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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap organisasi atau perusahaan baik swasta maupun pemerintah tidak 

akan pernah lepas dari faktor  manusia sebagai subyek. Sumber daya manusia 

merupakan faktor terpenting dalam menjalankan kegiatan organisasi atau 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam perusahaan 

yang mempunyai peran untuk merencanakan, menggerakkan, mengarahkan 

dan mengawasi sumber-sumber daya lain kearah terciptanya tujuan organisasi. 

Kekuatan lingkungan seperti lingkungan politik, ekonomi, sosial 

budaya, dan tekhnologi yang terus berkembang dengan cepat membuat 

organisasi harus senantiasa siaga dan cepat tanggap untuk merespon dan 

mengantisipasi setiap perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Hal 

ini membawa pengaruh tidak hanya pada perusahaan dan pekerja, namun juga 

pada lingkungan perusahaan.  

Persaingan yang semakin ketat dalam dunia perbankan dengan 

banyaknya kompetitor membawa arus persaingan yang tidak lagi hanya pada 

price competition dan bunga, melainkan juga pada non-price competition. 

Persaingan dalam kualitas ini akan menuju pada Good Corporate Governance 

(GCG). Di tengah kondisi tersebut, industri perbankan dituntut untuk dapat 

meningkatkan daya saingnya.  
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank 

terbesar di Indonesia yang dituntut untuk terus meningkatkan daya saingnya 

melalui peningkatan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen 

Bank tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan. Oleh karena itu, agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

dapat lebih berkembang secara optimal, maka pemeliharaan hubungan yang 

kontinyu dan serasi dengan para karyawan menjadi sangat penting. Salah satu 

hal yang penting diperhatikan dalam pemeliharaan hubungan tersebut adalah 

mengenai penanggulangan stres kerja para karyawan.  

Pemicu terjadinya stress kerja karyawan yaitu tingginya pencapaian 

target kerja yang ditetapkan sehingga para karyawan merasa tertekan dalam 

proses penyelesaian pekerjaan. Tekanan pekerjaan menjadi hal yang utama dari 

terjadinya stress kerja para karyawan. Selain itu stress kerja juga terjadi karena 

adanya persaingan kerja antar karyawan, yang sering menjadikan karyawan 

merasakan rekan kerja menjadi pesaing dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan.  

Stress yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada 

ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, 

baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Mengingat 

besarnya pengaruh stres pada karyawan terhadap kinerjanya, pengelolaan 

terhadap stres itu sendiri harus mendapatkan perhatian dan kesungguhan dari 

manajemen perusahaan agar tujuan organisasi bisa lebih mudah dicapai.  
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Stres yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada 

ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, 

baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Mengingat 

besarnya pengaruh stres pada karyawan terhadap kinerjanya, pengelolaan 

terhadap stres itu sendiri harus mendapatkan perhatian dan kesungguhan dari 

manajemen perusahaan agar tujuan organisasi bisa lebih mudah dicapai.  

Stress kerja yang terjadi pada karyawan juga ditunjukkan dengan 

adanya rasa bosan para karyawan dalam bekerja, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya seringnya terjadi kesalahan dalam proses pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah.  Kondisi ini menjadikan pekerjaan para karyawan. 

Bentuk stress kerja yang lainnya yaitu sering terjadinya permasalahan dalam 

bekerja para karyawan, yaitu sering terjadinya permasalahan antar karyawan 

dalam bekerja, adanya perbedaan pendapat menjadikan karyawan tidak mampu 

mengendalikan diri ketika bekerja. Beberapa kondisi tersebut menjadikan 

pekerjaan karyawan tidak dapat diselesaikan berdasarkan sesuai dengan 

harapan nasabah. 

Stress terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

prestasi kerja para karyawan ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puspasari, 2005 (UMM) menyatakan bahwa secara simultan 

faktor stress kerja fisiologis, stress kerja psikologis dan stress kerja prilaku 

sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja perawat Pada Rumah Sakit Umum 

Syaiful Anwar Malang. Rasa bosan, absentisme, mudah marah, insomnia, 

kesalahan meningkat dan sebagainya merupakan gejala-gejala dari stress 
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seperti yang dikatakan oleh Robbins (2002: 309) bahwa gejala dari stress kerja 

meliputi gajala perilaku, fisik dan psikologis, diantaranya yaitu suka menunda-

nunda pekerjaan, absensi, gangguan tidur dan sebagainya.  

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Puspasari, 2005 

maka  saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam 

lagi tentang bagaimana pengaruh faktor stress kerja terhadap prestasi karyawan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang. Alasan peneliti 

mengambil objek pada tempat tersebut adalah karena belum adanya penelitian 

terdahulu yang pernah meneliti tentang faktor stress pada karyawan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang merupakan salah satu 

lembaga perbankkan yang salah satu kegiatan utamanya adalah menyediakan 

jasa pinjaman maupun penyimpanan uang atau tabungan. Sebagai salah satu 

badan usaha milik negara yang tidak henti-hentinya mengepakkan sayapnya 

untuk membangun prekonomian Rakyat Indonesia maka untuk mewujudkan 

hal tersebut tentunya dibutuhkan karyawan atau sumber daya manusia yang 

benar-benar punya kemampuan yang cukup baik dan setelah melakukan survey 

awal ternyata lembaga perbankan tersebut mempunyai jumlah karyawan yang 

cukup banyak dan saya rasa kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Malang layak untuk dijadikan objek penelitian tentang apakah faktor 

stress sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan.  

Seorang karyawan yang mengalami stress akan berpengaruh terhadap 

menurunnya efisiensi dan kapasitas kerjanya, menekan inisiatif, berkurangnya 

rasa senang (antusiasme) pada pekerjaan, perhatian pada organisasi dan rekan 
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sekerjanya, bahkan mungkin sampai pada hilangnya rasa tanggung jawab. 

Selain itu stress dikaitkan dengan outcomes yang berupa komitmen organisasi, 

kinerja, kepuasan kerja dan niatan untuk keluar. Stress kerja dalam beberapa 

penelitian dihubungkan dengan prestasi kerja dan komitmen organisasi. 

Semakin rendah tingkat stress kerjanya maka semakin tinggi tingkat komitmen 

organisasinya dan prestasi kerjanya.  

Dengan kondisi kerja seragam yang khas dan lagi bermacam-macam 

karakter nasabah yang dihadapi,  hal ini memberikan hal yang kaku dan dapat 

meningkatkan kejenuhan dan kebosanan pada karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Malang, kebosanan yang belarut-larut dapat menimbulkan 

stress kerja. Disamping itu karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Malang banyak yang mengalami gangguan badaniah terutama 

gangguan pada penglihatan mereka karena diakibatkan terlalu lama di depan 

layar komputer. Masalah-masalah yang berada di luar pekerjaan seperti 

masalah keluarga bisa mengakibatkan stress kerja pada karyawan sehingga 

mengakibatkan karyawan kurang fokus di dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dan cenderung melakukan kesalahan seperti kesalahan pengetikan sehingga 

para karyawan sering mengalami selisih kas dan banyak pula nasabah-nasabah 

yang tidak tahu waktu jam istirahat karyawan tapi mereka minta dilayani 

dengan cepat dengan berbagai alasan ini mengakibatkan perasaan para 

karyawan cepat marah. Oleh karena itu karyawan harus memiliki sifat disiplin 

yang tinggi karena di dalam dunia perbankkan karyawan melakukan kesalahan 
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sedikit saja akan berakibat fatal karena kedisiplinan sangat diharuskan untuk 

meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan ditimbulkan.  

Disamping itu pemicu terjadinya stress kerja karyawan yaitu tingginya 

pencapaian target kerja yang ditetapkan sehingga para karyawan merasa 

tertekan dalam proses penyelesaian pekerjaan, Sehingga karyawan merasa 

dikejar waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan waktu istirahat menjadi 

berkurang. Kondisi ini menjadikan para karyawan sering mengalami 

permasalahan terkait dengan kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian 

pekerjaan. Tekanan pekerjaan menjadi hal yang utama dari terjadinya stress 

kerja para karyawan dengan jam kerja yang begitu padat, banyak karyawan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang mengeluhkan jam kerja 

karena mereka dituntut harus mengisi absen masuk kerja sebelum jam 07.30 

WIB sedangkan untuk selesai kerja mereka harus mengisi absen lagi sebelum 

jam 16.30 WIB bahkan banyak dari mereka yang kerja lembur sampai jam 

22.00 WIB untuk menyelesaikan beban kerja yang sudah di bebankan oleh 

instansi seperti laporan rekapan mingguan, bulanan dan tahunan. Perusahaan 

juga menetapkan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah maksimal 

selama 1,5 menit setiap melakukan transaksi untuk seorang nasabah. Selain itu 

stress kerja juga terjadi karena adanya persaingan kerja antar karyawan, yang 

sering menjadikan karyawan merasakan rekan kerja menjadi pesaing dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan.  

Keadaan individu makin tidak terkontrol bila di dalam masalah yang 

dihadapinya ternyata menghambat kemajuan untuk mengarah ke tujuan yang 
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diinginkannya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

tersebut. Prestasi kerja adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam mencapai 

hasil yang baik di atas rata-rata semua karyawan, di mana hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil atau keunggulan-keunggulan di antara karyawan yang lain. 

Selain itu adanya stres kerja juga menjadikan terjadinya penurunan prestasi 

kerja para karyawan dapat ditunjukkan dari penurunan tingkat kedisiplinan 

kerja karyawan, dimana pada saat jam kerja terdapat karyawan keluar instansi 

untuk keperluan diluar pekerjaan.  

Penurunan prestasi kerja karyawan juga ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan keluhan para nasabah yang dalam melakukan transaksi. Bentuk 

keluhan yang terjadi yaitu hampir 75% mengenai kecepatan dalam pelayanan, 

dimana karyawan sering terjadi antrian yang panjang sehingga menciptakan 

rasa bosan para nasabah ketika melakukan transaksi (Sumber: Humas PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang) 

Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab maka para karyawan dalam 

bekerja kurang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan sehingga beban pekerjaan banyak yang tidak dapat diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan. Permasalahan terkait dengan prestasi kerja juga 

ditunjukkan dengan adanya penurunan kualitas pekerjaan, dimana adanya 

kesalahan tulis atau cetak menjadi permasalahan terkait dengan pencapaian 

atau peningkatan prestasi kerja karyawan diperusahaan. Apabila dikaitkan 

dengan kuantitas juga ditunjukkan adanya belum mampunya karyawan dalam 
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memenuhi target produksi yang dikarenakan kurangnya motivasi kerja yang 

dialami oleh karyawan. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang disebutkan di atas maka peneliti 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul : PENGARUH STRES KERJA 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. BANK 

RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG MALANG. 

 

B. Rumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana stress kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Malang? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Malang? 

3. Apakah stress kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Malang? 

 

C. Batasan Masalah  

Agar dalam pembahasan masalah tidak terlalu luas maka penulis 

memberikan batasan masalah mengenai objek penelitian yaitu karyawan tetap 

khusunya karyawan yang berada didivisi manajer operasionl (AMO) pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang yang ditinjau dari 

stress perlaku. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

a. Untuk mendeskripsikan stress kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan prestasi kerja karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Malang.  

c. Untuk menganalisis pengaruh stress kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 

Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penanganan stress kerja yang terjadi pada karyawan serta peningkatan 

prestasi kerja karyawan.  

2. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan 

pengaruh stress terhadap prestasi kerja karyawan. 


