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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak 

luas terhadap berbagai segi kehidupan khususnya bagi lalu lintas dan angkutan jalan. 

Seiring dengan itu, sarana kecepatan dan keamanaan sangat diperlukan guna 

mendukung tingginya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dari 

pemerintah dalam lalu lintas dan angkutan jalan menjadi hal yang mutlak karena 

menyangkut keselamatan masyarakat luas. 

Pengaturan lalu lintas yang dilakukan pemerintah menyangkut pada setiap 

elemen masyarakat, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan 

dalam berlalu lintas. Tidak terkecuali siapapun mereka, termasuk pejalan kaki dan 

pengendara sepeda roda dua ataupun roda empat. Selama berada dijalan mereka tidak 

sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam 

berlalu lintas yang telah ditetapkan guna kelancaran bersama. 

Faktor penting yang dibutuhkan dalam upaya kelancaran berlalu lintas adalah 

pengguna jalan khususnya angkutan umum (bus), sopir sebagai pengemudi sangat 

menentukan laju kendaraan dalam berlalu lintas. Dalam hal ini dipundak seorang 

sopir terletak sejumlah harapan mengenai keamanan, kenyamanan dan keselamatan 

para penumpangnya, sehingga kedudukan dan peran sopir dipandang sangat besar 



 

pengaruhnya terhadap kelancaran dan keselamatan suatu perjalanan hingga sampai ke 

tujuan. 

Salah satu faktor terciptanya kelancaran dan keselamatan didalam berlalu 

lintas adalah adanya peran dan pemberdayaan sopir. Sopir secara langsung menjadi 

potret lalu lintas yang paling jelas pada suatu bangsa, fenomena ini didukung 

pendapat dari Badudu dan Zain (dalam Benditasari, 2004) yang menyatakan bahwa 

sopir adalah seseorang pengemudi oto, bus, mobil, truk. Dalam hal ini lalu lintas yang 

ada tergantung dari lajunya kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi, yaitu 

sopir. 

Secara teknis sopir adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam arus 

berlalu lintas. Keadaan yang demikian ini yang pada akhirnya akan menuntut sopir 

sebagai aktor penting dalam mengemudi untuk dapat memahami peraturan yang ada 

didalam berlalu lintas dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya. Sopir 

tidak hanya mengemudikan kendaraan tetapi juga menentukan apakah kendaraan 

yang dikemudikan dapat mengantarkan para penumpang sampai pada tujuannya 

dengan nyaman dan selamat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Oetomo 

(2006), bahwa satu orang pengemudi bus bertanggungjawab terhadap keselamatan 

puluhan penumpang yang diangkutnya. Keadaan ini menunjukkan jika sopir 

merupakan pusat pengendali dari suatu proses mengemudi. 

Maksud pernyataan tersebut bahwa sopir di dalam mengemudikan bus tidak 

hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri tetapi juga keselamatan orang lain, 

baik itu penumpang ataupun rekan kerjanya yakni kondektur. Di tangan sopirlah 



 

terletak kemungkinan selamat tidaknya suatu perjalanan, serta di tangan mereka 

pulalah bergantung harapan para penumpang untuk dapat sampai ketujuan. Walaupun 

tidak menutup kemungkinan faktor lainnya yaitu faktor lingkungan. 

Seorang sopir harus mempunyai tindakan-tindakan yang mempengaruhi 

penumpang dan nantinya membawa penumpang kepada suatu rasa aman dan nyaman 

selama diperjalanan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa seorang sopir harus mempunyai suatu 

tanggung jawab. Bukan hanya sekedar kemampuan mengemudi saja tetapi lebih dari 

itu tugas dan tanggungjawab besar terhadap penumpang serta kemampuan dalam 

berlalu lintas. Tugas berat ini tentunya sudah disadari oleh para calon sopir ketika 

mereka memutuskan untuk memilih profesi sebagai sopir. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa untuk menjadi seorang 

sopir tidaklah mudah, dibutuhkan kemampuan dan karakteristik kepribadian tertentu. 

Hal ini sejalan dengan semakin besarnya peran dan tugas sopir untuk ikut 

melancarkan lalu lintas selama berkendara. Besarnya peran sopir di dalam membantu 

kelancaran lalu lintas tampaknya kurang diimbangi dengan penghargaan yang lebih 

baik. 

Berbagai peran dan tugas yang disandang oleh sopir menimbulkan berbagai 

tuntutan. Pambagio (Muluk, 1996) mengibaratkan sopir sebagai kepala keluarga dari 

sebuah keluarga besar yang harus menghidupi banyak pihak. Sopir itu harus 

menghidupi keluarganya sendiri, ke pemilik mobil, juga pada aparat yang harus ia 

setori sebagai pungutan-pungutan tak resmi, kepada para preman dan timer. Itu hanya 



 

dari segi setoran, namun dari segi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya juga 

sangat berat. Sopir dituntut untuk menjamin keselamatan banyak orang, namun dilain 

pihak imbalan yang diberikan baik dalam bentuk materil (gaji, tunjangan dan 

sebagainya) dan non materil (pujian, penghargaan dan sebagainya) sangatlah tidak 

memadai. Posisi ini membuat profesi sopir terjepit ditengah-tengah banyak 

kepentingan. 

Selain daripada itu, adanya aturan dalam berlalu lintas membuat para sopir 

mau tidak mau patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Adapun aturan di saat 

mengemudi selain membawa kelengkapan surat-surat dan kendaraan, serta 

mengemudi dengan mengenakan sabuk pengaman, sopir hendaknya mengendarai 

dengan kecepatan yang telah ditentukan pada setiap wilayah, mendaului kendaraan 

lain dari arah kanan, mengemudi di jalurnya, tidak menginjak rem dengan mendadak, 

menurunkan penumpang ditempat yang telah disediakan, serta berhenti dengan 

memperhatikan arus lalu lintas di sekeliling. Ini merupakan sebagian contoh kecil 

dari banyaknya aturan yang harus selalu dijadikan perhatian bagi sopir didalam 

berkendara. Karakteristik perilaku tersebut hendaknya nampak didalam disiplin 

berlalu lintas pada sopir. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas sopir adalah stres 

kerja, sebagaimana pendapat Cox (dalam Gibson, 1995) stres kerja dapat berdampak 

negatif terhadap perilaku, subjektif, kognitif, fisiologik dan organisasi. Disiplin 

termasuk didalam perilaku. 



 

Diungkapkan oleh sopir bus Primajasa, Dede (34), setiap sopir dituntut benar-

benar siap semuanya, mulai dari mental dan keberadaan fisik sopir itu sendiri. Sopir 

juga dituntut tidak stres, agar saat membawa penumpang benar-benar konsentrasi 

penuh. Sopir yang tidak dapat memenuhi tuntutan perannya kemungkinanan akan 

mengalami problem-problem psikologis dan tekanan sehingga akan menimbulkan 

stres (Pikiran Rakyat, 6 Oktober 2007). 

Adanya fakta bahwa secara subtantif pekerjaan sopir adalah pekerjaan dengan 

muatan stres yang tinggi. Stres yang dialami para sopir lama kelamaan akan 

mengarah kepada perasaan apatis, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab karena 

mereka belajar dari pengalaman bahwa sistem tidak memihak kepada mereka untuk 

berlaku benar, disiplin dan teratur. Persepsi ini sendiri sudah merupakan sumber-

sumber stres yang potensial bagi sopir di tambah dengan kenyataan riil dilapangan 

dan kurangnya dukungan sosial (social support) terhadap sopir dari lingkungannya 

(Sarafino dalam Muluk 1996). 

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sopir merupakan individu 

yang mempunyai kerentanan terhadap stres. Seorang sopir yang mengalami stres 

tentu tidak akan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. 

Hal ini disebabkan karena stres yang dialami akan mengakibatkan seseoarang 

menjadi tertekan dan menimbulkan ketegangan yang akan berpengaruh pada emosi. 

Sarafino (dalam Muluk, 1996) menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang 

menuntut tanggung jawab bagi kehidupan manusia adalah jenis-jenis dengan tingkat 

stres yang tinggi, karena harus menghadapi situasi dimana ia berusaha dengan 



 

kehidupan dan kematian setiap harinya. Membuat kesalahan dapat menimbulkan 

konsekuensi yang serius. Diantara pekerjaan-pekerjaan ini misalnya: tenaga medis, 

pengendara kendaraan umum juga termasuk didalamnya. 

Adanya kenyataan masih banyak masyarakat yang kurang menghormati 

sesama pemakai jalan, kurang sabar, berdisiplin rendah, dan kurang memahami 

aturan lalu lintas. Hal itu menunjukkan tingkat emosi pengemudi kendaraan perlu 

mendapat perhatian serius. Perilaku ugal-ugalan yang menunjukan ketidak-disiplinan 

dan rendahnya tanggung jawab sopir diantaranya adalah menjalankan kendaraan 

dengan kecepatan tinggi (ngebut), saling mendahului kendaraan umum lain dengan 

mengebut, mengemudikan kendaraan bukan di jalurnya, menginjak rem dengan 

mendadak, menurunkan penumpang dan dioperkan ke kendaraan lain, menjejalkan 

penumpang walaupun sudah penuh, menurunkan penumpang sambil berjalan, 

seenaknya berhenti tanpa mempedulikan keadaan lalu lintas di sekelilingnya. Yang 

menurut hasil survey, mereka mengaku melakukan hal ini karena dikejar setoran dan 

pungutan-pungutan dari berbagai pihak yang dirasakan sangat menghimpit mereka 

(Muluk, 1996). 

Jika dicermati pekerjaan sopir mungkin terlalu tinggi beban kerjanya, dimana 

sopir bekerja terlalu keras dan lembur, karena keharusan untuk mengerjakannya, 

mungkin karena alasan uang atau alasan lain. Penelitian menunjukkan bahwa muatan 

kerja dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan dan masalah-masalah 

kesehatan (Sarafino dalam Muluk, 1996). 



 

Oetomo (2006) mengungkapkan dari kasus kecelakaan yang selama ini terjadi 

di jalan tol, 70 persen diakibatkan karena faktor manusia,. Sementara 30 persen 

karena faktor lain, salah satunya menyangkut kendaraan bermotor. 

Contoh, di Subang sebuah tabrakan beruntun antara sebuah bus dan dua 

kendaraan pengangkut barang terjadi di ”jalur tengkorak” Pantura, tepatnya di Jalan 

11 Dusun Wesel, Desa Sukamandi, Kecamatan Ciasem. Seorang tewas seketika 

dalam peristiwa yang terjadi pukul 07.00 WIB ini. Sementara 12 penumpang lainnya 

mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang dihimpun SINDO di lokasi 

kejadian, peristiwa nahas ini terjadi ketika Bus Warga Baru jurusan Cirebon- Jakarta 

T 7625 DC yang dikemudikan Saripuddin, 35, melaju dengan kecepatan tinggi 

mendahului dua kendaraan lainnya dengan mengambil sebagian lajur pada arah 

berlawanan sehingga pelanggaran terhadap 2 marka garis tidak terputus yang 

membujur di tengah jalan sebagai larangan untuk tidak mengambil jalur jalan pada 

arah berlawanan (Seputar Indonesia, 29 Juni 2007). 

Bus Budiman yang belakangan diketahui dikendarai Nata, 65, warga Dusun 

Tanggurahayu RT 22/09 Desa/Kec Cimaragas, Kab Ciamis, itu melaju kencang dari 

arah timur (Ciamis) menuju barat (Bandung). Dalam waktu bersamaan, dari arah 

berlawanan, melaju sepeda motor yang dikendarai Waryo dengan dua penumpang, 

yaitu Ny Ukat dan keponakannya, Erlangga. Motor itu tiba-tiba menyeberang ke arah 

kanan memasuki jalur yang akan dilintasi bus. Nata tidak bisa menghentikan laju bus 

dengan tiba-tiba sehingga tabrakan hebat tak terhindarkan. Motor Honda Supra 



 

langsung terpental. Bahkan, kemudian sempat terseret beberapa meter. (Seputar 

Indonesia, 29 Juni 2007). 

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, terlihat bahwa kecelakaan terjadi oleh 

kesalahan manusia (human error), dimana kelalaian dan pelanggaran terhadap aturan 

lalulintas menjadi faktor penyebabnya. Kepala Dinas Lalu Lintas Aturan Jalan 

(DLLAJ) Provinsi Jateng Suharto (2004) mengemukakan, salah satu faktor yang 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu emosi pengemudi yang tidak terkendali. 

Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang santun dan bertoleransi di 

jalan raya. Seperti halnya kemacetan lalulintas setiap hari dihadapi oleh hampir 

semua pengguna jalan raya, terutama pemakai kendaraan. 

Dari uraian di atas penulis mengajukan pertanyaan penelitian mengenai 

“Apakah ada hubungan antara stres kerja dengan disiplin berlalu lintas pada sopir?” 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Disiplin Berlalu Lintas Pada 

Sopir”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan disiplin berlalu lintas 

pada sopir. 

2. Untuk mengetahui tingkat stres kerja pada sopir. 

3. Untuk mengetahui tingkat disiplin berlalu lintas pada sopir. 



 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi sopir, memberikan informasi tentang stres kerja dalam upaya 

mewujudkan disiplin berlalu lintas. 

2. Bagi pimpinan Perusahaan Otobus (PO.), merupakan masukan sebagai 

salah satu acuan dalam manajemen perusahaan.  

3. Bagi pengembangan ilmu psikologi, penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangan bagi disiplin ilmu khususnya psikologi industri dan psikologi sosial, 

terutama mengenai hubungan stres kerja dengan disiplin berlalu lintas pada sopir. 




