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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia di dalam menjalani kehidupan mempunyai keinginan dan 

harapan yang akan dicapai. Hal inilah yang akan membuat manusia berusaha 

hidup lebih bahagia serta merasa terpuaskan apabila apa yang akan menjadi 

keinginannya dapat terwujud. Tetapi, di dalam pencapaian tersebut tentu tidak 

semua berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Setiap kesulitan dan 

kegagalan yang dialami setiap individu tentu mempunyai beban masing-masing 

ketika individu tersebut mengalaminya. Hal tersebut tentu akan memberikan 

dampak yaitu sebuah tekanan yang dapat menyebabkan stres.  

Stress merupakan suatu ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi seseorang dimana ia terpaksa memberikan tanggapan 

melebihi kemampuan menyesuaikan dirinya terhadap suatu tuntutan eksternal 

(lingkungan). Stress dapat didefinisikan sebagai respon adaptif yang dipengaruhi 

oleh karakteristik individual dan atau proses psikologis, yaitu akibat dari 

tindakan, situasi atau kejadian eksternal yang mengakibatkan tuntutan fisik dan 

atau psikologis seseorang (Ivansevich dan Matteson, 1980 dalam Kreitner dan 

Kinicki, 2004). Ketika seseorang berada dalam kondisi tertekan sehingga 

menyebabkan stres, tentu dapat mempengaruhi aktifitasnya yang lain. Sedangkan 

tidak semua orang mengetahui pasti apa yang menyebabkan dirinya mengalami 

stres dan belum terlalu paham dalam menangani situasi tersebut.  

Stres yang dialami oleh setiap individu pasti dipicu oleh berbagai macam 

hal dan sikap yang dimunculkan individu ketika menghadapi situasi seperti itu 

tentu berbeda. Ketika sedang berada dalam suatu masalah, ada individu yang 

menjadikan permasalahan tersebut sebagai suatu tantangan yang harus dapat 

diatasinya, sedangkan ada juga individu yang cenderung menghindari atau tidak 

dapat mengatasinya sehingga menimbulkan kecemasan hingga stres. Stres dapat 

dialami oleh setiap individu dimana saja dan kapan saja, terutama yang terjadi 

dalam lingkungan pekerjaan.  
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Seiring dengan waktu, Indonesia sebagai negara berkembang juga 

memiliki sekmen industri yang mulai menggeliat dan semakin bersaing. 

Persaingan yang terjadi dalam industri dan pabrik-pabrik yang mulai didirikan 

hampir dapat dipastikan mempunyai standar masing-masing dan semakin tinggi 

seperti halnya persaingan industri yang semakin ketat. Oleh karena itu, peraturan 

dan target dari tiap pabrik atau industri juga pasti meningkat. Hal tersebut 

memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat 

menjadi pemicu stres kerja pada para pekerjanya terutama karyawan bagian 

produksi.  

Peningkatan atau penurunan kinerja karyawan dalam perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingkat stres pekerja. 

Beberapa pekerja yang mengalami stres ringan justru dapat bekerja lebih 

produktif dari biasanya. Namun ada beberapa yang justru tidak dapat 

mengendalikan stres tersebut. Pekerja yang seperti ini akan mengalami 

pergeseran stres ke tingkat stres yang lebih tinggi bahkan dapat mengalami 

depresi. Kondisi yang seperti inilah yang akan menyebabkan penurunan kinerja 

karyawan. Pekerja yang tidak dapat bertahan pada kondisi tersebut biasanya akan 

mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang baru.  

Keluarnya seorang karyawan dari sebuah perusahaan jelas akan merugikan 

perusahaan tersebut karena tentu diperlukan perekrutan karyawan yang baru. Hal 

ini akan menambah pengeluaran perusahaan. Untuk itulah perlu adanya 

manajemen yang baik dalam perusahaan misalnya dengan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat stres karyawan dalam perusahaan. Dengan 

begitu dapat diciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dalam 

aktivitasnya di perusahaan.  

Pada sebuah pabrik yang produksinya tinggi dan kondisi lingkungan yang 

kurang mendukung dapat menimbulkan suatu ketegangan (stress) pada 

pekerjanya. Jika hal tersebut tetap dibiarkan tentu dapat mempengaruhi kinerja, 

kesehatan, dan kejiwaan pekerjanya. Stress kerja timbul karena adanya tuntutan 

lingkungan dan tanggapan tiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda. 

Akibat adanya stress kerja tersebut seseorang menjadi bingung, merasakan 

kecemasan yang kronis, peningkatan ketegangan pada emosi, proses berpikir, dan 
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kondisi fisik individu. Contohnya saja pada karyawan sebuah pabrik rokok, para 

pekerja seharusnya mempunyai karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang dilakukan. Resiko yang dihadapi dalam industri rokok juga bisa 

dikatakan tidaklah ringan, misal gangguan pernafasan, target produksi rokok, 

kecelakaan lapangan, dan bahaya kesehatan lainnya. Salah satu potensi bahaya 

kesehatan di industri rokok adalah stress kerja. 

Seseorang dapat mengalami stres apabila ia merasa tertekan karena 

kondisi yang sedang mempengaruhi kondisinya. Kondisi tersebut diperoleh dari 

dalam diri seseorang tersebut maupun dari lingkungan kerja. Secara teoritis, stres 

kerja terjadi bila ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang melebihi ambang 

kewajaran dan disertai dengan kurangnya pendukung kebutuhan lainnya. Hampir 

setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stres, hal itu bergantung dari reaksi 

karyawan. 

Setiap aspek pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. Tenaga kerja 

yang menentukanan sejauh mana situasi yang dialami merupakan situasi stres. 

Berbagai tekanan yang dirasakan oleh tenaga kerja dapat berasal dari faktor-

faktor intrinsic dalam pekerjaan yang menimbulkan kebosanan karena pekerjaan 

berulang-ulang dan tempat kerja yang bising, konflik peran yang dirasakan 

pekerja yaitu sebagai pelaksana sekaligus pekerja, adanya karir yang tidak 

berkembang, hubungan yang buruk dengan rekan sekerja maupun dengan atasan, 

ditambah dengan struktur organisasi yang buruk, aturan main yang terlalu kaku, 

sedikitnya keterlibatan atasan, serta ciri individu dalam menanggapi situasi yang 

dialami. Selain itu, tenaga kerja dalam interaksinya dengan pekerjaan juga 

dipengaruhi oleh hasil interaksinya di tempat lain seperti di lingkungan rumah, di 

masyarakat, dan lain sebagainya (Munandar, 2001).  

Sehubungan dengan ini perasaan stress diakibatkan karena rasa tertekan 

pada suatu masalah yang dirasa sulit dan adanya tuntutan dari pasar konsumen 

yang harus dipenuhi, sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam 

melaksanakan tugasnya dan suatu perasaan tertekan. Hambatan yang sering 

terjadi dikarenakan adanya suatu kondisi yang dirasa kurang mengenakkan atau 

mengganggu baik dilihat dari segi fisik, materi ataupun faktor penunjang 
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terjadinya suatu hambatan yang bisa menyebabkan stress pada karyawan 

khususnya unit produksi. 

Dengan adanya beberapa permasalahan ini maka karyawan harus bekerja 

keras untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dirasa 

mengganggu kerja mereka dan apabila dari pihak karyawan tidak bisa mencapai 

target produksi yang sudah ditentukan dan terlalu lama dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan tersebut, maka karir dari karyawan tersebut akan terhambat.  

Baker dkk (1987) menemukan bahwa stress yang dialami oleh seseorang 

akan merubah cara kerja sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, orang tersebut 

cenderung sering dan mudah terserang penyakit yang cenderung lama masa 

penyembuhannya karena tubuh tidak banyak memproduksi sel-sel kekebalan 

tubuh, ataupun sel-sel antibodi banyak yang kalah. 

Dengan berbagai permasalahan yang timbul karena adanya stres kerja, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada karyawan bagian 

produksi Pabrik Rokok Tajimas yang terletak di wilayah Kabupaten Kediri, 

tepatnya di Desa Pranggang, Plosoklaten yang berdiri sejak tahun 2005 dibawah 

naungan CV. Top Ten Tobacco. Dengan karyawan total berjumlah 1049 orang, 

Pabrik Rokok Tajimas mulai melebarkan eksistensinya di dunia industri dengan 

cara memasarkan produknya diseluruh wilayah karisidenan Kediri dan mulai 

merambah sebagian kota di Jawa Timur. Misalnya saja daerah  Jombang, 

Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar. Sedangkan untuk jenis rokok, 

pabrik rokok Tajimas mempunyai 3 macam produk andalan, yaitu Tajimas  King, 

Tajimas Kingdom, dan Tajimas Gold. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti pada Jumat, 6 Januari 

2012 dan wawancara dengan Ibu Sari Anggrayeni, S.H., selaku Humas Pabrik 

Rokok Tajimas pada Sabtu, 28 Januari 2012, maka peneliti memperoleh 

informasi jika  karyawan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu pada karyawan 

bagian giling, karyawan bagian potong, dan karyawan packaging (pengemasan), 

serta dengan system gaji borongan dan harian. Selain itu, dengan semakin 

tingginya permintaan pasar maka perusahaan tentu semakin meningkatkan mutu, 

kualitas, dan target dalam produksi. Hal tersebut secara tidak langsung tentu 

membuat para karyawan khususnya pada bagian produksi dipacu untuk 
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meningkatkan produksi rokok setiap harinya. Jika produksi yang dihasilkan tidak 

begitu tinggi dalam sehari, maka akan berpengaruh pula dengan gaji atau upah 

yang mereka terima.  

Karyawan bagian produksi tentu sangat rentan terhadap stres kerja yang 

timbul karena berbagai faktor. Gejala stres yang seringkali dimunculkan oleh 

para karyawan tersebut adalah hasil produksi rokok yang tidak memenuhi target, 

data absensi yang meningkat, seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, 

kehilangan nafsu makan, susah tidur, dan cemas. Berbagai faktor yang 

mempengaruhi munculnya stres kerja diantaranya adalah masalah keluarga, 

keadaan lingkungan di sekitar tempat kerja (aroma tembakau), kondisi fisik 

(duduk dalam jangka waktu yang lama), konflik pribadi, dan masalah ekonomi. 

Penelitian lain Effendi (2009) menemukan bahwa terdapat 11 faktor yang 

menyebabkan stress kerja pada buruh wanita, antara lain : desain pekerjaan, 

lingkungan fisik pekerjaan, sikap atasan, konflik ditempat kerja, peralatan dan 

tuntutan peran, formalitas hubungan kerja, aturan, kepentingan diluar pekerjaan, 

keluarga, perlakuan diskriminasi, dan kebiasaan. Penelitian yang lain 

menemukan bahwa terdapat pengaruh negative secara langsung yang signifikan 

antara stress kerja dengan komitmen organisasi, Baihaqi (2009). Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan Poernomo (2005) mendapati bahwa stres kerja tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kerja Organizational 

Citizenship Behaviour pada karyawan wanita di PT Halim Jaya Sakti. 

Dari penelitian yang dipaparkan diatas mengenai stress kerja yang 

menghubungkan dengan aspek yang telah dibatasi, maka peneliti tertarik untuk 

menggali tentang berbagai faktor dominan pemicu stress kerja yang dirasakan 

para buruh rokok ketika mereka sedang dalam kondisi bekerja, diantara semakin 

berkembangnya perusahaan rokok di kota Kediri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Faktor Dominan Pemicu Stres Pada Karyawan Bagian 

Produksi (Studi Kasus pada Pabrik Rokok Tajimas)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apa faktor dominan pemicu stress kerja pada 

karyawan pada perusahaan CV. Top Ten Tobacco (khususnya pada sector bagian 

produksi rokok Tajimas) ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui faktor dominan pemicu 

stres kerja pada karyawan perusahaan CV. Top Ten Tobacco (khususnya pada 

sector bagian produksi rokok Tajimas) ?” 

 

D. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Teoritis 

Bagi bidang psikologi, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi industri dan organisasi, 

khususnya tentang berbagai faktor yang dapat memicu stres kerja pada 

karyawan. 

b.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 

pertimbangan untuk pengelolaan sumber daya manusia, yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi oleh para karyawan bagian produksi dalam 

menangani suatu hambatan kerja yang dapat menjadi pemicu stress kerja. 

Selain itu, karyawan diharapkan untuk bisa mengatasi atau mengurangi stress 

kerja yang timbul dari konfilk atau permasalahan di lapangan. 

 

 


