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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi seseorang di mana ia  terpaksa memberikan tanggapan melebihi 

kenampuan penyesuaian dirinya terhadap suatu tuntutan eksternal (lingkungan). Stres 

yang  terlalu  besar  dapat  mengancam  kemampuan  seseorang  untuk  menghadapi 

lingkungannya.  Sebagai  hasilnya,  pada  diri  para  karyawan  berkembang  berbagai 

macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. 

Stres kerja  timbul karena tuntutan  lingkungan dan tanggapan setiap individu 

dalam  menghadapinya  dapat  berbeda.  Akibat  adanya  stres  kerja  tersebut  orang 

menjadi nervous, merasakan  kecemasan  yang  kronis, peningkatan  ketegangan pada 

emosi,  proses  berfikir  dan  kondisi  fisik  individu. Para  karyawan  pertamina  harus 

mempunyai  karakteristik  tersendiri  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  yang 

dilakukan. Risiko yang dihadapi dalam industri perminyakan juga tidak kecil seperti 

kebakaran,  ledakan, blow  out dan  bahaya  kesehatan  lainnya.  Salah  satu  potensi 

bahaya kesehatan di industri pertamina ini adalah stres kerja. 

Dalam  perkembangan  industri  dewasa  ini  faktorfaktor  Intrinsik  dalam 

Pekerjaan ialah  tuntutan  fisik  dan  tuntutan  tugas.  Tuntutan  fisik  misalnya  faktor 

kebisingan. Sedangkan faktorfaktor tugas mencakup kerja malam, beban kerja, dan 

penghayatan dari resiko dan bahaya seperti khususnya dunia  industri di negara kita, 

berjalan  amat  pesat  seiring  dengan meluasnya  jenis  produkproduk  industri,  mulai 

dari  apa  yang  digolongkan  sebagai  industri  hulu  sampai  dengan  industri  hilir. 

Kompleksitas  pengolahan  bahan mentah menjadi  bahan  baku,  yang  berproses  baik 

secara  fisika  maupun  secara  kimia,  telah  memacu  manusia  untuk  selalu 

meningkatkan dan memperbaiki untuk kerja sistem yang mendukung proses tersebut, 

agar semakin produktif dan efisien. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam 

hal  ini  adalah  stres  kerja  yang  dialami  karyawan  dalam  penggunaan  sistem 

pengendalian proses kontrol industri atau sistem kontrol pada perusahaan industri. 

Stres adalah sebuah kondisi yang dinamis dimana seseorang dihadapkan pada 

peluang, kendala, sekaligus kehilangan akan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang 

ia inginkan dan hasilnya dipersepsikan tidak pasti namun penting (Robins, 2003: 45).
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Reaksi  terhadap  stres  dapat  merupakan  reaksi  bersifat  psikologis,  fisik,  maupun 

behavioral.  Pada  situasi  kerja,  apabila  kondisi  psikologis,  fisik,  atau  behavioral 

seorang  karyawan  menurun  atau  berubah  ke  arah  yang  kurang  baik,  maka  hal 

tersebut  mengindikasikan  bahwa  ia  mengalami  stres  kerja.  Sedangkan  menurut 

Winardi  (1989: 60)  stres dapat di nyatakan  suatu keadaan adanya  ketegangan, atau 

tekanan dan  ia merupakan sebuah reaksi  normal yang  timbul karena  interaksi antar 

seorang individu dan lingkungan. 

Penelitian  Jex  (1999)  mengatakan  tingkatan  dari  efek  individu  dengan 

kategori kerja yang terlalu banyak, jam kerja berlebihan serta tugas yang berlebihan 

akan  berhubungan  pada  tekanan  psikologis  dan  gangguan  psikis  dengan  ukuran 

estimasi  untuk  interaksi  self  efficacy  adalah  1,5%,  1,5% dna  0,4%. Untuk masing 

masing penyebab stres tersebut. 

Penelitian  yang  dilakukan  Lestiana  (2001)  menyimpulkan  bahwa  ada 

hubungan  negative  yang sangat  signifikan antara persepsi  lingkungan  kerja dengan 

stres kerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa jika persepsi lingkungan kerja yang 

dilakukan individu tinggi maka stres kerja yang timbul akan rendah. Begitu pula, jika 

persepsi lingkungan kerja rendah maka stres kerja tinggi. 

Penelitian dari Cooper  mengevaluasi bidang pekerjaan  yang memiliki  stres 

kerja  paling  tinggi  (Cooper  dan  Straw,  1993)  hasilnya  tempat  kerja  yang  paling 

banyak mendatangkan stres kerja yaitu: Pertambangan (8,3%) Tentara/polisi (7,7%), 

Wartawan (7,5%), Periklanan (7,3%) Dokter gigi  (7,3%). (Dalam Hedrawati, 1999: 

5) maka  dari  itu  dapat  dilihat  bahwa  lingkungan  kerja  berpengaruh  terhadap  stres 

kerja. 

Dalam  sistem  kontrol  ini  peranan  manusia  amat  sangat  berpengaruh  dalam 
mengendalikan  mesin  dengan  kemampuan  manusia  untuk  mengatasi  tekanan  dari 
dalam  diri  sendiri  merupakan  suatu  masalah  tersendiri.  Sering  kali  beban  kerja 
menjadi  bertambah  dikarenakan  oleh  perasaan  individu  yang merasa  tidak mampu 
dalam mengelola tekanan yang dihadapi. Pengelolaan tekanan baik luar maupun dari 
dalam  yang  bagus  akan  memberikan  efek  positif  bagi  karyawan  dalam  bertugas 
sebagai  bentu  profesionalisme  dalam  mengerjakan  pekerjaan  yang  baik.  Masalah 
yang  dihadapi  oleh  karyawan  di  bidang  teknik  sebagai  subyek  penelitian  hanya 
sebagian  dari  faktorfaktor  pemicu  stres  atau  stresor  yang  bisa  berpengaruh  pada
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kinerja karyawan, yang tentu saja akan mempengaruhi fungsi dari bidang teknik itu 
sendiri.  Kehidupan  manusia  yang  menuntut  segala  sesuatunya  serba  cepat  dan 
sempurna  seringkali  menciptakan  suatu  kondisi  dimana  setiap  pekrjaan  harus 
dilakukan  secara  efektif  dan  sejeli mungkin.  Kondisi  ini,bagi  sebagian masyarakat 
dirasa menekan diri mereka. 

Stres memicu  saraf  di  otak,  yang merespons  dengan mempersiapkan  tubuh 
untuk  tindakan  defensif. Sistem  saraf  terangsang  dan  hormon  dilepaskan  untuk 
mempertajam  indera,  mempercepat  denyut  nadi,  respirasi  memperdalam,  dan 
tegangnya  otot. Respon  (kadangkadang  disebut  respon  melawan  atau  lari)  adalah 
penting karena membantu kita mempertahankan terhadap situasi  yang mengancam. 
Setiap  orang  merespon  dengan  cara  yang  sama,  terlepas  dari  apakah  situasi  stres 
terjadi di tempat kerja atau rumah. Tetapi ketika situasi stres terselesaikan, di dalam 
tubuh disimpan  dalam keadaan  siaga  yang meningkatkan  kebutuhan  air  dari dalam 
tubuh  (dehidrasi).  Selanjutnya  ,  menghasilkan  kelelahan  dan  kemampuan  tubuh 
untuk  memperbaiki  dan  mempertahankan  diri  bisa  menjadi  serius  yang  sulit 
diselesaikan. Akibatnya, risiko cedera atau penyakit escalates. 

Dalam  20  tahun  terakhir,  banyak  penelitian  telah  melihat  hubungan  antara 
stres  kerja dan berbagai penyakit. Suasana  hati dan  gangguan  tidur,  sakit perut dan 
sakit  kepala,  dan  hubungan  terganggu  dengan  keluarga  dan  temanteman  adalah 
contohcontoh masalah yang terkait dengan stres yang cepat untuk mengembangkan 
dan  sering  terlihat  di  studi  ini.Tandatanda  awal  stres  kerja  biasanya mudah  untuk 
dikenali. Tapi  pengaruh  stres  kerja  pada  penyakit  kronis  lebih  sulit  untuk  melihat 
karena  penyakit  kronis  perlu  waktu  lama  untuk  mengembangkan  dan  dapat 
dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  selain  stres. Meskipun  demikian,  bukti  yang  cepat 
untuk  mengumpulkan  factor  yag  menunjukkan  bahwa  stres  memainkan  peranan 
penting  dalam  beberapa  jenis  penyakit  masalah  kesehatan  terutama  pada  penyakit 
kardiovaskular kronis, gangguan muskuloskeletal, dan gangguan psikologis. 

Menurut  sebuah penelitian dari M Kompie  dari  21500  karyawan  di   Eropa, 
masalah  kesehatan  kerja  yang  paling  umum  adalah  pekerjaan  yang  berhubungan 
dengan  sakit  punggung  (33%),  stres  (28%),  dan  kelelahan  (23%).  Penelitian  yang 
sama menunjukkan bahwa, hari  ini, sebagian besar karyawan Eropa bekerja dengan 
kecepatan  tinggi  atau  dalam  kondisi  ketat  waktu  lebih  dari  50%  dari  waktu  yang 
dibutuhkan.  Dua  puluh  enam  persen  merasa  "secara  emosional  terkuras  dari" 
pekerjaan mereka, dan 26% merasa "terbakar habis dan stres oleh pekerjaan mereka".
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Seseorang dapat mengalami  stres apabila  ia merasa  tertekan karena kondisi 

kondisi  yang  sedang  mempengaruhi  kondisinya.  Kondisi  tersebut  diperoleh  dari 

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

bila  ada  tekanantekanan  dalam  pekerjaan  yang  melebihi  ambang  kewajaran  dan 

disertai  dengan  kurangnya  pendukung  kebutuhan  lainnya.  Hampir  setiap  kondisi 

pekerjaan bisa menyebabkan stres tergantung pada reaksi karyawan. 

Hasil  stres  termasuk  keluhan  somatik, kelelahan, mengalami  ketidak puasan 

kerja. Makalah  ini disajikan  sebuah studi  tentang karyawan manufaktur operator di 

suatu  perusahaan  elektronik  multinasional. Analisis  regresi  ganda  menunjukkan 

bahwa  62,9%  dari  varians  dalam  hasil  stres  yaitu  variabel  independen,  kursi,  area 

kerja,  akustik,  pencahayaan,  jam  kerja  dan  kelembaban. Kursi/tempat  duduk 

kantornya  jam  kerja  dan  kelembaban  yang  ditemukan  memiliki  hubungan  yang 

signifikan  dengan  hasil  stres  kerja. Lingkungan  kerja,  akustik  dan  pencahayaan, 

namun ditemukan tidak signifikan. Temuan ini mendukung evaluasi yang lebih baik 

dari pengembangan kebijakan ergonomi tempat kerja oleh manajemen. Dalam jangka 

panjang seperti tindakan yang diambil oleh otoritas manajemen untuk meningkatkan 

ergonomik  tempat  kerja  akan  menghasilkan  manfaat  bagi  institusi  dalam  hal 

meminimalkan hasil stres kerja. 

Wilson  (1995)  menunjukkan  bahwa  pemahaman  interaksi  antara  berbagai 

komponen  seperti  manusia,  area  kerja,  mesin  dan  lingkungan  secara  efektif  dapat 

meningkatkan  produktivitas  dan  mengurangi  stres. Stress  kerja  merupakan 

penyumbang  utama  terhadap  kesehatan  yang  buruk  dan  stres  yang  dialami  oleh 

individu dapat menyebabkan jenis dan efek negatif jangkapanjang. 

Dengan  adanya  mesin  sistem  kontrol  ini  maka  karyawan  mengalami 

kelelahan sehingga untuk mencegah  kelelahan atau kecelakaan kerja di pergunakan 

dengan menggunakan sistem shift. 

Dalam Penelitian di Statistik Kanada Katalog No 11008 Autumn 2003  telah 

menunjukkan  bahwa  pekerja  shift  lebih  cenderung  memiliki  kecelakaan  atau  pada 

cedera kerja. Memang, banyak kecelakaan  industri  terbesar memiliki  terjadi di pagi 

hari  dan  telah  terlepas  dari  para  staff  jatuh  tertidur,  timbulnya  gangguan,  atau 

memiliki reaksi yang tertunda kali sebagai akibat dari tidak cukup tidur.
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Dalam mesin sistem kontrol yang di gunakan oleh pertamina bagian produksi 

pengolahan ini menggunakan komputer yang berbagai macam jenisnya. Penggunaan 

komputer dapat menimbulkan  stres,  seperti  yang  ditemukan NIOSH  (The National 

Institute  of Occupational  Safety  and Health).  NIOSH menemukan  bahwa  operator 

komputer memiliki  tingkat  stres  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pekerjaan 

lain. 

Gangguan  kesehatan  lain  yang  paling  banyak  dilaporkan  akibat  pengguna 

komputer adalah  gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan dapat menimbulkan 

kelainan fisik. Hal ini terjadi karena saat penglihatan menjadi kabur, maka pengguna 

komputer akan mengubah  posisi  tubuh maju  kedepan mendekatkan  diri  agar  dapat 

melihat  objek  yang  ada  di  monitor  lebih  jelas.  Gangguan  penglihatan  yang 

disebabkan  karena  penggunaan  komputer,  oleh  The  American  Optometric 

Association dinamakan Komputer Vision Syndrome (CVS). 

Dalam jurnal penelitian ARH Hig Rada Toksikol. 2007 Stres dan kemampuan 

pekerja bekerja di industri minyak menyatakan dalam penelitian crosssectional yang 
dilakukan  antara bulan Maret dan Juni 2006  telah diperiksa untuk masalah stres di 

tempat kerja dan kemampuan pekerja 180 orang dengan tempat kerja  yang berbeda 

dalam sebuah perusahaan minyak. Pekerja di bidang minyak diteliti oleh penelitian 

cross  sectional  dalam  kuisioner  "Stres  Kerja  yang  dinilai  dengan  kuisioner  versi 

Industri Minyak dan (WAI)". Tingkat respons secara keseluruhan adalah 69,4%, dan 

ukuran sampel akhir adalah 125 pekerja yang menyelesaikan kuesioner (57 di kantor, 

41 di laboratorium, 27 pekerja minyaklapangan).  Pekerja lapangan minyak berbeda 

secara  signifikan  terhadap  umur  (P  <0,001).  Lebih  dari  75%  dari  seluruh  pekerja 

percaya  tugas  mereka  adalah  stres,  tetapi  persepsi  stres  tertentu  tergantung  pada 

tempat kerja. 

Dalam penelitian insiden kecelakaan kerja  tinggi di berbagai sektor  industri, 

dan  di  banyak  negara  berkembang  jumlahnya  meningkat.  Pekerja  yang  terluka 

sekitar 250.000.000 dan sebanyak 300000 karyawan mengalami luka fatal terjadi di 

seluruh dunia. Tingkat cedera fatal Tempat Kerja adalah 34 kali  lebih besar dalam 
kegiatan  ekonomi  negaranegara  kurang  berkembang  dibandingkan  dengan  negara 

negara maju lebih banyak Ada sekitar 14100 karyawan mengalami kecelakaan kerja 

dengan kondisi yang  parah di Republik Islam Iran setiap tahun, terutama di kalangan 

buruh manufaktur mobil.
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Hubungan  antara  stres  kerja dan  terkait  cedera yang  tidak disengajabekerja 

belum diteliti  secara  memadai. Studi  sebelumnya  telah  difokuskan  pada  pekerjaan 

tertentu, dan  tidak  ada  usaha  yang  telah  dibuat  untuk  menggambarkan  hubungan 

antara  stres  kerja  dan  kecelakaan  kerja  di  kalangan  pekerja  manufaktur  mobil. 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menggambarkan  pola  stres  kerja  di  antara  para 

pekerja dari perusahaan manufaktur mobil di  Iran, untuk mengeksplorasi hubungan 

antara  stres  kerja  dan  terkait  cedera  yang  tidak  disengaja,  dan  untuk  menjelaskan 

apakah  stres  kerja  mempengaruhi  cedera  akibat  kerja  kecelakaan  berbeda  antara 

kelompok  usia  yang  berbeda  dan  pekerja  dengan  latar  belakang  pekerjaan  yang 

berbeda pengalaman, pendidikan dan status perkawinan. 

Begitu juga Penelitian pada tahun 2004 dan 2005 bertujuan untuk menyajikan 

pola  stres  kerja  antara  pekerja manufaktur  mobil  di  salah  satu  pabrik  di  Republik 

Islam Iran dan untuk menilai  hubungan dengan  kecelakaan  kerja. Dan disimpulkan 

dari 608 pekerja  laki laki (508 pekerja umum beresiko dan 100 dengan cedera pada 

tahun lalu). Stres kerja dinilai dengan indeks Belkic stres kerja. Prevelensi stres kerja 

adalah  21,3%.  Stres  pada  pekerjaan  utama  karena  tekanan  waktu  (78,5%),  cara 

pembayaran dan  evaluasi  (58,4%)  dan  interaksi  dengan  orangorang dengan mesin 

(41,3%). Resiko cedera di antara mereka dengan stres kerja adalah jauh lebih tinggi 

daripada mereka yang tidak stres kerja (OR=2,0% 95% Cl: 1,203,30). Pada Insiden 

kecelakaan  kerja  tinggi  di  berbagai  sektor  industri,  dan  di  banyak  Negara 

berkembang  jumlahnya  meningkat  luka.  Dari  250.000.000  kerja  non  fatal  dan 

300.000  fatal  terjadi di  seluruh dunia. Tingkat cedera  fatal  tempat kerja adalah 34 

lebih  besar  dalam  kegiatan  ekonomi  Negaranegara  kurang  berkembang 

dibandingkan  dengan Negaranegara maju  lebih  banyakdan mereka  terutama  tidak 

disengaja. Ada  sekitar 14.100 kecelakaan kerja parah di Republik  Islam Iran  setaip 

tahun, terutama di kalangan buruh manufaktur mobil atau industri. 

Pada penelitian Stern pada  tahun 1994 menyatakan bahwa penerangan  yang 

buruk, suara bising, penempatan prabot yang tidak tepat, dan suatu lingkungan yang 

kotor atau bau akan menciptakan stres. 

Setiap aspek di pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. tenaga kerja yang 

menentukan  sejauh  mana  situasi  yang  dihadapi  merupakan  situasi  stres.  Berbagai 

tekanan  yang dirasakan oleh  tenaga  kerja dapat berasal dari  faktor  faktor  intrinsik
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dalam  pekerjaan  yang  menimbulkan  kebosanan  karena  pekerjaan  berulang  ulang 

dan  tempat  kerja  yang  bising,  konflik  peran  yang  dirasakan  pekerja  yaitu  sebagai 

pelaksana sekaligus sebagai pekerja, adanya karir yang tidak berkembang, hubungan 

yang  buruk  dengan  rekan  sekerja  maupun  dengan  atasan,  ditambah  lagi  adanya 

struktur organisasi yang jelek, aturan main yang terlalu kaku, sedikitnya keterlibatan 

atasan, serta ciri individu dalam menanggapi situasi yang dihadapi. Selain itu, tenaga 

kerja dalam interaksinya dengan pekerjaan juga dipengaruhi pula oleh hasil interaksi 

di  tempat  lain  seperti di di  rumah, di perkumpulan dan  sebagainya Ashar Sunyoto, 

2001:  380).  Hampir  5075  %  dari  seluruh  kunjungan  kepada  dokter,  langsung 

maupun tidak langsung berhubungan dengan stres (Panggabean, 2003: 1). 

Konsep  stres  kerja  seringkali  bingung  dengan  tantangan,  namun  konsep 

konsep  ini  tidak  sama.  Tantangan  energi  kita  secara  psikologis  dan  fisik,  dan 

memotivasi  untuk  belajar  keterampilan  baru  dan menguasai  pekerjaan  kita. Ketika 

tantangan  terpenuhi,  kita  merasa  santai  dan  puas.  Dengan  demikian,  tantangan 

merupakan unsur penting bagi kerja yang sehat dan produktif dalam menjalani mesin 

sistem kontrol. 

Hasil  wawancara  di  perusahaan  Pertamina  pada  bagian  produksi  dan 

pengolahan  secara  keseluruhan  menggunakan  mesin  sistem  kontrol  yang  berupa 

manual dan otomatis. Mesin yang digunakan dengan cara instromentasi yang artinya 

peralatan  yang  dimana  akan  terjadinya  alarm  ketika  adanya  signal  dari  luar  yang 

dapat mengetahui adanya penyimpangan pipa atau alat mesin. Mesin yang digunakan 

untuk  mengontrol  proses,  level,  temperatur  mesin  untuk  pengolahan  minyak  di 

lapangan. Secara manual seperti alat yang digunakan alat pompa minyak, pemakaian 

pelumas  pada  pompa  dan mesin, mekanisil  (menahan minyak  tidak  bocor  keluar), 

kegunaan pelumas untuk mesin dan pompa untuk kelancaran mesin dan pompa agar 

tidak terjadi kebocoran dan kerusakan. Dengan mesin manual para karyawan secara 

langsung melihat  kondisi mesin  dan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk mengecek 

mesin sehingga tidak ada kerusakan dan kebocoran. Pada bagian pengolahan terdapat 

suatu  mesin  yang  berada  di  dalam  ruangan  yang  disebut  kontrol  room  mesin  ini 

digunakan dengan secara otomatis  yang berupa  terdapat  layar  komputer  yang tidak 

hanya  satu  tetapi  dengan  jumlah  yang  banyak,  mesin  ini  membutuhkan  perhatian 

yang banyak dari karyawan karyawan atau pengguna mesin. Sehingga para karyawan
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yang  menggunakan  mesin  ini  harus  lebih  fokus  ke  layar  komputer  untuk  melihat 

mesin  atau  pompa atau pipa  yang  berada di kawasan  industri  pertamina. Dan  para 

karyawan selalu menggunakan mata dan otak untuk menjalanin mesin sistem kontrol 

ini agar tidak lalai dalam pekerjaan dan tidak mengalami kecelakaan kerja. 

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menggambarkan dan 

mengetahui stres kerja karyawan yang lingkungan kerja menggunakan mesin sistem 

kontrol di Unit Pengolahan V Pertamina di daerah Balikpapan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini 

adalah sebagai berikut: “Bagaimana Gambaran Stres Kerja pada Karyawan yang 

Bekerja Menggunakan Mesin Sistem Kontrol di Pertamina Unit Pengolahan V 

di Balikpapan” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  stres  kerja  pada  karyawan 

yang  bekerja  menggunakan  mesin  sistem  kontrol  di  Pertamina  unit  pengolahan  V 

Balikpapan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Sebagai bahan untuk memperkaya  ilmu terutama di bidang psikologi kecelakaan 

dan kesehatan kerja 

2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada perusahaan 

industri  supaya  lebih  memperhatikan  kesehatan  karyawan  dalam  menghadapi 

mesin kontrol.


