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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan jiwa pada diri manusia dianggap penting demi terciptanya 

kepuasan kerja dalam sebuah keanggotaan. Indonesia secara normatif-konstitusional 

adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. 

Ditengah-tengah itu, Polri merupakan salah satu pilar penting, karena badan tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum 

menjadi kenyataan. Polri dituntut untuk memiliki anggota yang bertindak 

profesional, terampil, patuh hukum dan berdedikasi tinggi dalam mengabdikan 

tugasnya dimasyarakat. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat bahwa tugas 

utama Polri adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. 

Beban tugas yang diemban Polri tidaklah mudah, dibandingkan dengan 

pekerjaan jaksa dan hakim, polisi terhitung unik sekaligus kontroversial. Pada 

dasarnya jaksa dan hakim hanya berhadapan dengan terdakwa, sejumlah saksi, dan 

pengunjung sidang. Lain dengan tugas Polri yang dihadapkan langsung dengan 

masyarakat, bahkan seringkali polri berbenturan dengan masyarakat. Hal tersebut 

merupakan peran polisi yang lebih kompleks. Polri menjadi penegak hukum 

sekaligus pelayanan dan pelindungan masyarakat. Posisi tersebut mengharuskan 

polisi mempunyai gaya dan motif yang berbeda. Sebagai penegak hukum polisi harus 

siap berseberangan dengan masyarakat. Tugas yang diemban polisi sesungguhnya 

tidaklah mudah, karena mereka harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Terhadap 

penjahat polisi harus bersikap waspada, tidak jarang polisi bertugas dengan 

diambang bahaya. Tidak jarang lingkungan kerja pada polri menjadi salah satu 

permasalahan dalam menjalankan tugasnya. 

Polisi pada bagian lalulintas ditugaskan untuk membina fungsi lalulintas 

kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan 

masyarakat dan rekayasa lalulintas, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan 

hukum dalam bidang lalulintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalulintas.  
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Anggota polisi bagian lalulintas sering kali terancam oleh bahaya lingkungan 

yang berdampak stres. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yaitu 

mengenai permasalah yang sering terjadi di kepolisian bagian lalulintas bahwa 

kondisi atau lingkungan kerja yang berbaya menjadi salah satu  masalah yang 

dialami pada polisi bagian lalu lintas. Polisi bagian lalulintas ini di tugaskan 

mengatur jalannya lalulintas demi kelancaran pengendara masyarakat dijalanan. 

Keadaan  jalan raya khususnya di Malang sekarang ini semakin padat, berbeda 

dengan dahulu, semakin lama keadaan jalan raya semakin padat dan membuat polisi 

lalulintas harus lebih ekstra bekerja keras demi memperlaancar arus lalulintas yang 

menjadi tugasnya. Mengatur jalanan terutama di jalan-jalan protokol dengan kondisi 

jalan raya yang  panas dan terkadang hujan, bukanlah perkara mudah. Tingginya 

volume kendaraan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berlalulintas sesuai 

aturan adalah tantangan terberat para polisi lalu lintas. Setiap hari kerja secara rutin 

petugas polisi lalulintas harus melakukan pengaturan arus lalulintas terutama pada 

jam-jam sibuk, yakni pada waktu pagi antara pukul 06.30 sampai 08.00 dan siang 

hari antara 12.00 sampai 14.00. pada saat-saat tertentu mereka harus berada lebih 

lama lagi melakukan pengaturan bila jalanan akan dilewati oleh rombongan-

rombongan penting, misalnya pejabat negara, karnaval dan sebagainya. 

Lingkungan kerja yang cukup memuaskan para karyawan akan mendorong 

para karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan kondisi lingkungan 

kerja yang memadai, akan menimbulkan semangat kerja pada karyawan. Sedangkan 

lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan keinginan karyawan akan bisa 

menimbulkan stres pada karyawan tersebut. Lingkungan kerja pada perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu secara fisik berkaitan dengan kondisi 

kerja dan secara non fisik berkaitan dengan hubungan karyawan. Kondisi kerja 

berkaitan dengan lingkungan tempat kerja karyawan yaitu adanya penerangan yang 

cukup, suhu udara yang tepat, suara yang tidak bising, penggunaan warna serta 

keamanan kerja karyawan. Sedangkan untuk hubungan karyawan berkaitan dengan 

keserasian diantara karyawan yang mengganggu dalam bekerja. 

Dalam sebuah perusahaan ( organisasi ), jika hubungan antar karyawan dan 

hubungan antar karyawan dengan atasan tidak harmonis, maka akan memberikan 

dampak stres pada pekerjaan karyawan, karena tidak merasa nyaman secara 
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emosional. Demikian pula kondisi fisik tempat kerja apabila tidak sesuai dengan 

selera karyawan, diantaranya keadaan tidak bersih, pertukaran udara kurang, polusi 

udara dan sebagainya juga akan berdampak stres pada karyawan. Stres di lingkungan 

kerja dapat terjadi pada setiap level manajemen mulai dari top of manajemen sampai 

pada karyawan biasa dan memberikan pengaruh buruk terhadap hasil kerja individu 

yang kerdampak negatif bagi perusahaan.  

Stres merupakan keadaan internal organisme ketika menghadapi stimulus 

yang dipersepsikan mengancam. Berdasarkan Kranz (dalam Winarsunu, 2008) 

bahwa didefinisikan stres sebagai suatu keadaan internal individu ketika 

mempersepsi adanya suatu ancaman baik fisik maupun psikologis yang ada 

dilingkungannya. Sumber stres dapat terjadi dimana saja, tergantung pada 

stimulusnya, pada kajian ini dikhususkan untuk sumber stres yang ada di lingkungan 

tempat kerja. 

Setiap aspek di pekerjaan dapat membangkitkan stres. Sumber stres yang 

menyebabkan seseorang tidak berfungsi secara optimal, atau yang menyebabkan 

seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macam pembangkit stres, dan 

sebagian besar adalah waktu manusia bekerja, karena lingkungan pekerjaan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seseorang bekerja. Reaksi 

tubuh terhadap stres membantu kita untuk konsentrasi dan untuk melakukan sesuatu.. 

Secara umum ada taraf  optimum stres pada seseorang untuk mengerjakan tugas-

tugas tertentu ( Winarsunu, 2008 ). 

Gibson, Ivancevich, Donnelli (1982) menjelaskan bahwa stres disebabkan 

oleh resiko yang berhubungan dengan penambangan batu bara, petugas kepolisian, 

pemadam kebakaran, pekerja dipabrik besi, pekerja pengecekan logam, atau 

karyawan pabrik kimia.  

Stres mungkin positif atau negatif bagi seseorang. Stres yang dialami 

seseorang sebenarnya berada diawal kontrol orang itu sendiri, karena masalahnya ada 

didalam cara seseorang tersebut mempersepsikannya. Menurut Matteson (2006) 

persepsi adalah proses dimana seorang individu memberikan arti pada 

lingkungannya. Jika seseorang tersebut mempersepsikan lingkungan kerjanya baik 

maka kemungkinan untuk terjadi stres tersebut rendah, namun apabila seseorang 
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mempersepsikan lingkungan kerjanya buruk, maka yang terjadi adalah stres tinggi 

pada dirinya. 

Hasil penelitian Hurrell dkk (dalam Munandar, 2001) suara bising, 

lingkungan kerja yang kotor dan tidak sehat oleh para pekerja dinilai sebagai faktor 

yang tinggi sebagai pembangkit stres. 

Hasil penelitian Arisona (2008) disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap kondisi lingkungan kerja dengan tingkat 

stres kerja pada karyawan bagian terbang angkut di PG.Rejo Agung Batu Madiun 

yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi ( r ) sebesar -0,568 dengan p= 0,000 

(p<0,01) yang berarti semakin tinggi baik persepsi terhadap kondisi lingkungan kerja 

maka tingkat stres kerja pada karyawan bagian terbang angkut akan semakin rendah 

dan sebaliknya jika persepsi terhadap kondisi lingkungan kerja semakin 

rendah/buruk maka tingkat stres kerja pada karyawan bagian terbang angkut akan 

semakin tinggi.  

Hasil penelitian Maharani (2005) diperoleh hasil bahwa “ada hubungan 

negatif yang signifikan antara motivasi kerja dengan stres kerja pada polisi satuan 

reserse umum di Polresta Madiun (r=-0.367 ; p= 0.020)”. hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan memiliki motivasi kerja yang tinggi maka tingkat stres 

karyawan  akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Motivasi kerja kecil 

pengaruhnya yaitu sebesar 13,5% pada stres kerja. masih ada 86,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. Stres kerja ditentukan oleh faktor lingkungan 

dan faktor-faktor individu itu sendiri, ( Munandar, 2001). 

Dari hasil penelitian Alamsyah ( 2008 ) yang meneliti tentang hubungan 

antara stres kerja dengan intensi agresi pada anggota satuan pengendalian masyarakat 

kepolisian diwilayah kediri menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara stres kerja dengan intensi agresi. Sehingga dapat dikatakan apabila 

stres kerja rendah di temukan juga memiliki intensi agresi yang rendah. Demikian 

juga sebaliknya jika stres kerja tinggi maka ditemukan juga memiliki intensi agresi 

yang tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu ada 

hubungan yang positif antara stres kerja dengan intensi agresi pada anggota 

Satdalmas 
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Hasil analisa diatas diperkuat oleh teori Ficham & Rhodes ( dalam Munandar, 

2001 ) menyatakan bahwa stres kerja adalah kurang adanya kecocokan antara 

individu dengan lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk 

menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya serta efektif. Hal ini menentukan 

seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan dan seberapa lama individu akan tetap 

bertahan dalam menghadapi hambatan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Aspek dari sumber stres di tempat kerja yang dikemukakan oleh Jewell yaitu 

aspek pekerjaan yang tidak aman dan lingkungan fisik yang mengganggu telah 

diteliti oleh Lawton ( dalam Winarsunu, 2008 ) dan hasilnya adalah bahwa aspek-

aspek tersebut memiliki kontribusi yang kuat terhadap peningkatan pengalaman stres 

yang dialami oleh individu.  

Beberapa bukti yang menunjang oleh sejumlah besar literatur, telah 

menunjukkan bahwa unsur-unsur tertentu seperti suara gaduh, suhu udara yang tinggi 

atau terlalu rendah dan banyak kondisi penghambat lain mempunyai kemungkinan 

yang tak terlelakan sebagai penyebab stres didalam lingkungan kerja ( Fraser, 1992 ). 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang muncul adalah tingginya stres 

kerja di bagian lalulintas pada kepolisian. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dibagian lalulintas, dan penulis ingin mengetahui tingkat stres 

pada polisi bagian lalulintas. Oleh karena itu penulis ingin mengambil judul 

penelitian : “ Tingkat Stres Pada Polisi Bagian Lalulintas Di Polresta Malang “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka yang 

diajukan pada penelitian ini adalah seberapa besar tingkat stres pada Kepolisian 

bagian Lalulintas di Polresta Malang. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  “ tingkat stres pada Polisi bagian Lalulintas di Polresta Malang.  
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D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi pada 

institusi yang berkaitan tentang pentingnya stres kerja, sehingga 

sumber stres dapat dikelola dengan baik.  

2. Dan juga diharapkan penilitian ini dapat menjadi informasi tambahan 

yang berguna bagi peneliyian-penelitian selanjutnya. 

Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan umpan balik dan wawasan 

baru bagi para anggota Polri maupun karyawan lain bahwa persepsi terhadap kondisi 

lingkungan kerja berhubungan dengan tingkat stres pada anggota ataupun karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


