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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 

membawa perubahan pula dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan 

itu membawa akibat yaitu tuntutan yang lebih tinggi terhadap setiap individu 

untuk lebih meningkatkan kinerja mereka sendiri dan masyarakat luas. 

Permasalahan mengenai stress kerja bagi individu dalam perusahaan terjadi 

karena adanya keinginan para karyawan untuk menyesuaikan atas kondisi 

kerja yang harus diselesaikan oleh karyawan. Misalnya saja seorang driver 

yang sudah lama bekerja pada perusahaan ridak mempunyai kemampuan 

berbicara menggunakan bahasa Inggris. Adanya perkembangan tersebut, 

mengakibatkan karyawan harus mengubah pola dan sistem kerjanya sesuai 

dengan tuntutan yang ada sekarang, yakni menggunakan bahasa inggris dalam 

menjalankan tugasnya. 

Stressor merupakan sumber terjadinya stress pada setiap individu. 

Stressor ada dua meliputi On-the-job stress dan off the job stress. Mengapa 

stressor perlu diteliti secara umum, sebab stressor muncul ketika seorang 

karyawan merasa adanya tekanan dari pekerjaan yang harus menjadi 

tangungjawabnya. Misalnya pada saat bekerja dan pada saat tidak ada 

pekerjaan. Maka setiap individu perlu mengetahui sebab-sebab terjadinya 

stress saat kerja. Kinerja ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Stress merupakan tuntutan-

tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya obyek-obyek dalam 

lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stress 

juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. 

Setiap orang di manapun ia berada dalam suatu organisasi, dapat 

berperan sebagai sumber stress bagi orang lain. Mengelola stress diri sendiri 

berarti mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan. Sebagai seorang manajer, 

mengelola stress pekerja di tempat kerja, lebih bersifat pemahaman akan 

penyebab stress orang lain dan mengambil tindakan untuk mengurangi dalam 

rangka pencapian tujuan organisasi. Efektivitas proses komunikasi dua arah di 

antara manajer dan pekerja adalah penting untuk mengidentifikasi penyebab 

stress yang potensial dan pemecahannya, karena stress akan selalu menimpa 

pekerja maupun organisasi. Stress sebagai suatu ketidakseimbangan antara 

keinginan dan kemampuan memenuhinya sehingga menimbulkan konsekuensi 

penting bagi dirinya. Stress sebagai satu kondisi dinamis dimana individu 

dihadapkan pada kesempatan, hambatan dan keinginan dan hasil yang 

diperoleh sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan. 

Perusahaan harus memiliki perencanaan kinerja yang merupakan 

suatu proses dimana karyawan dan manajer bekerjasama merencanakan apa 

yang harus dikerjakan karayawan pada tahun mendatang, menentukan 

bagaimana kinerja harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi 

kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang pekerjaan itu. Kinerja 
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seorang karyawan akan baik apabila dia mempunyai keahlian (skill) yang 

tinggi, besedia bekerja karena gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, 

mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Mengenai gaji/upah 

dan adanya harapan (expectation) merupakan hal yang menciptakan motivasi 

seorang karyawan bersedia melaksanakan kegiatan kerja dengan kinerja yang 

baik. Seorang yang sangat termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya 

substansial, guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya. 

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 perusahaankan, diantaranya beban 

kerja yang berlebihan, dan tekanan atau desakan. Sedangkan penyebab stress 

off the job adalah penyebab stress yang terjadi dari luar perusahaan, misalnya 

keadaan ekonomi rumah tangga, dan masalah-masalah fisik seperti 

perkawinan.  

CV. Mitra Jaya bergarak dalam bidang pembuatan tas, sepatu dan 

jaket kulit. Dalam aktivitas operasional para karyawan stress yang terjadi 

pada umumnya termasuk dalam kategori  on the job yaitu masalah beban 



4 

 

kerja yang diberikan kepada karyawan terlalu tinggi serta tingkat ketelitian 

dalam pengerjaan suatu barang yang paling di utamakan dan gaji perhari. 

Usaha tersebut dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. 

Beberapa hal tersebut menjadi penyebab stress kerja pada karyawan yang 

berasal dari pengaturan di lapangan yang kurang jelas dan kinerja 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 kinerja 

karyawan akan menurun. Dari kondisi seperti itu dapat diambil kesimpulan 

bahwa stress sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang, semakin tinggi 

tingkat stress seseorang maka semakin tinggi kinerja kerja yang dihasilkan, 

sebaliknya semakin rendah tingkat stress seseorang maka semakin rendah 

kinerja kerja yang dihasilkan.  

CV. Mitra Jaya yang merupakan salah satu produsen sepatu, jaket dan 

tas di daerah sidoarjo mempunyai komitmen untuk mengembangkan potensi 

usaha sepenuhnya dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan para 

karyawan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.  CV. Mitra Jaya selalu 

melakukan trainning skill terhadap karyawannya yang memungkinkan terjadi 

suatu perkembangan di dalam lingkungan perusahaan. Perhatian perusahaan 

yang penuh terhadap para pekerja khususnya di divisi produksi yaitu para pekerja 

dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada perusahaan. Para pekerja di 

divisi produksi tersebut membutuhkan jam kerja yang sangat tinggi dan 
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kesabaran dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Dikarenakan pekerjaan 

mereka adalah di bidang produksi yang di tuntut untuk lebih teliti untuk 

mendapatkan hasil maksimal dan membuat barang yang bermutu. 

Konflik antar karyawan juga menjadi penyebab utama terjadinya 

stress. Contoh konflik yang terjadi antar karyawan pada CV. Mitra Jaya yaitu 

perbedaan pendapat atau ketidakcocokan dalam diri individu. Hal tersebut 

menyebabkan kondisi karyawan mengalami stress, misalnya karyawan sering 

mengeluh sakit kepala dan meningkatnya laju detak jantung. Hal tersebut di 

atas merupakan penyebab stress yang seringkali muncul dibagian produksi 

pada CV. Mitra Jaya . Dengan demikian karyawan bagian produksi memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya, selain sering 

mendapat tekanan dari perusahaan dalam ketelitian produk, pada sisi lain 

beban kerja yang berlebihan juga dapat mempengaruhi tingkat stress kerja 

yang terjadi. Pada sisi lain terjadinya kebosanan dalam melaksanakan 

pekerjaan juga sering dirasa oleh karyawan bagian produksi 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  kinerja yang akan dicapai oleh 

karyawan. Bukti nyata telah terjadi stress pada karyawan dapat diketahui dari data 

stressor dan stress  kerja yang disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Stressor 

Stressor 
0n the job Terlalu tingginya target produksi yang ditetapkan oleh 

perusahaan (rata-rata per bulan untuk tas sebesar 675 unit, untuk 
dompet yaitu sebanyak 1.200 unit dan sepatu sebanyak 700 
pasang serta jaket sebanyak 40 unit),  tingkat ketelitian desain 
produk, jam kerja dan kondisi lingkungan yang terdapat 
diperusahaan. 

Off the 
job 

Kondisi ekonomi/ pemenuhan kebutuhan karyawan dan kondisi 
keluarga karyawan. (masalah anak dan peselisihan keluarga) 

Sumber: CV. Mitra Jaya Sidoarjo 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui pemicu stress atau stressor on the 

job dan off the job yang berada di perusahaan ini. Hal itu dapat dilihat dari stressor 

on the job yaitu, adanya target produksi perusahaan, tingkat ketelitian desain 

produk, jam kerja,dan lingkungan. Sehingga memicu karyawan untuk lebih 

bekerja keras dalam pekerjaannya. Serta stressor off the job yang dapat memicu 

timbulnya stress pada karyawan, hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi ekonomi 

karyawan yang kurang dan kondisi permasalahan dalam keluarga. 

Tabel 1.2 

Data Stress Kerja Karyawan 

Divisi Jaket Tas Sepatu 
Jam kerja karyawan 07.30-16.30 07.30-16.30 07.30-16.30 
Tingkat kesulitan 
penyelesaian produk. 

Tinggi Tinggi Tinggi 

Sumber : CV. Mitra Jaya Tanggulangin Sidoarjo 

Berdasarkan tabel  2 stressor mempunyai pengaruh terhadap stress 

kerja. Dapat diketahui bahwa tingkat stress kerja yang ada di perusahaan ini 

cukup tinggi, yang dapat dilihat dari hasil kerja karyawan memiliki tingkat 

kesulitasn yang tinggi, serta jam kerja karyawan yang terlalu lama dalam 
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menyelesaikan pekerjaan selama 9 jam kerja. Tingkat stress  kerja yang 

terakhir juga dapat dilihat dari tingkat kesulitan karyawan pada saat membuat 

atau mendesain produk yang sudah ditentukan oleh perusahaan.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, yang menyatakan 

bahwa stressor dan stress kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan maka 

secara khusus akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Stressor Terhadap Kinerja Karyawan produksi 

pada CV. Mitra Jaya Tanggulangin Sidoarjo (Dengan Variabel 

Intervening Stress Kerja). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana stressor  pada CV. Mitra Jaya ? 

2. Bagaimana stress kerja yang ada pada CV. Mitra Jaya? 

3. Bagaimana kinerja karyawan di CV. Mitra Jaya ? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara stressor dengan stress kerja karyawan ? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara stress kerja dengan kinerja karyawan ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, 

maka pembahasan akan dibatasi hanya dengan menggunakan hal-hal yang 

mempengaruhi stress kerja dan kinerja karyawan. Yaitu stressor on the job 

dan off the job. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui stressor  pada CV. Mitra Jaya  

2. Untuk mengetahui stress kerja yang ada pada CV. Mitra Jaya 

3. Untuk mengetahui kinerja karyawan di CV. Mitra Jaya. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara stressor dengan stress kerja karyawan  

5. Untuk mengetahui pengaruh antara stress kerja dengan kinerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang diteliti untuk menetukan 

kebijakan dalam mengelola stress kerja karyawan sehingga kinerja 

karyawan tidak terganggu. 

2. Dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


