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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk 

mencapai suatu tujuan tersebut, perusahaan harus dapat mengelolah sumber 

daya manusia dengan baik. Karena sumber daya manusia merupakan aspek 

yang sangat penting bagi perkembangan di dalam suatu organisasi dan 

perusahaan. 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 krisisyang berkepanjangan 

juga sangat potensial menimbulkan tekanan. Tekanan yang timbul dan 

berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan stress. Dampak yang 

sangat merugikan dengan adanya stres yang di alami karyawan membuat 

kinerja karyawan menurun. Stres merupakan kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang, Robbins 

(dikutipWahjono 2010: 107). Kondisi-kondisi yang menjadi sumber potensial 

stres disebut stressor. 
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Tuntutan dalam pekerjaan yang melampaui kemampuan individu, 

tekanan, desakan waktu dan lingkungan kerja yang kurang menyenangkan, hal-

hal tersebut terkadang dapat menimbulkan stres pada karyawan. Jika banyak 

karyawan dalam perusahaan mengalami stres kerja maka akan berdampak pada 

kinerja karyawan tersebut, dan jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang 

berkelanjutan maka akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja 

karyawan. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atas aktivitas 

karyawan di perusahaan baik secara kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu 

sesuai dengan tanggung jawab pekerjaaan yang diberikan masing-masing 

kayawan. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi yang 

mampu mengelola sumber daya manusia secara berkualitas sehingga dapat 

mendukung upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa adalah salah satu perusahaan yang 

berjalan dalam bidang jasa yaitu menerima jasa tour, travel dan pengiriman 

paket barang yang sesuai dengan jurusan travel. Demi berjalannya bisnis jasa 

tersebut, perusahaan mempekerjakan beberapa karyawan yang sesuai dengan 

bidang-bidang yang telah ditentukan oleh perusahaan. Khususnya karyawan  

bagian operator dan karyawan bagian driver sopir, dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing karyawan operator dan karyawan driver sopir di 

tuntut untuk dapat selalu berkonsentrasi pada saat bekerja baik itu pada saat 

menerima reservasi pemesanan untuk karyawan operator dan pada saat 

mengendari kendaraan di jalan untuk karyawan driver sopir. usaha untuk 
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memberikan pelayanan terbaik terhadap para calon konsumen, karyawan 

operator dan driver sopir selalu dihadapkan dengan berbagai karakter para 

calon konsumen yang berbeda-beda, baik itu karyawan operator pada saat 

menerima reservasi pemesanan mengenai waktu pemberangkatan maupun 

penjemputan dan karyawan driver sopir pada saat penjemputan dan 

pemberangkatan. Kondisi tersebut berpotensi mengalami stres para karyawan 

operator dan driver sopir dalam bekerja. 

Secara lengkap hasil pencapaian kinerja karyawan operator dapat di 

lihat dari rata-rata tiga tahun terakhir reservasi pemesanan pada tahun 2010-

2012 dan realisasi reservasi pemesanan pada tahun 2013 disajikan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rata-rata Reservasi dan Realisasi Pemesanan  

PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang 

 

Bulan 
Rata-rata 3 Thn 

(2010-2012) 
RealisasiThn 2013  

Selisih (%) 

Januari 3.325 3.250 (75) (0,02) 

Febuari 3.053 2.975 78 0,03 

Maret 2.956 2.754 202 0,07 

April 2.853 2.815 (38) (0,01) 

Mei 2.519 1.359 1.160 0,46 

 juni 4.089 3.450 (639) (0,16) 

 Juli 4.746 3.950 796 0,17 

 Agustus  4.111 3.150 961 0,23 

September  4.463 2.650 1.813 0,41 

Oktober 4.030 2.200 1.830 0,45 

November 3.646 2.850 796 0,22 

Desember 3.655 3.400 (255) (0,07) 

 Total  39.800 34.803 4.997  
 Sumber: PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 
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Bedasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa tingkat pencapaiaan 

kinerja karyawan operator menunjukkan adanya ketidakstabilan kinerja 

karyawan yang di tandai atas naik turunnya realisasi reservasi pemesanan. 

Naik turunnya realisasi reservasi pemesanan ini menunjukkan adanya sumber 

potensial terjadinya stres kerja yang mengganggu kinerja karyawan operator. 

Naik turunnya realisasi reservasi pemesanan kinerja karyawan operator 

tahun 2013 ini, juga disebabkan minimnya pengetahuan karyawan driver 

terhadap daerah tujuan atau jalan alternatif untuk mengurai kemacetan yang 

terjadi di jalan raya, baik itu kemacetan arus balik jam kerja atau arus balik 

mudik maupun kemacetan akibat kecelakaan. Karyawan  driver di tuntut untuk 

berkonsentrasi penuh pada saat mengendarai kendaraan di jalan, selain itu 

karyawan driver harus bersikap sabar dan sopan saat melayani berbagai 

karakter konsumen.  

Secara kuantitas, perusahaan membatasi komunikasi antara karyawan 

driver dan karyawan operator untuk memastikan atau menanyakan alamat 

tujuan terhadap surat jalan yang telah di tuliskan karyawan operator, sehingga 

karyawan driver sopir kebingungan pada saat penjemputan para konsumen 

karena karyawan driver sopir merasa tertekan atas tuntutan perusahaan untuk 

memahami setiap daerah tujuan dan jalan alternatif. Apabila dikaitkan dengan 

ketepatan waktu, karyawan driver sopir selalu terlambat sekitar 10-15 menit 

setiap harinya saat pemberangkatan dan penjemputan. Karena kurangnya 

memahami daerah tujuan atau jalan alternatif setiap daerah tujuan, hingga 

pemberangkatan dan penjemputan yang telah di buat oleh karyawan operator 
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selalu tidak tepat waktu, maka sering terjadinya komplain para konsumen 10 

kali atas pelayanan karyawan driver baik masalah waktu, atau pada saat 

mengendarai kendaraan. 

Jika dikaitkan dengan kondisi pekerjaan di perusahaan, karyawan 

operator di tuntut untuk cepat dan tanggap pada saat menerima reservasi 

pemesanan untuk karyawan operator, dan untuk karyawan driver sopir di tuntut 

pula untuk memahami daerah tujuan calon konsumen. Sehingga karyawan 

diharuskan memiliki kemampuan berupa kecepatan dan ketelitian dalam 

bekerja untuk karyawan operator dan karyawan driver sopir diharuskan pula 

memiliki pengetahuan dan daya ingat terhadap daerah tujuan.  

Dalam usaha meningkatkan kinerja, perusahaan memberikan kebijakan 

pembagian jam kerja yang dibagi menjadi 3 shif yaitu shif pagi (06.30-14.30), 

shif siang (14.30-21.30), shif malam (21.30-06.30) untuk karyawan operator, 

sedangkan untuk karyawan driver sopir, perusahaan tidak memberikan 

kebijakan pembagian jam kerja karena jadwal kerja karyawan driver di 

tentukan oleh adanya reservasi pemesanan yang telah di jadwal oleh karyawan 

operator, akan tetapi perusahaan menuntut karyawan driver sopir untuk selalu 

siap dalam menjalankan tugas penjadwalan dadakan. Dengan adanya kebijakan 

pembagian jam kerja bagi karyawan operator dan tidak kepastian jam kerja 

bagi karyawan driver sopir menunjukkan adanya sumber potensial yang 

menyebabkan terjadinya stres kerja karyawan operator dan karyawan driver 

sopir. 
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Sumber potensial yang dapat menjadi pemicu stres kerja kedua 

karyawan tersebut mencakup tuntutan peran, menerima reservasi pemesanan 

dan menjadwal pemberangkatan untuk karyawan operator, bagi karyawan 

driver mengendarai dan checker sebelum menjemput kosumen. Stress kerja 

yang sering dialami oleh driver sering mendapat komplain dari para 

penumpang ketika terlambat menjemput dan ketika proses pengantaran 

dilakukan atau penjemputan. Komplain tersebut biasanya secara langsung 

dilakukan oleh pelanggan sehingga menjadi sumber stress para driver. 

Stress kerja karyawan bagian operator yaitu adanya tuntutan dapat 

mencatat dan menerima reservasi pemesanan dengan cepat dan teliti, baik 

secara face to face maupun melalui via telefon dan via internet lainnya. 

Sehingga karyawan operator hanya memiliki waktu 2-3 menit untuk mencatat 

reservasi pemesanan kedalam buku penjadwalan travel dan tidak memiliki 

waktu untuk istirahat. Sedangkan karyawan driver sopir di tuntut untuk dapat 

bersabar dan konsentrasi pada saat mengendarai kendaraan di jalan, maupun 

sopan santun perilaku dalam berbicara pada setiap konsumen, dan kayawan 

driver sopir harus dapat mempromosikan pelayanan jasa lainnya terhadap 

konsumen. Stress kerja para karyawan bagian reservasi yaitu adanya 

penumpang yang komplian ketika lama dijemput, kesalahan dalam penulisan 

tempat duduk sehingga komplain ditujukan secara langsung kepada karyawan 

bagian reservasi. 

Permasalahan mengenai hubungan antar karyawan di perusahaan 

menjadikan suasana tidak kondusif . Kondisi ini penting untuk dilakukan oleh 
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kedua karyawan tersebut agar dapat saling memotivasi sesama karyawan, 

terutama jika mengalami kendala pada saat bekerja karena kedua karyawan 

tersebut sangat penting bagi jalannya bisnis tersebut. Terjadinya permasalahan 

mengenai hubungan antar karyawan menjadi salah satu penyebab terjadinya 

stress kerja karyawan. 

Menurut fenomena di atas, kondisi yang dirasakan karyawan operator 

dan driver sopirini diduga menjadi pemicu terjadinya stres kerja atas tuntutan 

dan beban kerja yang diberikan perusahan terhadap karyawan operator dan 

karyawan driver sopir. Hal itu akan sangat mempengaruhi kondisi fisik, 

perilaku, psikis karyawan dan jika tidak di kelola dengan benar, besar 

kemungkinan berdampak pada kinerja semua karyawan. Karyawan bagi 

perusahaan merupakan aset yang penting karena tanpa karyawan aktivitas 

perusahaan tidak dapat berjalan dengan maksimal. 

Keterkaitan penelitian terhadap topik diatas didasari pentingnya 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja karyawan 

operator. Dari pembahasan di atas di ketahui bahwa peningkatan stressor dan 

stres kerja dapat menurunkan kinerja karyawan. Stressor yang terlalu tinggi 

akan mengakibatkan tingkat stres kerja yang tinggi, karyawan berprestasi 

rendah, kesalahan meningkat, yang akhirnya mengakibatkan kinerja karyawan 

menurun. Stressor kerja karyawan yang rendah hingga sedang, bisa menjadi 

motivator karena cenderung memberikan dampak ketenangan dalam bekerja, 

sehingga kinerja karyawan meningkat. Sedangkan tanpa adanya stressor 

berakibat timbulnya kebosanan, motivasi menurun, prestasi rendah, sikap acuh, 
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sehingga kinerja rendah. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlangsung akan 

mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri dan juga untuk perusahaan karena 

karyawan merupakan sumber daya yang penting dalam sebuah organisasi 

terutama untuk menjalankan segala kegiatan dan kelangsungan hidup 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : PENGARUH STRESSOR TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN MELALUI STRES KERJA PADA PT. 

PANDAWA SAKTI LINTA NUSA MALANG 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraiaan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun 

rumusan masalahsebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang? 

2. Bagaimana stressor karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang? 

3. Bagaimana stress kerja karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang? 

4. Apakah stressor berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. 

Pandawa Sakti Lintas Nusa? 

5. Apakah stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang? 

6. Apakah stressor berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

stress kerja karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah digunakan untuk memperoleh pemahaman 

agar permasalahan tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud  sehingga 

lebih efektif dan terarah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Stressor hanya mencakup faktor di dalam perusahaan yang meliputi : 

tuntutan tugas, tuntutan peran, dan antar personal. 

2. Stres kerjahanya mencakup stress kerja para karyawan, dimana stress kerja 

tersebut secara langsung beban tugas atau pekerjaan yang menyebabkan 

terjadinya stress kerja. 

3. Kinerja meliputi kinerja karyawan yang di dikerjakan dengan melihat 

kualitas, kuantitas, dan ketetapan waktu. 

D. Tujuan Dan Manfaat Peneliti 

1. Tujuan Peneliti 

a. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan di PT. Pandawa Sakti Lints 

Nusa Malang. 

b. untuk mendeskripsikan stressor karyawan di PT. Pandawa Sakti Lintas 

Nusa Malang. 

c. Untuk mendeskripsikan stress kerja karyawan di PT. Pandawa Sakti 

Lintas Nusa Malang. 

d. Untuk menganalisis pengaruh signifikan stressor terhadap stress kerja 

karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 
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e. Untuk menganalisis pengaruh signifikan stress kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 

f. Untuk menganalisis pengaruh signifikan stressor terhadap kinerja 

karyawan melalui stres kerja karyawan PT. Padawa Sakti Lintas Nusa 

Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa 

kegunaan antara lain : 

a. Bagi Perusahaan  

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan 

dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan penanganan 

stress kerja serta peningkatan kinerja karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas 

Nusa Malang. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama yaitu terkait 

dengan stressor, stress kerja, dan kinerja karyawan. 

 


