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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tenaga Kerja merupakan salah satu aset yang sangat penting. Manusia 

yang merupakan tenaga kerja bagi perusahaan kadang kala sering diabaikan 

sebagai aset yang berharga. Tak jarang, perusahaan hanya mengganggap bahwa 

tenaga kerja (karyawan) sebagai beban yang harus selalu ditekan untuk 

mengurangi biaya dalam produksi. Namun, itu merupakan pandangan yang 

kurang tepat. Karyawan merupakan satu-satunya aset yang tidak dapat 

digandakan oleh manusia lain karena pada hakekatnya tiap-tiap orang adalah 

mahluk unik yang diciptakan oleh Maha Pencipta dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, tenaga kerja harus selalu dijaga dan 

dikembangkan sehingga memberikan output yang optimal bagi perusahaan. Bagi 

perusahaan PT. Yopa Mitra Pergani Malang, mengelola perusahaan yang 

berjumlah ratusan bukan perkara mudah, jika di lihat dari perspektif budaya 

yang yang berbeda satu sama lain. 

Pemberdayaan manusia (karyawan) merupakan salah satu upaya untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga karyawan dapat 

memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Sehingga dibutuhkan 

keinginan dan keterampilan yang kuat untuk mencetak tenaga kerja yang mampu 

menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Bagi PT. Yopa Mitra 

Pergani Malang, mengelola karyawan yang berjumlah ratusan bukan perkara 
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yang mudah, jika dilihat dari karateristik individu dan prespektif budaya yang 

berbeda satu sama lain. 

Stressor kerja adalah interaksi individu terhadap lingkungan didalam 

suatu organisasi (stressor on the job) maupun diluar organisasi (stressor off the 

job) yang dirasakan karyawan dapat mempengaruhi pekerjaannya. Dimana 

kondisi ini dapat berupa dari adanya beban kerja yang tinggi, situasi kerja, 

konflik peran, hubungan antar karyawan, status pekerjaan dan karir yang tidak 

jelas (ketidakjelasan peran) yang kesemuanya itu menyebabkan karyawan 

merasa tertekan dalam bekerja sehingga mengganggu terhadap pekerjaannya. 

Adapun bentuk stressor kerja yang berasal dari luar misalnya, keadaan ekonomi, 

perubahan teknologi, masalah keluarga, kepribadian dan lain sebagainya 

(Handoko, 2000, 201). 

Stres kerja banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan. Pada 

diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, 

kecemasan yang tinggi, frustasi dan sebagainya. Konsekuensi pada karyawan ini 

tidak hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tetapi dapat meluas ke 

aktivitas lain di luar pekerjaan. Seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera 

makan berkurang, kurang mampu berkonsentrasi, dan sebagainya. 

Kusriyanto, dalam Mangkunegara (2005: 9), mendefenisikan “kinerja 

sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu (lazimnya per jam)”. Selanjutnya menurut Faustino Cadosa 

Gomes dalam Mangkunegara (2005: 9), mengatakan bahwa defenisi kerja 

karyawan sebagai: “Ungkapan seperti output, efisiensi serta efektifitas sering 

dihubungkan dengan produktifitas”.  
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Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono (2008: 2), kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja seseorang menjadi bagian 

penting yang dapat mempengaruhi keberadaan karyawan dalam perusahaan, 

dimana dengan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan akan menjadikan 

perusahaan dalam hal ini PT. Yopa Mitra Pergani akan dengan tepat mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pada dasarnya stres dapat mendorong atau mengganggu seseorang 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tergantung seberapa tingkat 

stresnya. Bila tidak ada stres, tantangan – tantangan kerja juga tidak ada, dan 

kinerja karyawan cenderung rendah. Sejalan dengan meningkatnya stres, kinerja 

karyawan cenderung naik, karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan 

segala sumber daya yang dimilikinya guna terpenuhinya segala persyaratan dan 

kebutuhan pekerja. 

Stres muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi 

tuntutan-tuntutan pekerjaan. Ketidak jelasan apa yang menjadi tanggung jawab 

pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak ada dukungan 

fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling bertentangan, 

merupakan contoh pemicu stres. Karyawan sering dihadapkan dengan berbagi 

masalah dalam perusahaan sehingga sangat tidak mungkin untuk terkena stres. 

Stres pekerjaan dapat diartikan sebagi tekanan yang dirasakan karyawan karena 

tugas-tugas pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. 
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Seperti halnya yang terjadi pada PT. Yopa Mitra Pergani terdapat 

beberapa karyawan pada bidang pendidikan yang mendapatkan tugas dan beban 

kerja yang tinggi serta membutuhkan jam kerja yang tinggi. Hal tersebut 

menyebabkan karyawan rentan terhadap adanya stres kerja. 

Kondisi kerja karyawan pada bidang pendidikan PT. Yopa Mitra Pergani 

disinyalir rentan terhadap stres. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan stres 

tersebut dapat berasal dari dalam organisasi yaitu berupa adanya ketidak jelasan 

peran, ambiguitas peran, beban kerja terlalu berat baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif, kondisi kerja karyawan dan hubungan antar karyawan. Sedangkan 

faktor yang berasal dari luar perusahaan dapat berupa adanya permasalahan 

keluarga, adanya permasalahan keluarga, adanya permasalahan ekonomi serta 

kepribadian. 

Adanya faktor – faktor penyebab stres kerja tersebut akan menyebabkan 

stres kerja, stres kerja kemudian akan berdampak pada karyawan. Dampak 

tersebut terlihat dari timbulnya stres fisiologis yaitu tangan yang menjadi 

lembab, sakit kepala, tubuh terasa panas. Stres psikologis terlihat dari adanya 

kecemasan, merasa depresi, kehilangan semangat kerja, kehilangan kreatifitas, 

sulit konsentrasi, dan kebosanan. Stres perilaku dapat terlihat dari adanya 

kemangkiran, tingkat absensi, pola makan dan tidur yang tidak teratur dan 

melakukan kegiatan yang kurang produktif. 

Jika hal tersebut diatas terus menerus terjadi dan dalam jangka waktu 

yang cukup lama maka akan mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan dapat dinilai dan tiga hal yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas. 
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Dalam jangka pendek, stres yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan 

yang serius dari pihak perusahaan membuat karyawan menjadi tertekan, tidak 

termotivasi, dan frustasi menyebabkan karyawan bekerja tidak optimal sehingga 

kinerjanya pun akan terganggu. Dalam jangka panjang, karyawan yang tidak 

dapat menahan stres kerja maka ia tidak mampu lagi bekerja diperusahaan. Pada 

tahap yang semakin parah, stres bisa membuat karyawan menjadi sakit atau 

bahkan akan mengundurkan diri (turnover). Dalam penelitian ini variabel 

stressor yang akan diteliti yaitu: stressor on the job dan stressor of the job. 

Kedua variabel tersebut, akan diteliti sehingga nantinya perusahaan bisa 

mengidentifikasi sumber stressor mana yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan perlu ditangani dengan serius. Berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik menulis dengan judul : 

“Pengaruh Stressor Terhadap Stres Kerja dan Kinerja Karyawan PT. Yopa 

Mitra Pergani Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah stressor kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja karyawan 

PT. Yopa Mitra Pergani Malang? 

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

Yopa Mitra Pergani? 

3. Apakah stressor berpengaruh terhadap kinerja melalui stress kerja karyawan 

PT. Yopa Mitra Pergani? 
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C. Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan tidak menyimpang dari tujuan akhir maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada masalah stressor yang meliputi 

stressor on the job dan stressor of the job terhadap stres kerja yang meliputi 

stres fisiologis, stres psikologis, stres perilaku dan kinerja karyawan PT. Yopa 

Mitra Pergani Malang dibatasi pada bidang pendidikan. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pengaruh signifikan faktor stressor terhadap stres 

kerja karyawan pada PT. Yopa Mitra Pergani. 

b) Untuk mengetahui pengaruh signifikan faktor stres terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Yopa Mitra Pergani. 

c) Untuk mengetahui pengaruh stressor terhadap kinerja melalui stress 

kerja pada karyawan PT. Yopa Mitra Pergani. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Yopa Mitra Pergani 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkn masalah 

yang terkait faktor – faktor penyebab stres kerja dan tingkat stres kerja yang 

terjadi serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada bidang pendidikan 

PT. Yopa Mitra Pergani. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang berminat pada bidang yang sama. 


