
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi atau

perusahaan, karena manusia sebagai kunci pokok keberhasilan perusahaan

tersebut. Sehingga perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan sumber

daya manusia yang dapat melakukan pekerjaannya karena hal tersebut

merupakan kunci bagi perkembangan perusahaan mendatang. Dalam situasi

tekanan perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap keberadaan stres

karyawan. Dampak dari stresor atau sumber stres akan nampak dan

mempengaruhi gejala psikologis, gejala fisik 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 ketahanan

individual terhadap stres.

Menurut Iavansevich dan Matteson (dalam Kreitner dan Kinicki,

2005) penyebab stres di tempat kerja dibagi dalam empat faktor, yaitu

meliputi faktor individu, faktor kelompok, faktor organisasional dan faktor

ekstra organisasional. Faktor individu yang merupakan kondisi kepribadian

seseorang. Faktor ini sifat dari masing-masing individu. Faktor kelompok

yang merupakan keefektifan karakteristik atau sifat hubungan diantara
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kelompok-kelompok. Sedangkan faktor organisasional yang menjadi sumber

stress adalah tekanan menghindari kesalahan menyelesaikan tugas dalam

waktu yang terbatas, selain itu adanya beban kerja yang berlebihan serta

adanya rekan kerja yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan stres

dalam bekerja. Dan faktor ekstra organisasional yaitu faktor di luar organisasi

seperti permasalahan keluarga, masalah keuangan, dinamika perubahan

angkatan kerja, dan kondisi lingkungan seperti polusi udara, kepadatan, dan

udara.

Hampir setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stres, tergantung

kepada reaksi karyawan. Sebagai contoh, seorang karyawan akan dengan

mudah menerima dan mempelajari prosedur kerja baru, sedangkan karyawan

lain tidak atau bahkan menolaknya. Akibat dari hal tersebut prestasi kerja

karyawan akan menurun. Dari kondisi seperti itu dapat diambil kesimpulan

bahwa stres sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja seseorang.

Menurut Lundsford (dalam 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

psikologis dan fisik khusus pada seseorang. Secara umum bagi karyawan

yang sulit menyesuaikan penyesuaian diri dari stres akan mengganggu

keseimbangan kejiwaan dan fisik karyawan. Hal ini bila dibiarkan akan

berdampak pada penurunan prestasi kerja karyawan dan jika  sudah demikian

stres yang dialami karyawan tergolong tinggi. Sedangkan bagi karyawan lain
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stres justru menjadi daya dorong prestasi kerjanya, stres yang demikian

tergolong rendah.

Secara nyata stres fisiologis seorang karyawan dengan seringnya

karyawan merasakan sakit kepala, meningkatnya detak jantung dan

pernapasan serta perubahan dalam sistem metabolisme. Mengenai stres

psikologis karyawan sering merasakan kebosanan dalam bekerja, mudah

marah, tersinggung, mengalami kecemasan, dan lain lain. Sedangkan stres

perilaku dapat diketahui dari perubahan produktivitas, meningkatnya absensi

kerja, adanya perubahan dalam kebiasaan makan dan lain-lain. Adanya tanda-

tanda tersebut mengindikasikan bahwa karyawan mengalami tingkat stres

yang terlalu tinggi sehingga mempengaruhi prestasi kerja yang dihasilkan

karyawan.

Sejalan dengan meningkatnya stres kerja maka prestasi kerja

cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan dengan

terjadinya stres para karyawan lebih termotivasi untuk mengerahkan segala

kemampuan yang mereka miliki dalam bekerja di perusahaan. Namun

demikian apabila stres kerja terjadi mencapai puncaknya atau terlalu besar

maka akan menjadikan prestasi kerja karyawan mengalami penurunan karena

stres kerja yang terjadi mengganggu atas pelaksanaan pekerjaan para

karyawan (Handoko, 2001:202).

Koperasi serba usaha (KSU) Sinar Jaya adalah lembaga pembiayaan

di bidang keuangan di dalam naungan dinas Koperasi dan UKM yang ada di

kota Malang yang berdiri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Jumlah
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karyawan marjeting yang dimiliki Koperasi Sinar Jaya adalah sebanyak 32

karyawan. Dalam kerjanya setiap hari karyawan marketing Koperasi (KSU)

Sinar Jaya adalah melakukan penarikan kredit kepada para anggota atau

nasabah dan mencari anggota atau nasabah untuk mencapai target yang

ditentukan koperasi. Hal ini kemungkinan berpotensi mempengaruhi kondisi

fisik dan psikologis sehingga dapat menimbulkan stres bagi karyawan.

Penyebab timbulnya stres pada karyawan marketing koperasi Sinar

Jaya bisa dilihat dari sering terjadinya permasalahan di lapangan seperti

kredit macet, beban target yang harus dipenuhi setiap karyawan marketing

tidak bisa tercapai. Sehingga bisa menimbulkan stres kerja pada karyawan

koperasi. Jika terjadi stres kerja pada karyawan hal ini sangat memungkinkan

mempengaruhi prestasi kerja karyawan itu sendiri dan secara tidak langsung

akan berdampak pada perusahaan.

Karyawan bagian marketing pada Koperasi Serba Usaha (KSU)

SINAR JAYA Malang membutuhkan kemampuan individu untuk mencapai

tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Oleh karena itu

diperlukan karyawan pemasaran yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi.

Prestasi kerja karyawan bagian marketing di Koperasi dilihat dengan

banyaknya karyawan yang belum bisa mencapai target masih memiliki

banyak kekurangan.
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Table 1.1 Target dan Realisasi Hasil Karyawan Marketing Pada Koperasi
Serba Usaha (KSU) SINAR JAYA Tahun 2013

No Nama Karyawan
(Marketing)

Target
(bln)

Realisasi Target (jt)
Januari Februari Maret April

1 Danang
Hidayanto

30 jt 25.200 23.640 17.952 24.336

2 Hadi Wibowo 30 jt 45.072 34.272 33.072 32.940
3 Indra setiawan 30 jt 25.056 24.336 29.124 29.952
4 Wahyudi 30 jt 17.900 24.460 25.200 28.350
5 A. Arif 30 jt 30.360 34.700 32.336 34.500
6 M. Mujib 30 jt 24.624 21.960 24.000 29.208
7 Fajar Rudianto 30 jt 19.440 20.520 23.136 25.440
8 Dicky Yayan 30 jt 25.000 27.900 28.272 32.000
9 Bambang S. 30 jt 35.200 35.440 37.460 44.234
10 Widayat 30 jt 23.336 21.960 24.336 29.967
11 Kusnadi 30 jt 32.132 30.136 34.546 35.000
12 Sunarto 30 jt 31.556 33.960 36.132 33.550
13 Zainul Arifin 30 jt 18.648 26.532 22.668 25.512
14 Adi Siswanto 30 jt 32.352 29.232 33.228 35.088
15 Angga Yoga 30 jt 30.234 32.226 38.256 32.500
16 Eko Prasetyo 30 jt 26.532 23.116 27.356 29.110
17 Nurdin 30 jt 24.336 23.133 20.778 21.339
18 Malik R. 30 jt 21.330 20.227 17.136 15.329
19 M. Anton 30 jt 36.117 32.445 34.500 35.000
20 Rudi Cahyono 30 jt 28.152 28.800 24.192 32.248
21 Ali Nurdin 30 jt 27.134 20.443 23.543 22.550
22 Abdul Rahman 30 jt 19.300 31.334 28.112 26.786
23 Khoirul Anam 30 jt 26.776 24.132 15.766 24.787
24 Heru W. 30 jt 28.200 28.403 33.554 27.135
25 Syaiful 30 jt 25.704 26.592 28.896 25.020
26 Mujianto 30 jt 33.136 34.256 31.112 30.876
27 Aris Setiawan 30 jt 18.300 19.567 22.334 26.212
28 Joko Susilo 30 jt 30.136 33.654 31.770 33.500
29 Mustofa aji 30 jt 27.152 33.134 25.668 29.330
30 Hengki wirawan 30 jt 20.232 18.987 23.446 22.556
31 Suharwito 30 jt 22.136 17.329 26.532 27.356
32 Karmuji 30 jt 19.330 15.200 20.500 25.740

Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU ) SINAR JAYA



6

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa dari 32 jumlah karyawan bagian

marketing, yang dapat memenuhi target perusahaan secara terus menerus

dalam kurun waktu empat bulan terakhir dari bulan januari sampai maret hanya

terdapat 9 karyawan. Untuk 23 karyawan lainya belum dapat merealisasikan

target yang ditentukan koperasi yaitu menyalurkan dana pinjaman kepada

anggota sebanyak 30 juta/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi kerja

karyawan pada bagian marketing masih ada kekurangan yang harus di perbaiki.

Semakin banyak pesaing yang bergerak dibidang jasa lembaga

keuangan yang sama, maka akan semakin ketat persaingan, sehingga karyawan

dituntut untuk bekerja memenuhi terget dan lebih proaktif dalam mencari

nasabah. Pekerjaan seorang karyawan marketing koperasi sangatlah tidak

mudah, dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan pekerjaan yang melampaui

kemampuan individu, permasalahan yang ada di lapangan, tekanan atau

desakan waktu, suasana lingkungan kerja yang kurang menyenangkan dan

adanya masalah-masalah keluarga yang dialami oleh karyawan. Hal ini

terkadang dapat menimbulkan stres kerja yang akhirnya berdampak pada

terganggunya kesehatan perusahaan.

Selain itu stres kerja yang dialami keryawan dapat disebabkan oleh

antara lain, belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan menajemen,

Sering terjadi kesalahan kinerja karyawan marketing koperasi Sinar Jaya

Malang. Seperti memberikan pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah di tetapkan kantor, karyawan sembarangan mengajukan pinjaman
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padahal anggunannya bermasalah. Dan dalam survei dilapangan ketika terjadi

masalah kredit macet tidak menemukan solusi

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertari untuk

meneliti lebih lanjut masalah yang berhubungan dengan “Pengaruh Stresor

Terhadap Prestasi Kerja Melalui Stres Kerja Pada Karyawan Marketing

Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR JAYA MALANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana stress kerja karyawan Marketing Koperasi Serba Usaha

(KSU) Sinar Jaya Malang?

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan Marketing Koperasi Serba Usaha

(KSU) Sinar Jaya Malang?

3. Apakah stresor berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan

Marketing Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya Malang?

4. Apakah stresor kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja melalui stres

kerja karyawan Marketing Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya

Malang?

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 : stresor seluruh karyawan
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bagian marketing Koperasi Serba Usaha KSU Sinar Jaya berkaitan dengan

dengan tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur

organisasi, dan kepemimpinan organisasi terhadap variabel stres kerja dan

prestasi kerja Koperasi Serba Usaha KSU Sinar Jaya Malang.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan stress kerja pada karyawan marketing Koperasi

Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya.

2. Untuk mendeskripsikan prestasi kerja karyawan marketing Koperasi

Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya.

3. Untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara stressor kerja

dengan prestasi kerja karyawan marketing Koperasi Serba Usaha (KSU)

Sinar Jaya.

4. Untuk menguji apakah ada pengaruh yang signifikan antara stresor

dengan prestasi kerja yang melalui stres kerja karyawan marketing

Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya.

E. Kegunaan

a. Bagi organisasi

Untuk bahan informasi, masukan, dan pertimbangan dalam menetapkan

kebijakan yang berhubungan dengan penanganan stres kerja serta
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peningkatan prestasi kerja yang tepat pada karyawan Marketing Koperasi

Sinar Jaya Malang.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan antara peneliti lain yang

akan melakukan penelitian mengenai stresor, stres dan prestasi.


