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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja yang tinggi dari setiap pegawai  merupakan hal yang sangat 

diinginkan oleh semua perusahaan. Semakin banyak pegawai yang memiliki 

kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan semakin 

meningkat dan organisasi dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. Kinerja 

pegawai merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau actual 

perfomance (prestasi karya atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). 

Definisi kinerja pegawai  yang dikemukakan oleh Robbins (2008) adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran dan serta tenaga kerja persatuan 

waktu. Sementara menurut Mangkunegara (2005) bahwa kinerja pegawai  adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai  

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Maka dapat dikatakan juga bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

seseorang berdasarkan standar kinerja yang telah ditentukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi adalah mempunyai tenaga kerja yang berkualitas 

dan mempunyai kinerja tinggi. Tetapi pada kenyataannya Sumber Daya Manusia 

Indonesia tergolong rendah. Secara umum kondisi produktifitas Sumber Daya 

Insani (SDI) Indonesia dibanding SDI mancanegara masih tergolong rendah yaitu 
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peringkat ke 98. Sementara itu peringkat SDI, Filipina 84, Thailand 66, Malaysia 

52, Brunai 42, Singapura 37, Hongkong 25, Australia 9, Belanda 8, dan Jepang 

menduduki peringkat pertama. Hal lain yang memberikan indikasi rendahnya 

produktifitas kerja Indonesia adalah besarnya kesenjangan pendapatan, besarnya 

pengangguran dan rendahnya pendidikan rata-rata tenaga kerja (Pranata, 2004).  

  Adapun pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Surakarta 

ada masalah dengan kinerja pegawainya. Pada dasarnya Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pengawasan dan Pelayanan antara lain 

menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan 

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; pengelolaan dan pemeliharaan sarana 

operasi, sarana komunikasi, dan senjata api; pelaksanaan pelayanan teknis di 

bidang kepabeanan dan cukai; pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di 

bidang kepabeanan dan cukai; pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian 

bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh 

Direktorat Jenderal; penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian 

dokumen kepabeanan dan cukai; pelaksanaan pengolahan data, penyajian 

informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai; pengawasan pelaksanaan tugas dan 

evaluasi kinerja; pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai. 
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 Menurut keterangan salah satu staff  Umum Bea dan Cukai Surakarta, 

beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja antara lain yaitu: (a) 

tanggungjawab pekerjaan, permasalahan yang muncul misalnya: pekerjaan tidak 

tepat waktu, kualitas di bawah standar, kurang teliti dan kurang rapih dalam 

bekerja; (b) Kerja sama dalam melaksanakan tugas permasalahan yang sering 

muncul: tidak ada  kerja sama antar lini bagian atau devisi,  pendelegasian tugas 

tidak terlaksana dengan baik (c) Prakarsa / inisiatif dalam bekerja; permasalahan 

yang ada yaitu: tidak memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap 

pekerjaan. (d) Integritas, permasalahan yang sering muncul misalnya melanggar 

teguh kode etik. 

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh 

seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang 

obyektif  bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya 

“like and dislike” dari penilai, agar obyektifitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan 

penilaian ini penting karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang 

kinerja yang telah dihasilkan. Notoadmojo (2002) berpendapat bahwa penilaian 

yang baik harus dapat memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur. 

Artinya penilain tersebut benar-benar menilai performansi pekerjaan pegawai 

yang dinilai. Agar penilaian dapat mencapai tujuan ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu :  
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a. Penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan. Artinya sistem 

penilaian tersebut benar-benar menilai perilaku atau kerja yang mendukung 

kegiatan organisasi dimana pegawai itu bekerja.  

b. Adanya standar pelaksanaan kerja (performance standards). Standar 

pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut. 

Agar penilaian efektif maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan 

hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Standar pelaksanaan kerja ini semacam 

alat ukur untuk performansi kerja, yang harus memenuhi sekurang-kurangnya 

dua kriteria, yakni validitas dan reliabilitas. 

 Menurunnya kinerja pegawai dapat disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya yaitu stres kerja.  Cox (dalam Baskoro, 2003) menjelaskan bahwa 

stres merupakan bentuk sikap seseorang terhadap suatu peristiwa kehidupan yang 

menimbulkan dampak tidak mengenakkan bagi kehidupan fisik dan mental 

seseorang.  Beban kerja yang berlebihan, keterdesakan waktu, bekerja lebih lama 

untuk memenuhi order, kondisi lingkungan fisik yang kurang mendukung, 

pekerjaan yang monoton, berulang-ulang dan tidak variatif, hal ini memungkinkan 

pegawai  mengalami stres kerja, dan ditakutkan berdampak buruk bukan 

berdampak positif terhadap kinerja sehingga usaha pencapaian kinerja pegawai  

bisa terganggu.  

Stres yang dialami pegawai  di tempat kerja dapat berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pegawai. Stres di tempat kerja setidaknya berasal dari dua 

sumber. Pertama, dari sifat pekerjaan itu sendiri yang cenderung rentan terhadap 

stres seperti tugas customer service yang bertugas menangani complaint dari 



 
 

5 

customer. Kedua, dari lingkungan kerjanya seperti hubungan yang tidak harmonis 

atau konflik antar pegawai, atau adanya gangguan dari warga sekitar lokasi kerja, 

dll. Akibat yang timbul dari kondisi diatas adalah munculnya stres kerja yang 

dialami oleh pegawai. Hal ini mempengaruhi kinerja pegawai  (Gibson, 2008). 

Menurut Robbins (2008), sisi negatif stres yang berkepanjangan dapat 

menyebabkan timbulnya gejala-gejala merugikan seperti sulit tidur, sakit kepala, 

mual, lelah, dan lekas marah. Jika dibiarkan terus-menerus akan membuat sakit 

dan kerusakan-kerusakan pada fungsi fisik dan psikologis. Hal tersebut tentu saja 

sangat merugikan baik itu bagi karyawan maupun bagi manajemen perusahaan 

secara keseluruhan. Stres yang bersifat positif disebut eustress. Eustress 

mendorong manusia untuk lebih berprestasi, lebih tertantang untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya, meningkatkan produktivitas kerja, dan lain-

lain. Stres yang berlebihan dan bersifat merugikan disebut distress. Distres 

menimbulkan berbagai macam gejala yang umumnya merugikan kinerja 

seseorang. Gejala-gejala distress melibatkan baik kesehatan fisik maupun psikis. 

Beberapa contoh distress antara lain adalah: gairah kerja menurun, sering 

membolos atau tidak masuk kerja, tekanan darah tinggi, gangguan pada alat 

pencernaan, dan lain sebagainya 

Kinerja dapat pengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu stres 

kerja. Higgins (Umar, 1998) berpendapat bahwa terdapat hubungan langsung 

antara stres dan kinerja, sejumlah besar riset telah menyelidiki hubungan stres 

kerja dengan kinerja disajikan dalam model stres–kinerja (hubungan U terbalik) 

Pola U terbalik tersebut menunjukkan hubungan tingkat stres (rendah-tinggi) dan 
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kinerja (rendah-tinggi). Bila tidak ada stres, tantangan kerja juga tidak ada dan 

kinerja cenderung menurun. Sejalan dengan meningkatnya stres, kinerja 

cenderung naik, karena stres membantu pegawai  untuk mengarahkan segala 

sumber daya dalam memenuhi kebutuhan kerja, adalah suatu rangsangan sehat 

yang mendorong para pegawai  untuk menanggapi tantangan pekerjaan. Akhirnya 

stres mencapai titik stabil yang kira-kira sesuai dengan kemampuan prestasi 

pegawai. Selanjutnya, bila stres menjadi terlalu besar, kinerja akan mulai menurun 

karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pegawai kehilangan 

kemampuan untuk mengendalikannya. Akibat yang paling ekstrem adalah kinerja 

menjadi nol, pegawai, menjadi tidak kuat lagi bekerja, putus asa, keluar atau 

menolak bekerja untuk menghindari stres 

Pada dasarnya harapan semua individu atau pegawai yang berada dalam 

organisasi atau perusahaan adalah dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dan 

optimal sehingga mampu memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan 

serta memberikan kepuasan kerja bagi pegawai tersebut. Salah satu yang 

dilakukan adalah dengan cara mampu mengendalikan stres dan tekanan kerja yang 

ada, serta mampu memanfaatkan stres kerja tersebut sebagai sarana dan motivasi 

untuk memperbaiki setiap kegagalan yang dialami, meningkatkan kompetisi kerja 

dan kualitas serta kuantitas kerja yang dihasilkan. Namun kenyataan yang ada 

banyak pegawai yang belum mampu menghasilkan kinerja secara optimal karena 

tidak mampu mengendalikan tingkat stres yang dialami. 

Berdasarkan uraian di atas maka muncul rumusan masalah,” Apakah ada 

hubungan antara stres kerja dengan kinerja pegawai di Kantor Pengawasan dan 
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Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean Surakarta?” Mengacu 

dari rumusan masalah tersebut penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan 

melakukan penelitian berjudul “Hubungan stres kerja dengan kinerja pada 

Pegawai” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 

1. Hubungan stres kerja dengan kinerja pegawai Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Surakarta 

2. Sumbangan atau peran stres kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Surakarta 

3. Tingkat atau kondisi stres kerja dan kinerja pada pegawai  Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Surakarta 

4. Tingkat atau kondisi kinerja pada pegawai  Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Type Madya Pabean Surakarta 

 

C. Manfaat Penelitian 

1.Bagi perusahaan yang diteliti 

Penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai hubungan stres 

kerja dengan kinerja pegawai  sehingga diharapkan sebagai bahan masukan 

didalam pengelolaan sumber daya manusia khususnya dalam pengendalian tingkat 

stres dan meningkatkan kinerja pegawainya. 

 

 



 
 

8 

2. Bagi pegawai  (KPPBC) Type Madya Pabean Surakarta 

Memberikan masukan pada subjek penelitian dalam usaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawai yang diwujudkan dengan upaya pencegahan 

timbulnya kondisi sumber-sumber stres kerja yang mengganggu pegawai  dalam 

bekerja. 

 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai  bahan perbandingan peneliti lain 

agar dapat mengambil informasi dan sebagai referensi untuk penelitian tentang 

objek yang sama di masa mendatang maupun sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan.  


