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Bab I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia sebagai sumber daya diharapkan dapat lebih aktif dalam 

mengoptimalkan pekerjaan dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan selalu 

berupaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dapat melakukan 

pekerjaannya karena hal tersebut merupakan kunsi bagi perkembangan 

perusahaan mendatang. Situasi tekanan perusahaan tersebut secara langsung 

berpengaruh terhadap keberadaan stres karyawan. Kreitner dan kinicki (2005) 

mendefinisikan stres sebagai respon adaptif dihubungkan oleh karakteristik dan 

atau proses pisikologis individu, yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap 

tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan pisikologis 

dan fisik khusus pada seseorang. 

Dampak dari stres akan nampak dan mempengaruhi gejala fisik, gejala 

psikologis, dan gejala perilaku atau semuanya sehingga secara langsung stres 

berpengaruh terhadap seluruh individu. Secara individu, reaksi karyawan terhadap 

stres selain berdampak negatif, ternyata juga bisa berdampak positif yakni 

membuat kebalikan dari gejala-gejala stres kerja yang bersifat negatif. Hal ini 

terjadi tergantung tingkat stres dan keyahanan individu terhadap stres. Secara 

umum, bagi karyawan yang sulit melakukan penyesuaian diridari stres akan 

menganggu keseimbangan kejiwaan dan fisik karyawan. Hal ini bila dibiarkan 

akan berdampak pada penurunan prestasi kerja karyawan dan jika sudah demikian 
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stres yang dialami karyawan tergolong tinggi, sedangkan bagi karyawan lain 

justru menjadi daya dorong prestasi kerjanya. 

Secara nyata stres fisiologis seorang karyawan dengan seringnya karyawan 

merasakan sakit kepala, meningkatnya detak jantung dan pernapasan serta 

perubahan dalam metabolism. Mengenai stress psikologis karyawan sering 

merasakan kebosanan dalam bekerja, mudah marah, tersinggung, mengalami 

kecemasan, dan lain-lain. Sedangkan stress perilaku dapat diketahui dari adanya 

perubahan produktivitas, meningkatnya absensi kerja, adanya perubahan dalam 

kebiasaan makan, dan lain-lain. Adanya tanda-tanda tersebut maka dapat 

mengindikasikan bahwa karyawan mengalami tingkat stres yang tinggi sehingga 

mempengaruhi prestasi kerja yang dihasilkan seorang karyawan.  

Stress yang terlalu besar bisa mengancam kemampuan seseorang untuk 

menghadapi lingkungan. Stress sering muncul dan terjadi pada perusahaan 

khususnya pada karyawan. Meskipun stress diakibatkan oleh satu penyebab, 

namun biasanya karyawan mengalami stres karena kombinasi dari penyebab stres 

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

Penyebab stress on the job merupakan penyebab yang terjadi dalam perusahaan, 

sedangkan penyebab stress off the job adalah penyebab stres yang terjadi dari luar 

perusahaan. Masalah-masalah yang terjadi di perusahaan yang berkaitan dengan 

pekerjaan secara otomatis akan menyebabkan karyawan mengalami stress dalam 

bekerja dan secara otomatis akan berpengaruh terhadap prestasi kerjanya. 

Pada rumah makan ocean garden malang, stress yang terjadi pada 

umumnya termasuk dalam kategori  on the job yaitu masalah beban kerja yang 
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terlalu tinggi. Setiap karyawan harus memenuhi target penjualan yang ditetapkan 

oleh manajer dan setiap harinya target yang harus dicapai berbeda dan cenderung 

meningkat. Selain itu, karyawan sering mengeluh atas penetapan sanksi secara 

sepihak dari pimpinan tanpa melihat latar belakang permasalahan. 

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 Iavansevich dan Matteson (dalam Kreitner dan Kinicki, 2005) 

penyebab stress di tempat kerja dibagi dalam empat faktor, yaitu meliputi faktor 

lingkungan, faktor individu, faktor kelompok, faktor organisasional, dan faktor 

ekstra organisasional. 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 
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menghindari kesalahan menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas, 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.  

Rumah  makan Ocean garden berdiri sejak tahun 2005 sampai dengan 

sekarang. Hingga saat ini semakin bertambah menjadi tiga yang tersebar di kota 

Malang. Rumah makan Ocean Garden banyak dikunjungi oleh para konsumen 

mulai dari dalam kota hingga luar kota. Secara otomatis manajer harus bisa 
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mengatur dan mengkondisikan karyawan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan 

karyawan harus bekerja lebih keras yang setiap hari harus melayani konsumen 

yang begitu banyaknya. Hal inilah yang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan 

psikologis karyawan hingga menimbulkan stres bagi manajer dan karyawan. 

Penyebab yang dapat menimbulkan stres pada karyawan rumah makan 

ocean garden sering terjadinya kesalahan komunikasi antar karyawan, beratnya 

pekerjaan yang harus dikerjakan setiap karyawan sehingga dapat menimbulkan 

stres kerja pada karyawan. Stres yang dialami karyawan sangat mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan itu sendiri. 

Terdapat fenomena yang terjadi pada karyawan rumah makan ocean 

garden ini yaitu ada pesanan dari sebuah partai yang akan memesan tempat dan 

makanan di rumah makan ocean garden  jumlahnya 200 orang, karyawan yang 

mengerjakan pesanan tersebut hanya sedikit sekitar 5 orang padahal karyawan 

yang bekerja di rumah makan ocean garden berjumlah 50 orang dan kebanyakan 

laki-laki. Hal inilah yang pernah dialami karyawan dan dapat menimbulkan stres 

kerja. Sistem manajemen yang kurang baik juga salah satu persoalan yang terjadi 

dalam rumah makan ini. Banyak karyawan yang tidak setuju terhadap peraturan 

dari manajer yang kurang konsisten, hal ini juga salah satu penyebab stres yang 

dialami karyawan. Pekerjaan yang terlalu berat serta keadaan yang penat, 

lingkungan kerja yang kurang stabil juga akan menyebabkan stres dalam bekerja. 

Banyak orang yang tidak menyadari gejala timbulnya stres tersebut dalam 

kehidupannya padahal apabila kita mengetahui lebih awal mengenai gejala stres 

tersebut kita dapat mencegahnya. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan maksud 
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agar terjaminnya keamanan dan kenyamanaan dalam bekerja. Apabila seseorang 

yang mengalami stres melakukan pekerjaan itu malah akan mengganggu 

kestabilan dalam bekerja.Untuk menjaga kestabilan kerja tersebut psikologi 

seseorang juga harus stabil agar terjadi singkronisasi yang harmonis antara faktor 

kejiwaan serta kondisi yang terjadi. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan 

secara lebih baik lingkungan yang dapat mempengaruhi psikologi (kejiwaan) 

seseorang sehingga stres dapat dicegah. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa stres dalam bekerja pasti akan terjadi 

pada setiap karyawan/pekerja. Mereka mengalami stres karena pengaruh dari 

pekerjaan itu sendiri maupun lingkungan tempat kerja. Seseorang yang 

mengalami stres dalam bekerja tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik.disinilah muncul peran dari perusahaan untuk memperhatikan setiap 

kondisi kejiwaan (stres) yang dialami oleh pekerjanya. Dalam hal ini perusahaan 

dapat menentukan penanganan yang terbaik bagi pekerja tersebut serta tidak 

mengurangi kinerja karyawan tersebut. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka secara khusus akan 

dibahas mengenai kondisi tersebut melalui penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Stressor Terhadap Prestasi Kerja Melalui Stress Kerja Pada Karyawan 

Rumah Makan Ocean Garden Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana stressor kerja karyawan rumah makan ocean garden? 
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2. Bagaimana prestasi kerja karyawan rumah makan ocean garden? 

3. Bagaimana stress kerja karyawan rumah makan ocean garden? 

4. Apakah stressor kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja karyawan 

rumah makan ocean garden? 

5. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 

rumah makan ocean garden? 

6. Apakah stressor kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja melalui 

stress kerja karyawan rumah makan ocean garden? 

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 seluruh karyawan rumah makan ocean 

garden 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 rumah makan Ocean Garden Malang. 

D. Tujuan   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan stressor karyawan rumah makan ocean garden. 

2. Untuk mendeskripsikan prestasi kerja karyawan rumah makan ocean garden. 

3. Untuk mendeskripsikan stres kerja karyawan rumah makan ocean garden. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor 

dengan prestasi kerja karyawan rumah makan ocean garden. 
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5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor 

dengan stress kerja karyawan rumah makan ocean garden. 

6. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor 

dengan prestasi kerja yang melalui stress kerja karyawan rumah makan ocean 

garden. 

E. Manfaat 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat meningkatkan kinerja dengan melalui pengelolaan manajemen stress 

yang tepat.  

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang cara pengelolaan manajemen stress yang lebih 

baik dan menambah referensi yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


