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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi 

perkembangan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berbagai fungsi 

dilakukan atau diperankan oleh aspek sumber daya manusia ini secara vital, 

dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan 

menjadikan suatu perusahaan semakin berkembang dalam menghadapi berbagai 

kompetisi bisnis yang ada, dan sebaliknya perusahaan dengan SDM yang tidak 

berkualitas akan kalah dalam persaingan di dalam dunia bisnis. 

Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi 

menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam 

lingkungan kerja. Selain tekanan yang berasal dari lingkungan kerja, lingkungan 

dalam perusahaan yang belum stabil akibat badai krisis yang berkepanjangan 

juga sangat potensial menimbulkan tekanan. Tekanan yang timbul dan 

berlangsung terus menerus berpotensi menimbulkan kecemasan. Dampak yang 

sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang sering dialami oleh 

masyarakat dan angkatan kerja pada khususnya disebut stress. Stress merupakan 

hasil reaksi emosi dan fisik akibat kegagalan individu beradaptasi pada 

lingkungan. 

Stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk 

menghadapi lingkungan. Stress banyak merugikan diri individu pegawai dan 
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perusahaan, seperti menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, frustasi 

dan lain sebagainya. Semakin lama stres ini dapat meluas keaktivitas lainnya 

seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera makan berkurang, kurang 

konsentrasi, sedangkan kerugian bagi perusahaan konsekuensi yang timbul dapat 

berupa menurunnya tingkat absensi, menurunnya tingkat produktivitas, dan 

secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi hingga turnover 

(Robbins, 2006:302). Penelitian terbaru mengatakan bahwa dari beberapa 

manajer bekerja melebihi waktu dan memaksakan diri bekerja di luar jam kerja 

terbukti dapat menyebabkan masalah stres yang unik pada pegawai, melakukan 

pekerjaan secara tertekan, dan menimbulkan hilangnya gairah dalam bekerja dan 

pada akhirnya mempengaruhi pencapaian kinerja dalam bekerja diperusahaan 

atau suatu instansi pemerintahan. 

Kebijakan otonomi daerah memberikan implikasi kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu 

untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui 

penggalian dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal atas 

inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Guna mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan partisipasi para pegawai menjadi faktor yang menentukan atas 

pencapaian tujuan daerah. Dengan kata lain, diperlukan penggalangan solidaritas 

seluruh pegawai agar merasa ikut memiliki, berkewajiban untuk membangun, 

ikut merasakan hasilnya, dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan 

kepada daerahnya. 
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Pemerintah Kabupaten Probolinggo Bagian Umum merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Instansi tersebut selalu berupaya untuk memberikan pelayanan 

secara maksimal kepada masyarakat, upaya untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik tersebut selalu dihadapkan berbagai permasalahan dikarenakan para 

pegawai selalu menghadapi berbagai karakter masyarakat yang berbeda-beda. 

Kondisi tersebut menjadikan penyebab terjadinya stress pada karyawan dalam 

bekerja, selain itu beban tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para 

pegawai juga menjadi pemicu terjadinya stress. 

Penyebab stress (stressor) karyawan lebih dikarenakan adanya 

permasalahan dalam bidang pekerjaannya, dalam hal ini terkait dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pelayanan umum. Hal 

tersebut kemungkinan bisa disebabkan adanya beban tugas atau target kerja yang 

tinggi menjadikan para pegawai mendapatkan tekanan dalam bekerja dan pada 

akhirnya mempengaruhi proses penyelesaian pekerjaan. Adapun untuk 

membuktikan tingginya beban kerja yang ditetapkan oleh pegawai oleh instansi, 

maka akan disajikan data mengenai target dan realisasi kerja tahun 2010-2012.  
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Tabel 1.1 

Program Kerja dan Realisasi Kerja 

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2010-2012 

Tahun Program  

Kerja 

Realiasi 

Kerja 

Program kerja yang 

tidak terealisasi 

2010 250 122 128 

2011 260 167 93 

2012 280 189 91 

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui selama tahun 2010 sampai 2012 para 

pegawai belum mampu mencapai target kerja yang ditetapkan oleh instansi, 

mengingat terlalu tingginya target yang telah ditetapkan. Tingginya target 

tersebut memicu terjadi stress para pegawai dalam bekerja di instansi. Selain itu 

stress terjadi karena proses penyusunan anggaran kerja dilakukan secara tidak 

secara terstruktur tergantung pada kebutuhan kerja yang harus dipenuhi oleh 

dinas. Kondisi tersebut menjadikan hubungan antar pegawai mengalami 

permasalahan dikarenakan ketidakjelasan atas tugas atau peran kerja yang harus 

diselesaikan. 

Dampak yang sering terjadi karena adanya stress tersebut yaitu para 

karyawan sering meningalkan pekerjaan ketika jam kantor, (sumber: kepala 

bagian umum) sehingga menjadikan pekerjaan para karyawan menjadi 

terbengkalai. Tingkat stress yang terjadi juga ditunjukkan dengan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat kurang maksimal. Hubungan kerja para 

pegawai juga kurang harmonis dengan adanya tingkat stress yang terlalu tinggi, 
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dimana sering terjadi perselisihan antar pegawai serta sering merasakan adanya 

ketidakcocokan antar pegawai sehingga mengakibatkan konflik antar pegawai. 

Terjadinya stress para pegawai secara langsung mempengaruhi pencapaian 

kinerja yang telah dicapai oleh karyawan, dimana pada tahun 2012 terdapat 

beberapa anggaran kerja yang tidak dapat direalisasikan oleh pegawai. Kondisi 

tersebut ditunjukkan terdapat beberapa keluhan yang telah disampaikan oleh 

masyarakat terkait pelayanan yang diberikan melalui situs resmi dari Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan instansi 

pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan 

padatnya tugas yang dibebankan kepada pegawai maka kecenderungan 

terjadinya stress sangat besar terjadi. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat mengalami permasalahan. Bentuk-bentuk 

stres yang terjadi kepada pegawai yaitu adanya keinginan untuk adanya pegawai 

yang sering terlambat untuk datang kekantor sehingga menjadikan pelayanan 

yang diberikan tidak maksimal. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil survey di 

lokasi penelitian dimana terdapat beberapa karyawan yang terlambat datang 

kekantor. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja para pegawai menunjukkan 

adanya penurunan, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pencapaian 

target kerja yang mengalami penurunan dan penyelesaian tuntutan kerja tidak 

sesuai dengan jadwal. Penurunan tersebut menjadikan tugas kerja terbengkalai, 

pelayanan yang diberikan juga mengalami permasalahan atau kurang 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan PENGARUH STRESSOR TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN VARIABEL STRESS 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Pegawai Bagian 

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil yaitu : 

1. Bagaimana stressor on the job di Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimana stress pada Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Probolinggo? 

3. Bagaimana kinerja Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo? 

4. Apakah stressor on the job berpengaruh signifikan terhadap stress kerja 

Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo? 

5. Apakah stress berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai di bagian 

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo? 

6. Apakah stressor on the job berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kinerja Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo 

dengan melalui stress? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar permasalahan 

tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud sehingga penelitian lebih 

efektif dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Stressor hanya mencakup faktor didalam organisasi (stressor on the job ) 

yang meliputi tuntutan tugas, peran, antar pribadi, stuktur organisasi, 

kepemimpinan organisasi dan tahap hidup organisasi. 

2. Stress meliputi hanya mengenai stress perilaku pegawai, dimana stress 

tersebut secara langsung dapat dilakukan pengamatan misalnya terlihat 

perubahan kebiasaan pegawai (absensi, perubahan perilaku bicara, merasa 

gelisah, dan lain-lain). 

3. Khususnya pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan stressor on the job di Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 

2. Mendeskripsikan stress pada Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 

3. Mendeskripsikan kinerja Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Probolinggo. 
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4. Menganalisis stressor on the job berpengaruh signifikan terhadap stress pada 

Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

5. Menganalisis stress berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai di 

bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

6. Menganalisis stressor on the job berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kinerja Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo 

dengan melalui stress. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai  bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola stress pada 

pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan referensi yang berkaitan 

dengan penelitian mengenai  pengaruh stressor terhadap kinerja pegawai 

dengan mempertimbangkan variabel stress sebagai variabel intervening 
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