
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia merupakan faktor penentu yang terpenting dalam kemajuan 

zaman. Hal tersebut harus diakui karena perkembangan dunia sekarang ini, 

adalah hasil dari pemikiran manusia untuk mampu memenuhi keinginan dan 

kebutuhan hidup manusia  itu  sendiri.  Di  bidang ekonomi  dan bisnis,  hal 

tersebut berhubungan dengan kemampuan perusahaan – perusahaan untuk 

mampu  mengikuti  laju  perkembangan  serta  kepekaan  perusahaan  – 

perusahaan tersebut terhadap perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Oleh 

karena  itu,  faktor  manusia  dalam perusahaan  harus  dikelola  dengan  baik 

untuk  menunjang produktivitas  perusahaan agar  perusahaan dapat  unggul 

dalam persaingan usaha.

Bagi  masyarakat  modern  bekerja  merupakan  suatu  tuntutan  yang 

mendasar, baik dalam rangka memperoleh imbalan barang atau jasa ataupun 

dalam rangka mengembangkan dirinya. Pada kenyataannya, sebagian besar 

pekerjaan cenderung memiliki konotasi paksaan, baik yang ditimbulkan dari 

dalam  diri  sendiri  maupun  dari  luar.  Pekerjaan  juga  seringkali  meliputi 

penggunaan waktu dan usaha diluar keinginan individu pekerja itu sendiri. 

Banyak  pekerja  yang  melakukan  pekerjaan  rutin  yang  hanya  menuntut 

sedikit inisiatif dan tanggungjawab, dengan harapan untuk dapat maju dan 

berkembang. Banyak juga pekerja yang melakukan tugas yang berada jauh 

dibawah kemampuannya atau dibawah tingkat pendidikan yang telah mereka 

peroleh.

Keadaan – keadaan diatas, bagi individu atau karyawan menimbulkan 

adanya perasaan tegang akibat faktor yang mengancam mereka.  Baik yang 

bersifat sosial atau yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang tidak dapat 

diatasi. Keadaan tegang ini sesuai dengan konsep stres yang dikemukakan 

oleh pearlin, liebermen dan mulen (Breznitz dan Golberger, 1982, hal 369) 

yang menyatakan bahwa:  stress refer  to  a  response of  the organism to a 



noxious or theartening condition. 

Hal  – hal  yang menjadi  sumber  stres  atau penyebab stres pada diri 

seseorang disebut stressor (Barney dan Griffin, 1992, hal 699). stressor kerja 

adalah  interaksi  individu  terhadap  lingkungan  didalam  suatu  organisasi 

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

dirasakan  dapat  mempengaruhi  karyawan  terhadap  pekerjaanya.  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).  

Stress  dan  keadaan  tegang  yang  berkepanjangan,  tanpa  adanya 

penyelesaian  yang  kuat,  akan  mengganggu  kesehatan  fisik  dan  mental 

pekerja yang muncul dalam keluhan – keluhan psikosomatik. Selanjutnya 

gangguan  kesehatan  tersebut  akan  menjadi  suatu  stress  baru  yang  pada 

giliranya akan mengganggu tampilan kerja individu tersebut. Kenyataan ini 

disimpulkan  oleh  Triana  (2008),  yang  mengamati  lebih  jauh  penelitian 

Tarani Chandola dari University London (dipublikasikan oleh The European 

Heart Journal) yang melibatkan 10 ribu pekerja Inggris dalam kurun waktu 

12 tahun. Hasil penelitian Chandola menjawab adanya perubahan perilaku 

dan  biologis  dari  para  pekerja  merupakan  hal-hal  yang  menjelaskan 

mengapa 68 pesen dari pekerja memiliki resiko terkena penyakit  jantung. 

Hal ini semakin diperparah dengan konsumsi makanan tidak sehat, rokok, 

minuman, serta kurangnya olahraga. 

Stres kerja banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan. Pada 

diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, 

kecemasan  yang  tinggi,  frustrasi  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.

Penelitian  yang  dilakukan  Halim  (1986)  di  Jakarta  dengan 

menggunakan  76  sampel  manager  dan  mandor  di  perusahaan  swasta 

menunjukkan  bahwa  efek  stres  yang  mereka  rasakan  ada  dua.  Dua  hal 

tersebut adalah: (1) Efek pada fisiologis mereka, seperti: jantung berdegup 

kencang,  denyut  jantung  meningkat,  bibir  kering,  berkeringat,  mual.  (2) 

Efek pada psikologis mereka, dimana mereka merasa tegang, cemas, tidak 

bisa berkonsentrasi, ingin pergi ke kamar mandi, ingin meninggalkan situasi 

stres. Bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak langsung 

adalah meningkatnya tingkat absensi, menurunnya tingkat produktivitas, dan 

secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, memicu perasaan 

teralienasi, hingga turnover (Robbins; 1993: 302).

Gibson  (1996: 206)  berpendapat  bahwa,  individu  yang  mengalami 

stres kerja menyebabkan ia kurang konsentrasi dalam bekerja. Perhatiannya 

tidak  terfokus  pada  pekerjaannya.  Keadaan  individu  akan  semakin  tidak 

terkontrol  bila  didalam  masalah  yang  dihadapinya  ternyata  menghambat 

kemajuan untuk mengarah pada tujuan yang diinginkannya. Sehingga hal ini 

dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara; 2000: 67)

Kinerja  secara  umum  merupakan  kemampuan  dari  individu  untuk 

menghasilkan  tingkat  keluaran  tertentu  dalam  batas  tertentu  yang  telah 

ditentukan. Menurut Dharma (1991; 01) kinerja atau prestasi kerja adalah 

sesuatu yang dikerjakan,  produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan 

oleh seseorang atau sekelompok orang. 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 PERUM Jasa Tirta I akan dengan tepat mencapai 

tujuan perusahaan.



Ulhaq  dalam  (forum  bawean,  2008)  berpendapat  bahwa  Kinerja 

karyawan  perlu  dipantau,  dinilai,  dan  dievaluasi.  Penilaian  kinerja  para 

karyawan merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai 

yang  bersangkutan.  Pentingnya  penilaian  kinerja  yang  rasional  untuk 

ditetapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu 

kepentingan  pegawai  yang  bersangkutan  dan  kepentingan  organisasi. 

Menurut Handoko (2000; 136) penilaian kinerja karyawan berperan sebagai 

umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan 

dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, 

jalur, rencana, dan pengembangan karirnya.   

Terdapat  banyak  penelitian  yang  menemukan  korelasi  antara  stres 

kerja  terhadap  kinerja  karyawan.  Schuller  (dalam  Novitasari,  2006) 

mengidentifikasi  beberapa  perilaku  negatif  karyawan  yang  berpengaruh 

terhadap  organisasi.  Menurut  penelitian  ini,  stres  yang  dihadapi  oleh 

karyawan  berkorelasi  dengan  penurunan  kinerja,  peningkatan 

ketidakhadiran  kerja  serta  tendensi  mengalami  kecelakan  kerja.  Secara 

singkat beberapa dampak negatif  yang ditimbulkan oleh stres kerja dapat 

berupa: 1) terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun 

operasional  kerja,  2)  mengganggu  kenormalan  aktifitas  kerja,  3) 

menurunkan  tingkat  produktifitas,  4)  menurunkan  pemasukan  dan 

keuntungan,  kerugian  financial  yang  dialami  perusahaan   karena  tidak 

imbangnya  antara  poduktivitas  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk 

membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.

Pada  dasarnya  stress  dapat  mendorong  atau  mengganggu  seseorang 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tergantung seberapa tingkat 

stresnya. Bila tidak ada stress, tantangan – tantangan kerja juga tidak ada, 

dan  kinerja  karyawan  cenderung  rendah.  Sejalan  dengan  meningkatnya 

stress, kinerja karyawan cenderung naik, karena stress membantu karyawan 

untuk mengarahkan segala sumberdaya yang dimilikinya guna terpenuhinya 

segala persyaratan dan kebutuhan pekerja. 

Seperti  halnya  yang terjadi pada karyawan PERUM JASA TIRTA I 



khususnya pada bagian Divisi Jasa Umum. Dimana pada bagian ini adalah 

bagian  yang  mendapatkan  tugas  dan  beban  kerja  yang  tinggi  serta 

membutuhkan jam kerja yang tinggi. Tidak jarang sering terjadi adanya jam 

lembur kerja bagi karyawan serta dinas luar kota bagi sebagian karyawan. 

Dari  data  tingakat  absensi  karyawan  tahun  2009  selama  tiga  bulan 

dapat  diketahui  bahwa sebagian  besar  karyawan divisi  jasa  umum sering 

melakukan lembur kerja, artinya bahwa beban kerja yang diterima karyawan 

divisi jasa umum sangat tinggi sehingga hal ini diduga dapat menyebabkan 

karyawan divisi jasa umum rentan terhadap adanya stres kerja. Dari data ini 

juga tersirat bahwa tingkat penyebab munculnya stres kerja (stressor kerja) 

pada  karyawan  Divisi  Jasa  Umum  sangatlah  tinggi,  sehingga  besar 

kemungkinan  karyawan  akan  renta  terhadap  munculnya  stres  kerja  dan 

secara jangka panjang akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Tabel 1.1

Daftar Absensi karyawan DJU

Per Juni – Agustus 2009

Jumlah 

karyawan

Bulan
Juni Juli Agustus

Skt Lmbr DL Skt Lmbr DL Skt Lmbr DL

45 15 216 34 6 201 30 8 246 32
  Sumber data: SDM dan Umum Perum Jasa Tirta I Malang, 2009

Keterangan:

- Skt = Sakit

- Lmbr = Lembur kerja

- DL = Dinas luar kota

Selain  itu  terungkap  pula  bahwa  kondisi  yang  dirasakan  karyawan 

dalam situasi kerja yang dapat mempengaruhi stress kerja antara lain: (1) 

ketidakjelasan peran,  dimana karyawan merasa tidak mengerti  akan tugas 

yang harus mereka selesaikan (2) konflik peran, yang dikarenakan karyawan 

dikacaukan tentang pekerjaan yang bertentangan dengan atasan (3) beban 

peran  yang  terlalu  berat  secara  kualitatif,  dimana  tugas  yang  diberikan 



kepada  setiap  karyawan  tidak  sesuai  dengan  kemampuan  atau  kapasitas 

mereka  (4)  beban  peran  yang  terlalu  berat  secara  kuantitatif,  dimana 

karyawan  diharapkan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  lebih  dari  yang 

dimungkinkan oleh waktu atau penyelesaian pekerjaan dengan persediaan 

waktu  yang  terbatas  (5)  hubungan  antar  karyawan,  dimana  karyawan 

kebanyakan merasa stress yang diakibatkan hubungan antar karyawan yang 

kurang harmonis, hal ini dikarenakan masalah pertentangan atau perbedaan 

pendapat.

Kreitner (2005; 352) berpendapat bahwa stres dapat sangat membantu 

atau  fungsional  (eustres),  tetapi  juga  dapat  berperan  salah  (disfunctional) 

atau merusak kinerja. Secara sederhana hal ini berarti bahwa stres berpotensi 

untuk mendorong atau menggangu pelaksanaan kerja, tergantung seberapa 

besar  tingkat  stres.  Stres  bukanlah  sesuatu  yang  harus  dihindari,  karena 

setiap  manusia  berpotensi  menderita  stres.  Stres  akan  selalu  ada  dalam 

kehidupan manusia karena jika tidak ada stres sama sekali berarti kematian. 

Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengambil 

judul  “Pengaruh  Stressor  Terhadap  Stress  Kerja  Dan  Kinerja 

Karyawan Divisi Jasa Umum (DJU) PERUM JASA TIRTA I Malang”. 

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang  diatas  maka  perlu  adanya 

perumusan  masalah  agar  dapat  dicari  pemecahanya.  Adapun  perumusan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana stressor, stress, dan kinerja pada bagian Divisi Jasa Umum 

PERUM Jasa Tirta I Malang?  

2. Apakah  stressor  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  stress  kerja 

karyawan bagian Divisi Jasa Umum PERUM Jasa Tirta I Malang?  

3. Variabel stressor manakah yang paling berpengaruh terhadap stres kerja 

karyawan bagian Divisi Jasa Umum PERUM Jasa Tirta I Malang?  

4. Apakah stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 



pada bagian Divisi Jasa Umum PERUM Jasa Tirta I Malang?  

C. Batasan Masalah.

Berdasarkan  perumusan  masalah,  agar  penelitian  ini  terfokus  pada 

permasalahan maka ruang lingkup pembahasan dititikberatkan pada masalah 

stressor yang meliputi stressor on the job dan stressor of the job (Pendapat 

Hani Handoko)  terhadap stress kerja yang meliputi stress fisiologis, stress 

psikologis, stress perilaku (pendapat Stepant Robbins) dan kinerja (pendapat 

mangkunegara) karyawan pada bagian Divisi Jasa Umum PERUM Jasa Tirta 

I Malang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

a) Mendeskripsikan  stressor  kerja,  stres  kerja,  dan  kinerja 

karyawan  pada  bagian  Divisi  Jasa  Umum PERUM Jasa  Tirta  I 

Malang.

b) Untuk  mengetahui  pengaruh  signifikan  faktor  stressor 

terhadap  stres  kerja  karyawan  pada  bagian  Divisi  Jasa  Umum 

PERUM Jasa Tirta I Malang.

c) Untuk mengetahui  variable  stressor  manakah yang paling 

berpengaruh  terhadap  stress  kerja  karyawan  pada  bagian  Divisi 

Jasa Umum PERUM Jasa Tirta I Malang.

d) Untuk mengetahui pengaruh signifikan stress kerja terhadap 

kinerja  karyawan  pada  bagian  Divisi  Jasa  Umum PERUM Jasa 

Tirta I Malang.

2. Manfaat Penelitian.

a) Bagi PERUM Jasa tirta I.

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 



memecahkan masalah yang terkait faktor – faktor penyebab stress 

kerja  dan  tingkat  stress  kerja  yang  terjadi  serta  pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada Divisi Jasa Umum PERUM Jasa 

Tirta I Malang.

b) Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi 

peneliti  selanjutnya  yang  berminat  meneliti  pada  bidang  yang 

sama.


