
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

untuk menghadapi lingkungan. Stress banyak merugikan diri individu 

karyawan dan perusahaan, seperti menurunnya gairah kerja, kecemasan yang 

tinggi, frustasi dan lain sebagainya. Semakin lama stres ini dapat meluas 

keaktivitas lainnya seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera makan 

berkurang, kurang konsentrasi, sedangkan kerugian bagi perusahaan 

konsekuensi yang timbul dapat berupa menurunnya tingkat absensi, 

menurunnya tingkat produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan 

komitmen organisasi, memicu perasaan teralienasi, hingga turnover (Robbins, 

2000:302). Penelitian terbaru mengatakan bahwa dari beberapa manajer 

bekerja melebihi waktu dan memaksakan diri bekerja di luar jam kerja terbukti 

dapat menyebabkan masalah stres yang unik dan karyawan, melakukan 

pekerjaan secara tertekan, dan menimbulkan hilangnya gairah dalam bekerja.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi dalam menjalankan 

aktivitasnya memperkerjakan beberapa karyawan yang memiliki latar 

belakang pendidikan serta budaya yang berbeda sehingga sering terjadi 

permasalahan terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan para karyawan. 

Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi tersebut berkaikan dengan kondisi 
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individu yang terdapat terdapat di perusahaan maupun permasalahan terkait 

dengan proses penyelesaiakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab para 

karyawan. Kondisi tersebut merupakan pemicu terjadi stress kerja yang dapat 

terjadi pada karyawan. Demikian pula stress kerja yang terjadi pada bagian 

frontliners, bagian ini merupakan bagian yang berkaitan atau berhubungan 

secara langsung dengan nasabah.

Frontliners bertugas melayani nasabah, memahami produk 

perusahaan, dan memasukkan data nasabah. Pada kenyataannya mereka juga 

mengerjakan di luar tugas frontliners seperti mengerjakan laporan awal bulan 

dan akhir bulan dan membantu nasabah  untuk memisahkan antar uang layak 

edar dan tidak layak edar (sortir uang) yang seharusnya menjadi tugas 

karyawan backoffice. Hal tersebut menjadi beban karena bukan tanggung 

jawab pekerjaan mereka sehingga membuat frontliners mengalami stres kerja. 

Pekerjaan mereka bertambah berat saat bulan-bulan tertentu yang ramai akan 

nasabah seperti hari raya agama dan libur sekolah. Selain itu frontliners 

merupakan bagian yang secara langsung menghadapi komplain dari nasabah. 

Kondisi tersebut menjadikan pekerjaan pada bagian tersebut sangat 

memberatkan bagi karyawan. Proses penyampaian komplian yang dilakukan 

oleh nasabah sering menjadikan para karyawan merasa tersinggung serta 

diremehkan, namun demikian para karyawan harus bersikap baik kepada 

nasabah sehingga stress dapat terjadi.

Kondisi kerja yang terdapat di perusahaan tersebut dirasakan 

membebankan kepada karyawan, dimana hal tersebut dibuktikan dari hasil 
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wawancara yang dilakukan kepada bagian Frontliners yaitu Titis Chikatania, 

dimana dia mengatakan bahwa: “Saya sering mengalami stress dalam bekerja 

terutama menghadapi nasabah yang cerewet serta tidak sabar dan selalu emosi 

ketika mengurus permasalahannya. Selain itu tuntutan dari pimpinan menjadi 

tekanan tersendiri bagi saya” Dia juga mengatakan stres kerja yang sering dia 

alami terkait dengan pekerjaan yaitu: Ketika jaringan sistem pelayanan 

mengalami gangguan maka saya dan teman-teman harus mengimput data 

secara manual sehingga harus melakukan kerja dua kali sehingga banyak 

menghabiskan waktu dan tenaga”. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh 

Hendra yang merupakan rekan dari Titis Chikatania, dia mengatakan bahwa: 

“Saya sering mengalami stress dalam bekerja, terutama dalam menghadapi 

nasabah yang sering kurang sabar dalam melakukan transaksi sehingga 

terkesan saya lambat dalam memberikan pelayanan, pada hal itu sudah 

maksimal dalam saya memberikan pelayanan”. Selain itu dengan adanya kerja 

ganda dalam artian pekerjaan yang bukan menjadi tugas dari frontliners 

menjadi tugas saya menjadikan pemicu terjadinya stress kerja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini 

para karyawan dalam bekerja sering mengalami permasalahan yang memicu 

terjadinya stress kerja. Selain itu stress kerja juga terjadi karena adanya 

persaingan kerja antar frontliners. Karena ketidak setaraan lamanya bekerja, 

antar karyawan sering berselisih, karyawan yang lebih senior, sering bertindak 

se-enaknya sendiri dengan karyawan baru. Dalam hal tingkat kehadiran, 

karyawan senior jika datang agak terlambat, supervisor sering memaklumi hal 
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tersebut dan tidak memberikan teguran. Namun jika karyawan junior yang 

terlambat hadir, teguran dan peringatan langsung dari atasan kemudian juga 

karyawan senior lebih mudah mendapatkan hak cuti mereka, sedangkan anak 

baru untuk cuti satu hari saja, atasan langsung menanyakan keperluan cutinya 

untuk apa. Beberapa kondisi ini menjadikan karyawan merasakan adanya 

kejenuhan atas aktivitas rutin yang dilakukan, merasa malas serta tidak mampu 

bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dan tidak 

dapat secara fokus dalam proses penyelesaian pekerjaan. Beberapa kondisi ini 

menunjukkan stress kerja yang dialami para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan.

Apabila dikaitkan dengan stress kerja yang berasal dari luar pekerjaan 

menunjukkan bahwa selama ini permasalahan mengenai ekonomi menjadi 

faktor penyebab utama terjadinya stress kerja yang berasal dari luar pekerjaan. 

Dimana seorang karyawan selama ini hanya mengandalkan penghasilan atau 

pendapatan yang diperoleh dengan bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Malang Kawi. Namun demikian gaji yang diterima selama ini belum mampu 

memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung masing-masing karyawan, 

dimana gaji pokok terendah yaitu sebesar Rp.1.700.000,- dan tertinggi yaitu 

sebesar Rp. 2.300.000,-, besarnya gaji tersebut menurut karyawan belum 

sesuai  dengan tingkat pengeluaran rutin yang harus dipenuhi. Hal seperti 

inilah yang membuat karyawan mengeluh dalam menerima pekerjaan, 

sehingga membuat pekerjaan terasa berat dan menjadi beban. Pemicu terjadi 

stress kerja yang berasal dari luar pekerjaan secara langsung berkaitan dengan 
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permasalahan keluarga, yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang 

ekonomi. Untuk mengkompensasi stress yang diterima fronliner terpaksa 

beralasan datang terlambat, hingga tidak masuk kerja. 

Permasalahan diluar pekerjaan yang sering terjadi karena adanya 

permasalahan keluarga sehingga segala bentuk permasalahan akibat belum 

terpenuhi kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi oleh karyawan. Para 

karyawan merasakan bahwa gaji yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan 

dan permasalahan pribadi antar karyawan yang merupakan dampak dari 

masalah pekerjaan juga menjadi penyebab terjadinya stress kerja. 

Permasalahan pribadi tersebut terjadi karena adanya rasa sentimen seorang 

karyawan menjadikan permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan 

dalam proses penyelesaian pekerjaan. Beberapa hal atau hal yang berkaitan 

dengan stress kerja karyawan tersebut berdampak pada kondisi kinerja para 

karyawan. Apabila tingkat stress kerja yang terlalu tinggi akan memberikan 

dampak terhadap penurunan atas pencapaian kinerja karyawan. Kondisi 

pencapaian kinerja karyawan bagian frontliner menunjukkan adanya 

penurunan, dimana terjadi peningkatan jumlah komplain yang terjadi pada 

tahun 2014 dan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1

Jumlah Komplain Pada Divisi Frontliner Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Malang Kawi Tahun 2014

Triwulan Jumlah Peningkatan

I 23 -

II 28 21,74%

III 42 50%

IV 52 23,81%

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa jumlah komplain 

menunjukkan adanya peningkatan, kondisi ini mengindikasikan terjadinya 

penurunan atas pencapaian kinerja para karyawan.  Berdasarkan permasalahan 

di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Stress Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Frontliner Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Malang Kawi”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana stress kerja karyawan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Malang Kawi?

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Divisi frontliner pada Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Malang Kawi?

3. Adakah ada pengaruh signifikan stress kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Divisi frontliner pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi?

C. Batasan Masalah
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Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar 

permasalahan tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud sehingga 

penelitian lebih efektif dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan 

adalah sebagai stress kerja meliputi stress psikologis karyawan pada Divisi 

frontliner Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi dan kinerja terkait 

dengan kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan stress kerja karyawan pada Divisi frontliner pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi.

2. Mendeskripsikan kinerja karyawan pada Divisi frontliner pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi

3. Menganalisis pengaruh yang signifikan stress kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Divisi frontliner pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Malang Kawi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai  

bahan pertimbangan  dalam pengambilan keputusan untuk mengelola 

stress kerja karyawan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan referensi yang berkaitan 

dengan penelitian mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja.


