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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan meubel di Indonesia saat ini berkembang 

cukup besar, menurut data yang diperoleh dari ASMINDO (Indonesia 

Furniture & Handicraft Industry Association) industri furniture (mebel) 

berperan menyumbangkan penghasian devisa dari ekspor sebesar US$ 1,779 

miliar di tahun 2013, jumlah tersebut 50% dari ekspor kayu dan produk dari 

kayu Indonesia, maka industri meubel termasuk salah satu 10 prioritas produk 

ekspor yang bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Bisnis Furniture merupakan lahan yang sangat potensial bagi 

pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena bisnis ini bisa menyerap 

banyak tenaga kerja. Jika dilihat potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, sangat mungkin untuk dikembangkan serta ditingkatkan kualitas 

pada bisnis furniture. Sumber daya alam yang melimpah serta jumlah warga 

Indonesia yang cukup banyak membuat para wirausaha berminat untuk 

mempertahankan bahkan memulai bisnis furniture ini dengan 

mengansumsikan bahwa karyawan memegang peranan penting untuk 

keberhasilan perusahaan. 

Karyawan merupakan aset penting yang dimiliki perusahaan. Sekalipun 

tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan, 

karyawan adalah aset yang paling banyak kuantitasnya. Oleh karena itu 
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perusahaan harus dapat mengetahui dan memahami benar apa yang menjadi 

hak-hak karyawan. Untuk itu perusahaan memerlukan sebuah sistem 

manajemen yang dapat membantu perusahaan melaksanakan fungsinya 

sebagai perusahaan yang baik dan memperhatikan hak-hak karyawan 

sebagaimana mestinya. Jika hak-hak karyawan didalam perusahaan telah 

terpenuhi maka diharapkan karyawan akan mampu untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Kinerja karyawan yang tinggi akan sangat diinginkan oleh perusahaan. 

Perusahaan akan mendapatkan kinerja yang tinggi jika karyawan tidak 

mengalami hal-hal yang membuat karyawan tidak mampu untuk 

meningkatkan kinerjanya seperti adanya tuntutan yang berlebihan dari 

perusahaan. Jika karyawan mengalami tuntutan pekerjaan yang berlebihan 

maka karyawan akan mengalami stres kerja yang akan berpengaruh terhadap 

kualitas serta kuantitas yang dihasikan oleh karyawan. 

Stres merupakan hal yang wajar dalam kehidupan. Apabila karyawan 

tidak mempunyai stres maka tidak ada tantangan kerja yang juga akan 

menurunkan kinerja karyawan, apabila stres yang tinggi terjadi diikuti dengan 

tuntutan kerja yang bertambah maka kinerja pun ikut bertambah, tetapi 

apabila stres yang terjadi sudah mencapai tahap maksimal maka tantangan 

kerja harus dikurangi karena tidak akan lagi ada kinerja yang meningkat.  

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Furniture UD. Esa Jaya 

Banyuwangi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang furniture (mebel), yaitu 
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membuat bahan mentah kayu jati untuk diubah menjadi bahan jadi seperti 

lemari, kursi, kusen, pintu, meja, serta peralatan rumah tangga. Dalam proses 

produksi barang dibuat sesuai dengan orderan. Sebelum barang dikirim 

barang di check fisik agar tidak terjadi return in repair. Jika barang terjadi 

return in repair maka selain terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman 

maka perusahaan akan mendapatkan blacklist dari konsumen  

Dalam proses produksi ini karyawan bagian produksi dihadapkan dengan 

banyaknya barang atau tugas yang harus dikerjakan dan terkadang perusahaan 

memberikan deadline ketika mendapatkan orderan mendadak yang 

membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikannya. Dengan 

banyaknya tugas yang diberikan oleh perusahaan akan membuat beban kerja 

yang cukup besar bagi karyawan sehingga membuat karyawan menjadi stres. 

Menurut Robbin (2008:370-372), beban kerja yang cukup besar, pekerjaan 

yang melampaui kemampuan individu, tekanan atau desakan waktu 

berpotensial akan menimbulkan stres kerja. Berikut adalah data beban kerja 

perusahaan UD. Esa Jaya Furniture Banyuwangi. 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabel 1.1 

Data Beban Kerja UD. Esa Jaya Banyuwangi 2014 

Bulan Uraian Tugas Penyeleseian 
Standar 

Waktu 

Januari 
Kitchen Set (Type Classic 6 pcs dan Exotic 2 pcs), 

Set kursi tamu 2 pcs 
28 Hari 25 Hari 

Februari TV Cabinet 4 pcs, Big Bufet Balian 2 pcs 25 Hari 23 Hari 

Maret 
Membuat Bale-Bale Rahwana ukir 2 pcs, Kursi 

tamu depan balian 1 pcs 
28 Hari 26 Hari 

April Gazebo Segi 6 2 pcs, Kursi sofa santai bulat 3 pcs 25 Hari 25 Hari 

Mei 
Gebyok jendela ukir Balian 12 pcs, Box Bayi 

(model laci putih 2 pcs, Jati Balian 2 pcs) 
27 Hari 27 Hari 

Juni 
Bufet ukir (Davinsi Tambang 1 pcs, Balian 1 pc, 

Exotic 1 pcs) 
28 Hari 25 Hari 

Juli 

Bufet Jati Minimalis modern, Bufet cabinet tempat 

sepatu, Rak sepatu minimalis tingkat 2 pcs, set 

kursi sofa santai 1 pcs 

30 Hari 27 Hari 

Agustus 
Set kursi makan 4 pcs, Meja telepon (Duco Modern 

2 pcs, Balian 1 pcs) 
30 Hari 29 Hari 

September 
Meja rias ukir (balian 2 pcr, Exotic 1 pcs), Kusen 

Pintu 4 pcs, Dipan Dialora 1 pcs 
30 Hari 26 Hari 

Oktober 
Set kamar putih Balian 1 pcs, Lemari hias sudut 

minimalis 4 pcs 
30 Hari 28 Hari 

November 
Full set Sofa Minimalis gold emas 1 pcs , tempat 

tidur (peluru 2 pcs, ukir balian 2 pcs) 
30 Hari 25 Hari 

Desember Rak buku  bulat lipat 3 pcs, full set sofa 2 pcs 28 Hari 25 Hari 

  Sumber : UD. Esa Jaya Furniture Banyuwangi 2014 

Berdasarkan pada table 1.1 data beban kerja UD Esa Jaya, dilihat bahwa 

setiap bulan karyawan dihadapkan dengan banyaknya barang yang harus 

dikerjakan. Dilihat dari jangka waktu penyelesaian produk melebihi standar 

waktu yang ditentukan oleh perusahaan menandakan bahwa kinerja karyawan 

menurun. Kinerja karyawan yang menurun bisa dilihat dari kemoloran atau 

ketidaktepatan waktu karyawan dalam mengerjakan barang diakibatkan 

karena adanya beban kerja yang tinggi. Hal ini akan merugikan perusahaan 

terutama dalam segi kredibilitas perusahaan terhadap konsumen. 
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Selain beban kerja yang tinggi tingkat kejenuhan dalam bekerja juga 

akan berpotensi terjadinya stres kerja. Menurut Robbins (2008:375-377) 

mengatakan stres fisiologis meliputi perubahan mental seperti kejenuhan dan 

ketegangan. Tingkat kejenuhan yang terjadi adalah tidak adanya dukungan 

sosial dari rekan kerja atau ketidak harmonisan sesama karyawan. Stres atau 

tekanan jiwa yang dialami oleh karyawan UD. Esa Jaya Banyuwangi sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan tentunya akan sangat 

berpengaruh terhadap mutu serta produktivitas karyawan dalam berproduksi. 

Kejenuhan tersebut membuat karyawan merasa tidak nyaman saat bekerja 

sehingga karyawan banyak yang mangkir / absen saat bekerja. 

Kemangkiran atau absen ditempat kerja diakibatkan karena karyawan 

mengalami suatu tekanan yang mungkin membuat karyawan merasa jenuh 

dan tidak nyaman dalam bekerja. Seperti yang dikatakan Robbin (2008: 375-

377) stres perilaku dapatdilihat dari tingkat absensi dan tingkat produktivitas. 

Sebagaimana dalam tabel absensi selama dua tahun terakhir. Berikut adalah 

Data Absensi UD. Esa Jaya Banyuwangi Januari – Desember 2013 dan 2014 
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Tabel 1.2  

Data Absensi UD. Esa Jaya Banyuwangi 2013 dan 2014 

No Bulan 

Alasan Total 

Absensi 

2013 

Alasan Total 

Absensi 

2014 
Sakit Ijin Sakit Ijin 

1 Januari 3 2 5 3 3 6 

2 Februari 1 6 7 5 3 8 

3 Maret 2 3 5 2 4 6 

4 April 2 2 4 1 4 5 

5 Mei 0 4 4 2 3 5 

6 Juni 2 5 7 1 7 8 

7 Juli 6 1 7 4 4 8 

8 Agustus 3 2 5 2 4 6 

9 September 2 2 4 4 1 5 

0 Oktober 2 6 8 3 6 9 

11 November 4 6 10 4 7 11 

12 Desember 6 6 12 4 8 12 

Total 79   89 

 Sumber : UD. Esa Jaya Furniture dan Meubelair 2013 - 2014 

Berdasarkan pada tabel 1.2 data absensi UD. Esa Jaya Banyuwangi, 

diketahui karyawan sering tidak hadir dalam bekerja Dilihat pada tahun 2013 

total absensi karyawan 79 orang, sedangkan pada data absensi 2014 total 

absensi karyawan 89 orang. Maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan 

absensi di tahun 2014. Peningkatan absensi ini diakibatkan karena adanya 

stres kerja yang terjadi pada karyawan bagian produksi UD Esa Jaya 

Banyuwangi. Seperti yang dikatakan Robbin (2008: 375-377) stres perilaku 

dapat dilihat dari tingkat absensi dan tingkat produktivitas. Hal ini akan 

menggangu karyawan sehingga keinginan karyawan untuk meningkatkan 

kinerjannya menjadi lemah. 
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Menurunnya atau melemahnya kinerja karyawan juga akan berpengaruh 

terhadap produktivitas karyawan. Perusahaan akan mengalami permasalahan 

dalam produktivitas yang tentunya akan berpengaruh juga terhadap 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan, Jika hal ini terus terjadi tanpa ada 

penanganan yang serius dari pihak perusahaan maka bukan tidak mungkin 

perusahaan akan mengalami defisit sepanjang tahun. Berikut adalah data 

pertumbuhan produksi UD. Esa Jaya Banyuwangi yang akan disajikan dalam 

tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Data pertumbuhan produksi UD Esa Jaya dari tahun 2010 s/d 2014 

Tahun 

Target 

Produksi 

(Rp) 

Jumlah 

Produksi 

(Rp) 

Deviasi 
Prosentase 

Pertumbuhan 

2010 310.000.000 317.550.000 7.550.000 2,4% 

2011 310.000.000 316.000.000 6.000.000 2% 

2012 310.000.000 315.720.000 5.720.000 1,8% 

2013 310.000.000 304.000.000 -6.000.000 - 2% 

2014 310.000.000 300.000.000 -10.000.000 - 3,3% 

Sumber : UD Esa Jaya Furniture dan Meubelair Banyuwangi 

Dari data tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan 

produksi perusahaan mengalami penurunan di setiap tahunnya, dilihat pada 

tahun 2010 – 2012 target produksi tercapai, akan tetapi pada tahun 2013 – 

2014 perusahaan tidak bisa mencapai target produksi. Prosentase 

pertumbuhan juga mengalami penurunan di setap tahunnya. Menurunnya 



8 
 

tingkat pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas yang 

dihasikan oleh karyawan, jika kinerja karyawan baik maka kuantitas dan 

kualitas juga akan baik dan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

produksi. Perusahaan akan mengalami penurunan prosentase di tahun 

berikutnya jika tidak mampu melihat kondisi karyawan.  

Keadaan tersebut akan lebih parah jika perusahaan dan karyawan tidak 

melakukan perbaikan baik secara intern maupun ekstern maka secara 

langsung para karyawan akan merasakan beban psikologis semakin 

berlebihan yang pada akhirnya stress kerja semakin meningkat dan 

perusahaan juga akan mengalami penurunan keuntungan. Berdasarkan uraian 

dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

tentang “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Perusahaan Meubelair dan Furniture UD. Esa Jaya Banyuwangi”. 

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat stres kerja yang terdiri dari Stres Fisiologis, Stres 

Psikologis, dan Stres Perilaku pada perusahaan Furniture UD Esa Jaya 

Banyuwangi ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja yang ada pada Perusahaan Furniture UD. Esa 

Jaya Banyuwangi? 



9 
 

 
 

3. Apakah tingkat stres kerja yang terdiri dari Stres Fisiologis, Stres 

Psikologis, dan Stres Perilaku berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan Furniture UD. Esa Jaya Banyuwangi ? 

4. Variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan 

UD Esa Jaya Banyuwangi ? 

C.  Batasan Masalah 

Untuk menghindari simpang siur dalam penelitian ini maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Dalam Hal ini batasan masalah akan dibatasi pada objek 

yang diteliti yaitu karyawan bagian produksi UD. Esa Jaya Banyuwangi. 

Selain itu pada penelitian ini pengukuran stres kerja diukur dengan indikator 

stres psikologis, stres fisiologis dan stres perilaku pada teori Robbins 

(2008:375-377) dan kinerja karyawan dengan indikator Kualitas (Mutu kerja), 

kuantitas, kesungguhan dan sikap pada teori Hasibuan (2007:105) 

D.  Tujuan Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat Stres Kerja yang terdiri dari Stres Fisiologis, 

Stres Psikologis, dan Stres Perilaku pada Perusahaan Furniture UD. Esa 

Jaya Banyuwangi.   

2. Untuk mengetahui tingkat kinerja yang ada pada Perusahaan Furniture 

UD. Esa Jaya Banyuwangi? 
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3. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara tingkat Stres Kerja 

yang terdiri dari Stres Fisiologis, Stres Psikologis, dan Stres Perilaku 

terhadap tingkat kinerja karyawan pada Perusahaan Furniture UD. Esa 

Jaya Banyuwangi. 

4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan UD Esa Jaya Banyuwangi  

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui stres kerja yang ada 

pada karyawan dan kinerja karyawan serta pengaruhnya yang dapat 

dijadikan masukan bagi perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi 

karyawan demi terealisasinya tujuan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan referensi kepada peneliti lain untuk mejadikan penelitian 

ini menjadi dasar dan acuan penelitian selanjutnya yang mengkaji 

masalah stres kerja dan kinerja karyawan 


