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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpotensi 

menimbulkan kecemasan. Gangguan kecemasan yang sering dialami oleh 

masyarakat semacam ini dan sopir taksi khususnya disebut stres. Pengaruh stres 

kerja terhadap kinerja dapat berperan positif dan juga berperan negatif, seperti 

dijelaskan pada "Hukum Yerkes Podson (1904) yang menyatakan hubungan 

antara stres dengan stres kerja seperti huruf U terbalik". (Mas'ud, 2002:20).  

Sasono (2004:5) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak 

positif dan negatif. Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada 

tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong 

peningkatan stres kerja pada karyawan, sedangkan pada dampak negatif stres 

tingkat yang tinggi adalah penurunan yang drastis pada kinerja karyawan. 

Stres merupakan aspek yang penting bagi perusahaan terutama 

keterkaitannya dengan stres yang dialami sopir taksi. Stres yang tinggi dapat 

membantu perusahaan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila stres menurun 

dapat merugikan perusahaan. Oleh karenanya stres para sopir taksi perlu 
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memperoleh perhatian antara lain dengan jalan melaksanakan kajian berkaitan 

dengan variabel stres kerja. 

Dalam jangka pendek, stres yang dibiarkan begitu saja tanpa 

penanganan yang serius dari pihak perusahaan membuat sopir taksi menjadi 

tertekan, tidak termotivasi, dan frustasi menyebabkan sopir taksi bekerja tidak 

optimal sehingga kinerjanya pun akan terganggu. Dalam jangka panjang, para 

sopir taksi tidak dapat menahan stres yang dialami maka ia tidak mampu lagi 

bekerja diperusahaan. Pada tahap yang semakin parah, stres bisa membuat sopir 

taksi menjadi sakit atau bahkan akan mengundurkan diri. 

PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi dan jasa, yang kesehariannya mengantarkan 

penumpang ke alamat tujuan. PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang 

merupakan perusaahaan yang terus berusaha untuk meningkatkan kepuasan 

kerja para karyawan atau sopir agar memberikan kepuasan pelayanan pada 

penumpang dengan baik. Demikian ini menjelaskan bahwa salah satu strategi 

yang dapat menunjang keberhasilan bisnis dalam sektor transportasi dan jasa 

dengan kualitas pelayanan tinggi.  

Realita di lapangan, para sopir taksi dihadapkan dengan kondisi 

dilematis. Di satu sisi mereka harus bekerja untuk fokus pada visi perusahaan 

yaitu memberi kepuasan bagi pelanggan atau penumpang sementara disisi lain 

mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang perlu mendapat perhatian dari 

perusahaan. Oleh sebab itu penting bagi PT. Citra Perdana Kendedes Kota 
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Malang Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau para sopir 

taksi dan menciptakan kenyamanan kerja sehingga mengurangi mungkinkan 

untuk terkena stres. 

Stres pekerjaan dapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan para 

sopir taksi karena tugas-tugas pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. Artinya, 

stres muncul saat karyawan atau sopir taksi tidak mampu memenuhi apa yang 

menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan dalam perusahaan.  

Data pendukung yang diperoleh penulis  di lapangan yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Tabel hasil Interveu Stres Kerja 

 

No Target Selama Jam Kerja 

(24 Jam) 

Setoran  Upah yang diterima 

sopir taksi 

 - Sopir taksi harus 

menyesuaikan target 

dari perusahaan PT. 

Citra Perdana 

Kendedes. 

- Ketentuan jam kerja 

semenjak jam 07.00 

pagi – 07.00 pagi (satu 

hari “24jam”) 

 

 

 

- Ketentuan setoran 

sopir taksi 

terhadap 

perusahaan PT. 

Citra Perdana 

Kendedes 

disesuaikan 

dengan jenis 

kendaraan. 

- Mobil Avanza Rp. 

256.000,- 

- Mobil jenis Sedan 

Rp. 200.000,- 

Adapun ketentuan 

upah yang diterima 

oleh sopir taksi 

selam jam kerja (24 

jam) adalah tidak 

terikat, harus 

disesuaikan dengan 

jumlah perolehan 

sopir taksi selama 

jam kerja. 

 

Berkaitan dengan data kinerja sopir taksi yang penulis peroleh dari hasil 

interveu dengan sampling sopir taksi PT. Citra Perdana Kendedes menjelaskan 

bahwa mereka tidak mampu memenuhi target yang ditentukan oleh perusahaan, 
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hal ini tergantung dari penumpang atau konsemen yang mereka dapat. Jika 

jumlah penumpang atau konsumen yang mereka dapatkan banyak maka target 

yang diberikan oleh perusahaan akan mudah terpenuhi, sebaliknya jika 

penumpang atau konsumen sepi atau kurang maka sopir taksi tidak mampu 

memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan. 

Berikut ini adalah tabel intervie dengan bagian kasir PT. Citra Perdana 

Kendedes Kota Malang mengenai setoran sopir taksi berdasarkan data kegiatan 

harian. 

Tabel: 2 

Tabel Hasil Interveu Kinerja 

No Nama 

Responden 

Jenis 

Kendaraan 

Pendapatan selama jam kerja (24 

Jam) 

1 Abdullah Avanza Senin, 06/10/2014 = Rp. 220.000 

2 Mulyono Avanza Rabu, 15/10/2014 = Rp. 200.000 

3 Jailani Sedan Jum’at, 14 /11/2014 = Rp. 180.000 

4 Koco Avanza Selasa, 18/11/2014 = Rp.150.000 

5 Hendro Avanza Juma’at, 05/12/2014 = Rp. 225.000 

6 Budi Sedan kamis, 18/12,2014 = Rp. 130.000 

7 Kholil Avanza Senin, 29/12/2014 = Rp. 200.000 

8 Mamat Sedan Senin,05/01/2015 = Rp. 150.000 

Sumber: Kasir PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang 
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Dari data tabel dan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa, sopir taksi akan merasa stres jika pendapatan yang diperoleh kurang 

dari target yang diberlakukan oleh perusaahan PT. Citra Perdana Kendedes, 

ditambah lagi tidak adanya upah yang akan diterima oleh sopir taksi dari 

perusahaan apabila hasil tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA SOPIR 

TAKSI KOTA MALANG PT. CITRA PERDANA KENDEDES KOTA 

MALANG 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka 

yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  stres kerja sopir taksi PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang? 

2. Bagaimana kinerja sopir taksi PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang? 

3. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja sopir Taksi Citra Kendenes Kota 

Malang? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah sebuah batasan yang ditentukan oleh penulis 

pada sebuah penelitian agar penelitian yang dilakukan tetep terfokus dan tidak 

keluar dari permasalahan yang diinginkan oleh penulis. 
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Agar pembahasan penelitian tidak melebar, maka penulis membatasi  

penelitian pada sopir taksi PT Citra Perdana Kendedes Utama. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini tertuang 

dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui stress kerja sopir taksi PT. Citra Pedana Kendedes 

Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kinerja sopir taksi taksi PT. Citra Perdana Kendedes 

Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui apakah stress kerja berpengaruh atau tidak terhadap 

kinerja Sopir Taksi PT. Citra Perdana Kendedes Kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan taksi kota Malang agar dapat 

mengelolah stress sopir dengan optimal. 

2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan 

tentang penelitian stress kerja dan kinerja. 

 

 

 


