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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi salah satunya ditentukan oleh 

pendayagunaan sumber daya manusia dimana yang menyediakan tenaga, kreativitas dan 

semangat bagi perusahaan serta memegang peranan penting dalam hal operasional 

perusahaan. Masalah stres adalah masalah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, dan 

peranannya sangat penting dalam kaitannya dengan produktifitas/kinerja kerja karyawan. 

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi, stress juga banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi.  

Pemahaman akan sumber sumber stres yang disertai dengan pemahaman terhadap cara-

cara mengatasinya, adalah penting sekali bagi karyawan dan siapa saja yang terlibat dalam 

organisasi demi kelangsungan organisasi yang sehat dan efektif. Menurut Stephen. P.Robbins 

(2006) Stres adalah ”kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi peluang, 

kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya 

dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting”. 

Gibson (2003) mendefinisikan stress dalam 3 kategori/sudut pandang, yaitu; stress yang 

didefiniskan dari definisi stimulus, definisi tanggapan, dan gabungan dari keduanya yang 

disebut dengan definisi stimulus-fisiologi. Definisi stimulus dari stress adalah kekuatan atau 

perangsang yang menekan individu sehingga menimbulkan suatu tanggapan (response) 

terhadap ketegangan (strain), dimana ketegangan tersebut dalam pengertian fisik mengalami 

perubahan bentuk.  
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Dipandang dari definisi tanggapan, stress adalah tanggapan fisiologis atau psikologis 

dari seseorang terhadap tekanan lingkungannya, dimana penekannya (stressor) berupa 

peristiwa atau situasi eksternal yang dapat membahayakan. Dari kedua definisi tersebut diatas 

maka muncullah definisi ketiga dimana merupakan pendekatan gabungan stimulus-fisiologis, 

yaitu stress adalah konsekuensi dari pengaruh timbal-balik (interaksi) antara rangsangan 

lingkungan dan tanggapan individu. Artinya stres adalah akibat dari interaksi khusus antara 

keadaan rangsangan dalam dalam lingkungan dan kecenderungan orang memberi tanggapan 

dengan cara tertentu.  

Menurut Ivancevich dan Matteson dalam Luthans (2006), stress diartikan sebagai 

interaksi individu dengan lingkungan, tetapi kemudian diperinci lagi menjadi respon adaptif 

yang dihubungkan oleh perbedaan individu dan atau proses psikologi yang merupakan 

konsekuensi tindakan, situasi, atau kejadian eksternal (lingkungan) yang menempatkan 

tuntutan psikologis dan atau fisik secara berlebihan pada seseorang. 

Menurut Luthans (2006), stress didefinisikan sebagai suatu respon adaptif terhadap 

sitasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada 

anggota organisasi. Semua respon yang ditujukan kepada stressor, baik respon fisiologis atau 

psikologis, disebut dengan stress. Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Robbins, bahwa 

stress adalah suatu kondisi dinamik dimana seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu 

peluang, kendala (contraints), atau tuntutan (demands) yang dikaitkan dengan apa yang 

sangat diinginkannya dan hasilnya dipresepsikan sebagai tidak pasti dan penting. 

Stress dipandang positif karena dengan adanya stress seorang karyawan bisa bekerja 

dengan lebih baik demi mencapai apa yang diinginkannya, misalnya seorang karyawan yang 

ingin naik jabatan menjadi manajer, maka ia akan dihadapkan pada beban pekerjaan yang 

memiliki tingkat stress yang lebih tinggi. Apabila seorang karyawan memandang stress dari 
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sisi negatif akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Stress dapat memiliki dampak 

yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seorang individu. Stress 

berhubungan secara positif dengan ketidakhadiran, berhentinya karyawan, penyakit jantung 

koroner, dan infeksi yang disebabkan oleh virus (Frayne & Geringer, yang dikutip dalam 

Kreitner & Kinicki, 2005).  

Stress tingkat menengah dapat memacu karyawan untuk bekerja dengan lebih lama, 

lebih keras, dan lebih baik. Di sisi lain, stress dengan level lebih rendah membuat karyawan 

tidak terpacu dan memiliki produktivitas yang rendah, dan stress dengan level lebih tinggi 

menyebabkan karyawan tidak memiliki kemampuan berprestasi dalam peningkatan 

kemampuan produksi dan mengelola stress itu sendiri (Anthony yang dikutip dalam Anik 

Widiyanti, 2007).  

Sebagai atasan maupun sebagai bawahan, semua karyawan pernah mengalami stres 

meskipun dalam taraf yang amat rendah. Mulai dari peralatan kerja semakin modern dan 

efisien, hingga beban kerja di satuan-satuan organisasi juga semakin bertambah. Keadaan ini 

tentu saja akan menuntut energi pegawai yang lebih besar dari yang sebelumnya. Sebagai 

akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut stres dalam taraf yang cukup tinggi menjadi 

semakin terasa.  

Perusahaan Flux Internet Cafe bergerak di bidang pelayanan jasa penyewaan komputer 

untuk game online & offline dengan koneksi fiber optic. Perusahaan ini memiliki jumlah 30 

karyawan. Karyawan ini dibagi di dua tempat, daerah Dinoyo dan Ciliwung. Apabila di pusat 

aktivitas sedang padat/ramai, maka tidak jarang karyawan yang ada di cabang Dinoyo ditarik 

ke Pusat. Dalam kesehariannya karyawan memiliki shift kerja yang masing-masing sudah 

terjadwal. Dalam 1 minggu karyawan yang bertugas, para karyawan setidaknya memiliki 

jadwal shift kerja malam sebanyak 2 kali.  
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Jadwal shift kerja yang tidak teratur di siang/malam hari saja ini bisa memicu stress jika 

dilihat dari stressor individu. Dalam hal ini yaitu jam kerja yang tidak menentu siang/malam 

bisa menimbulkan stres karena jam kerja. Selain itu pola hidup yang tidak sehat juga bisa 

memicu munculnya stress dalam bekerja jika dipandang dari stressor individu. Pola hidup 

yang tak sehat ini disebabkan karena adanya shift malam yang diberikan perusahaan. Maka 

dari itu shift malam bisa menimbulkan stres kerja karena memiliki jam kerja dari malam 

hingga pagi. Di sisi lain shift pagi dan siang juga bisa menimbulkan stres kerja karena 

aktifitas padat terjadi pada shift pagi dan siang terkecuali akhir pekan yang selalu ramai dari 

pagi hingga malam. 

Apabila dilihat dari stressor lingkungan, Perubahan situasi bisnis akan menciptakan 

ketidakpastian ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin 

mencemaskan kesejahteraan para karyawan. Bersamaan dengan kemajuan teknologi yang 

pesat, maka perusahaan game center pun menambah peralatan baru atau membuat sistem 

baru yang membuat karyawan harus mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan 

itu. 

Stressor organisasi juga bisa mempengaruhi karena tekanan untuk menghindari 

kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja berlebihan, bos 

yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan. Hal tersebut bisa 

memicu stres dalam bekerja karena pada dasarnya stres kerja itu berawal dari ketidak 

sesuaian ekspektasi pekerja terhadap situasi kerja yang dihadapinya. 

Dengan kondisi yang seperti itu maka perlu diteliti apakah stressor bisa mempengaruhi 

stres kerja karyawan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “pengaruh stressor terhadap stres kerja karyawan 

pada flux internet cafe malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan supaya pembahasan dan pemecahan masalah 

tidak menyimpang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana stressor karyawan yang terdiri dari stressor individu, organisasi, dan 

lingkungan di Flux Internet Cafe Malang? 

2. Bagaimana stres kerja karyawan di Flux Internet Cafe Malang? 

3. Apakah ada pengaruh antara stressor terhadap stres kerja karyawan di Flux Internet 

Cafe Malang? 

4. Diantara stressor individu, organisasi, dan lingkungan manakah yang paling 

berpengaruh terhadap stress kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan stressor karyawan di Flux Internet Cafe Malang. 

2. Untuk mengetahui tingkat stress karyawan yang mengalami stress. 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara stressor terhadap stress kerja karyawan di Flux 

Internet Cafe Malang. 

4. Untuk mengetahui stressor yang paling berpengaruh terhadap stress kerja. 

D. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya meneliti pengaruh stressor terhadap stress 

kerja karyawan Flux Internet Cafe Malang menurut Stephen Robbin (2006) dan Robert 

Kreitner & Kinicki (2005) yang menerangkan tentang stressor dalam stress kerja itu dibagi 

menjadi 3 yaitu stressor individu, stressor lingkungan, dan stressor organisasi. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1. Untuk Perusahaan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahaan bisa mengetahui stressor apa yang 

menyebabkan para karyawan menjadi stress, serta mengetahui stressor mana yang paling 

dominan diantara stressor individu, lingkungan, dan organisasi. Sehingga perusahaan bisa 

mengelola stress kerja karyawan dengan baik. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi serta tambahan 

informasi sehingga bisa membantu peneliti yang lain yang sesuai untuk menyelesaikan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


