun 

konsekuensi yang diterima oleh karyawan apabila tidak mampu mencapai 

target yang ditetapkan perusahaan, gaji yang diperoleh karyawan akan 

berkurang dan bahkan sampai pemberhentian kerja sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Selain itu, karyawan sering mengeluh atas penetapan sanksi 

secara sepihak dari pimpinan tanpa melihat latar belakang permasalahan. 
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Beberapa hal tersebut menjadi penyebab stress kerja pada karyawan 

yang berasal dari pengaturan di lapangan yang kurang jelas dan prestasi kerja 

karyawan yang menurun. Hampir setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan 

stress, tergantung kepada reaksi karyawan. Sebagai contoh, seorang karyawan 

akan dengan mudah menerima dan mempelajari prosedur kerja baru, 

sedangkan seorang karyawan lain tidak atau bahkan menolaknya. Akibatnya 

prestasi kerja karyawan akan menurun. Dari kondisi seperti itu dapat diambil 

kesimpulan bahwa stress sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja 

seseorang, semakin tinggi tingkat stress seseorang maka semakin tinggi 

prestasi kerja yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah tingkat stress 

seseorang maka semakin rendah prestasi kerja yang dihasilkan.  

Menurut Gibson (1996:344) penyebab stress di tempat kerja dibagi 

dalam empat faktor, yaitu meliputi faktor lingkungan, faktor individu, faktor 

kelompok dan faktor organisasi. Faktor lingkungan menjadi sumber potensial 

terjadinya stress kerja yaitu kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman, 

kondisi seperti ini sangat mempengaruhi tingkat stress dikalangan karyawan 

dalam perusahaan tersebut. Faktor individu yang merupakan kondisi 

kepribadian seseorang. 

Faktor ini biasanya berasal dari masalah keluarga, masalah ekonomi 

dan sifat dari masing-masing individu. Faktor kelompok yang merupakan 

keefektifan karakteristik atau sifat hubungan diantara kelompok-kelompok. 

Sedangkan faktor organisasional yang menjadi sumber stress adalah tekanan 

menghindari kesalahan menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas, 
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selain itu adanya beban kerja yang berlebihan serta adanya rekan kerja yang 

tidak menyenangkan sehingga menyebabkan stress dalam bekerja. 

Sejalan dengan meningkatnya stress kerja maka prestasi kerja 

cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan dengan 

terjadinya stress para karyawan lebih termotivasi untuk mengerahkan segala 

kemampuan yang mereka miliki dalam bekerja di perusahaan. Namun 

demikian apabila stress kerja terjadi mencapai puncaknya atau terlalu besar 

maka akan menjadikan prestasi kerja karyawan mengalami penurunan karena 

stress kerja yang terjadi mengganggu atas pelaksanaan pekerjaan para 

karyawan (Handoko, 2001:202).  

Kondisi tersebut menjadikan seseorang yang dihadapkan pada 

tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu akan memacu 

individu tersebut mengalami stress. Lebih jauh lagi bahwa stress yang terlalu 

tinggi mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga prestasi kerja 

individu. Menanggapi kondisi yang seperti ini, maka perusahaan dituntut 

untuk menjaga agar karyawan tidak sampai mengalami stress yang terlalu 

berlebihan sehingga keryawan akan dapat bekerja lebih baik dan dapat 

meningkatkan prestasi kerja dengan tujuan agar kegiatan operasional 

perusahaan dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan.  

PTPN XII ( Persero ) Kebun Ngrangkah Pawon Kediri merupakan 

perusahaan yang bekerja dalam bidang perkebunan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional perusahaan, karyawan bagian pemetik kopi menjadi 

kunci utama bagi keberhasilan yang dapat dicapai selama ini. Hal tersebut 
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dikarenakan pekerjaan di bagian pemetik memegang peranan penting dalam 

menghasilkan kualitas buah kopi yang baik. Namun dalam menjalankan 

aktivitasnya, bagian ini sering dihadapkan oleh target-target tertentu yang 

dibuat oleh perusahaan dan pada sisi lain harus dapat dicapai dalam waktu 

yang telah ditetapkan. Pekerjaan bagian pemetik meliputi pemetik yang 

berjumlah 400 karyawan dan bertugas melakukan pemetikan buah kopi. 

Setiap karyawan diharuskan menghasilkan ±40kg kopi per hari. 

Adanya tuntutan dari karyawan lain juga menjadi penyebab utama 

terjadinya stress. Contoh konflik yang terjadi antar karyawan yaitu perbedaan 

pendapat atau ketidakcocokan dalam diri individu. Aturan dan pengaturan 

yang diterapkan perusahaan dirasa juga berlebihan, dimana pembagian 

wilayah panen tidak sepadan dengan jumlah karyawan yang ditugaskan. 

Atasan selalu menuntut agar karyawan bekerja sesuia dengan bagian yang 

sudah ditentukan. Gaya manajerial dari atasan dalam pengambilan keputusan 

hanya secara sepihak tanpa melihat latar belakang permasalahan. Sebagai 

contoh disini yaitu pimpinan melakukan pemberhentian kerja tanpa melihat 

kinerja yang selama ini dihasilkan. 

Hal tersebut di atas merupakan penyebab stress yang seringkali 

muncul dibagian pemetik kopi pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah 

Pawon Kediri. Dengan demikian karyawan bagian pemetik memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, selain sering 

mendapat tekanan dari perusahaan dalam pencapaian target produksi, pada 

sisi lain beban kerja yang berlebihan juga dapat mempengaruhi tingkat stress 
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kerja yang terjadi. Pada sisi lain terjadinya kebosanan dalam melaksanakan 

pekerjaan juga sering dirasa oleh karyawan bagian pemetik dan terkadang 

mereka tidak bisa mendapatkan kepuasan dalam bekerja.  

Kondisi tersebut apabila tidak diikuti dengan ketenangan sikap dan 

kestabilan emosi maka secara langsung para karyawan akan merasakan beban 

psikologis semakin berlebihan yang pada akhirnya stress kerja semakin 

meningkat. Apabila kondisi tersebut dapat dikendalikan secara maksimal 

maka secara langsung juga akan mempengaruhi terhadap prestasi kerja yang 

akan dicapai oleh karyawan. Bukti nyata telah terjadi stress pada karyawan 

dapat diketahui dari tingkat absensi kerja yang disajikan pada tabel 1.1 

berikut : 

Tabel 1.1 

Tingkat Absensi Karyawan Tahun 2007 – 2011 

Bulan 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

Januari   2 orang  1 orang 

Februari 1 orang   3 orang 3 orang 

Maret    1 orang  

April  2 orang 1 orang   

Mei 3 orang 1 orang 1 orang  3 orang 

Juni 3 orang  1 orang   

Juli    4 orang  

Agustus  1 orang   6 orang 

September  3 orang   4 orang 

Oktober 2 orang 1 orang 3 orang  1 orang 

Nevember  2 orang  3 orang  

Desember      

Total 9 orang 10 orang 8 orang 11 orang 18 orang 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon 

Afdeling Badek Kediri. 
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Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

para karyawan menunjukkan adanya peningkatan, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa para karyawan mengalami stress dalam bekerja di 

perusahaan, sehingga mereka meninggalkan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab mereka yang kemudian mempengaruhi prestasi kerja yang 

dihasilkan. Adanya pengaruh stressor terhadap prestasi kerja dapat dilihat 

melalui data mengenai target dan realisasi produksi yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang secara lengkap pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Hasil Kopi Pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon Kediri Afdeling Badek Tahun 2007-2011 

Tahun Target (Kg) Realisasi (Kg) 
Deviasi 

Jumlah % 

2007 1.440.000 1.010.000 430.000 29,86 

2008 1.440.000 1.024.000 416.000 29 

2009 1.440.000 1.226.000 214.000 14,86 

2010 1.440.000 1.240.000 200.000 14 

2011 1.440.000 1.326.000 114.000 7,91 

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon 

Afdeling Badek Kediri. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama lima tahun tersebut 

tingkat prestasi kerja karyawan yang ditinjau dari buah yang dihasilkan 

menunjukkan adanya peningkatan, namun belum dapat mencapai target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan semakin 
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menurunnya tingkat deviasi atas pencapaian target produksi perusahaan. 

Dalam hal ini perusahaan dapat mengalami deviasi karena terjadinya 

ketidaktenangan dan perasaan cepat bosan para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan, sikap karyawan yang cenderung bekerjasesuai dengan 

keinginan masing-masing. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, yang 

menyatakan bahwa stressor berpengaruh terhadap prestasi kerja yang melalui 

stresskerja karyawan maka secara khusus akan dibahas mengenai kondisi 

tersebut melalui penelitian dengan judul “ Pengaruh Stressor 

TerhadapPrestasi Kerja Melalui Stress Kerja Pada Karyawan PTPN XII 

(PERSERO) Kebun Ngrangkah Pawon Kediri ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana stressor pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon? 

2. Bagaimana stress kerja karyawan pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngarangkah Pawon? 

3. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor dengan stress kerja 

pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon? 

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

kerja karyawan pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon? 
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6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor dengan prestasi kerja 

melalui stress kerja pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang 

diteliti, agar tidak terlalu luas dan ruang lingkupnya jelas. Maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah terbatas pada : stressor karyawan bagian 

pemetik kopi berkaitan dengan tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar 

pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi dan tahap hidup 

organisasi terhadap variabel stress kerja dan prestasi kerja pada PTPN XII 

(Persero) Kebun Ngrangkah Pawon Afdeling Badek Kediri. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan stressor pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon Kediri. 

b. Untuk mendiskripsikan stress kerja pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon Kediri. 

c. Untuk mendiskripsikan prestasi kerja karyawan pada PTPN XII 

(Persero) Kebun Ngrangkah Pawon Kediri. 

d. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor 

dengan stess kerja pada PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon 

Kediri. 
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e. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara stress 

kerja dengan prestasi kerja karyawan pada PTPN XII (Persero) Kebun 

Ngrangkah Pawon Kediri. 

f. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan  antara 

stressor dengan prestasi kerja yang melalui stress kerja karyawan pada 

PTPN XII (Persero) Kebun Ngrangkah Pawon Kediri. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Untuk masukan bagi perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi 

karyawan dan dalam pengambilan keputusan dibidang personalia, 

khususnya mengenai pengaruh stress terhadap prestasi kerja 

karyawan.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar dan acuan penelitian selanjutnya yang mengkaji 

masalah stressor, stress kerja dan prestasi kerja di tempat kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 


