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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

 Ilmu dan teknologi yang semakin pesat serta datangnya era bebas seperti 

sekarang ini dimana dunia bisnis semakin dipenuhi dengan persaingan yang cukup 

ketat dan banyak menimbulkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh 

perusahaan adalah bagaimana caranya meningkatkan kinerja yang baik dan 

memenuhi standart. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan hasil 

sumber dayanya. Diantara semua sumber daya yang dipunyai perusahaan, sumber 

daya manusia adalah yang paling penting dan paling menentukan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas bisa dilihat pada hasil kerjanya dalam kerangka 

profesionalisme kinerja yang baik adalah sebagaimana seorang karyawan mampu 

memperlihatkan perilaku kerja yang mempengaruhi pada tercapainya maksud dan 

tujuan perusahaan, misalnya bagaimana caranya mengelola sumber daya manusia 

sangat mengarah pada hasil kerja yang baik, karena karyawan bisa menjadi pusat 

persoalan bagi perusahaan ketika potensi mereka tidak dikembangkan secara 

optimal, sebaliknya karyawan bisa menjadi pusat keberhasilan bagi perusahaan 

manakala potensi mereka bisa dikembangkan secara optimal. Mengingat 

keberadaan karyawan dalam perusahaan sangat penting, maka setiap perusahaan 

banyak berlomba-lomba memberdayakan potensi karyawannya guna mencapai 

tingginya kinerja. Karena kinerja yang dicapai karyawan pada akhirnya akan 

memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan.  
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Priyono (2001) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia 

merupakan suatu tuntutan keunggulan dalam persaingan, yang  menuntut adanya 

berbagai tindakan dan kebijaksanaan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri 

terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung yang pada gilirannya 

adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi 

perubahan lingkungan tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Rivai & Basri (2005) bahwa keberhasilan 

perusahaan dalam memperbaiki kinerja perusahaan sangat tergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam bekerja. Lebih lanjut 

diteliti oleh Becker dan Gerhart (dalam Suhartono, 2003) yang  menunjukkan 

hasil penelitian konseptual dan empiris bahwa peran sumber daya manusia 

terhadap kinerja organisasi adalah sangat penting, keputusan-keputusan sumber 

daya manusia haruslah meningkatkan efisiensi atau mampu memberikan 

sumbangan terhadap peningkatan hasil(keuntungan) perusahaan.  

Pentingnya kinerja sumber daya manusia yang baik pada sopir taksi, yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil atau keuntungan perusahaan, dan sopir 

taksi itu sendiri sebagai karyawan bisa lebih terjamin kesejahteraannya dan 

sebaliknya jika sumber daya manusianya menurun maka juga berdampak pada 

pemasukan perusahaan dan juga kesejahteraan sopir taksi itu sendiri. Selain itu 

sopir taksi yang menganggur karena sepinya penumpang bisa mempengaruhi 

kinerjanya. 

Di kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai konsumen tidak dapat 

terlepas dari berbagai macam alat transportasi umum, hal ini dapat dilihat dari jika 
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salah satu armada tersebut melakukan mogok kerja dan berdemo pasti secara 

langsung dampaknya adalah pada konsumen dan konsumennya akan terlantar. Hal 

ini karena konsumen sudah terbiasa menggunakan jasa transportasi tersebut, tetapi 

lain halnya dengan taksi, jika taksi mogok konsumen tidak akan terlantar, hal ini 

karena konsumen bisa  memilih alat transportasi umum lain yang lebih murah. 

Konsumen pengguna jasa taksi adalah mereka yang dalam strata 

kehidupan sosial berada pada puncak piramida, dengan kata lain, penumpang taksi 

adalah mereka yang berada pada level menengah ke atas (Kompas, 2006).  

Uraian tersebut dapat menjelaskan bahwa taksi merupakan salah satu 

armada angkutan umum yang dinilai paling mewah oleh masyarakat dikota-kota, 

dengan tarif yang relatif lebih mahal untuk sekali jalan daripada angkutan yang 

lain, sehingga hal itu membuat konsumen untuk berfikir dua kali untuk 

menggunakannya. Terlebih lagi masyarakat sekarang ini semakin mudah 

mendapatkan kendaraan pribadi. Oleh karena itu banyak sopir taksi yang sepi 

penumpang dan mengantri. 

Argo kuda juga merupakan salah satu masalah dalam dunia armada taksi 

yang terkadang dilakukan oleh sopir taksi, argo kuda merupakan istilah 

kecurangan yang dilakukan oleh sopir taksi dengan mempercepat tarif argo yang 

tertera pada argometer, sehingga lebih mahal dari yang seharusnya, yang pada 

akhirnya akan merugikan konsumen, sehingga tidak sedikit konsumen yang 

merasa dirugikan dan melakukan complain pada pihak perusahaan taksi supaya 

perusahaan setidaknya bisa memberikan teguran pada sopir taksi yang melakukan 

kecurangan tersebut. 
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Persaingan pada sopir taksi juga semakin ketat karena setiap kota tidak 

hanya satu perusahaan saja melainkan ada beberapa perusahaan taksi, padahal 

untuk satu perusahaan saja bisa mempunyai puluhan sampai ratusan armada taksi.  

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam 

Andreani, 2005) sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter (dalam Andreani, 2005) menyatakan 

bahwa kinerja adalah “succesfull role achievement” yang diperoleh seseorang dari 

perbuatan-perbuatannya, dari batasan tersebut  dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan 

yang bersangkutan. 

Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Andreani, 2005) ada dua variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu : (1). Variabel individual, meliputi: sikap, 

karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis 

kelamin, pcndidikan, serta faktor individual lainnya, (2). Sedangkan variabel 

situasional dibagi menjadi dua faktor yaitu : a. faktor fisik dan pekerjaan, terdiri 

dari; metode kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan 

lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan ventilasi), b. faktor sosial dan 

organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan 

dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Kenaikkan harga bensin, yang pada akhirnya banyak membuat pengemudi 

taksi yang stres, hal ini membuat para sopir taksi menjadi tertekan dengan 

tuntutan antara meningkatnya biaya pembelian bensin dan target mengejar setoran 

(Pikiran Rakyat, 2005).  
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Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar kinerja 

sumber daya manusia baik adalah adanya stres kerja. Stres merupakan suatu 

kondisi keadaan seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang 

mempengaruhi dirinya (Robbins, 2006). Selain itu Luthans (dalam Andreani, 

2005) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri 

yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai 

konsekuensi dari tindakan, lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak 

mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan 

setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda. 

Ketatnya persaingan antar armada taksi sekarang dapat mengakibatkan 

setoran tersebut tidak terpenuhi atau kalau pun terpenuhi, sopir tidak punya uang 

lagi yang bisa dibawa pulang ke rumah. Bila ini sering terjadi, bisa jadi pada 

akhirnya sopir taksi nekad untuk merampok penumpangnya sendiri, demi 

memenuhi kebutuhannya (Siburian, 2005). 

Hal ini membuat perusahaan-perusahaan taksi merasa tertekan, namun 

tidak hanya perusahaan saja yang tertekan namun karyawannya juga tertekan, 

dalam hal ini adalah sopir taksi, dimana seharusnya sopir taksi dituntut untuk 

cepat dalam menggait konsumen demi untuk mendapatkan uang dengan istilah 

kejar setoran untuk per hari, namun dengan melihat kenyataan dalam kondisi 

masyarakat yang sedang krisis multidimensi, hal tersebut bisa menjadi tidak 

terpenuhi. Hal ini masih ditambah dengan tanggung jawab pada keluarga, yang 

dituntut untuk menafkahi keluarganya dengan macam-macam kebutuhan dan 
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disamping itu para sopir taksi juga tidak boleh melalaikan dalam hal pelayanan 

yang bisa memuaskan konsumen. 

Menurut Rini (2002) selain faktor perusahaan, masalah keluarga juga 

merupakan faktor timbulnya stres kerja. Urusan stres yang dialami melibatkan 

juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun 

penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga 

yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat 

juga menjadi penyebab stres kerja. 

Hampir semua orang dalam kehidupan mereka mengalami stres 

sehubungan dengan pekerjaan mereka. Umumnya pekerjaan-pekerjaan yang 

mempunyai nilai stres psikososial tinggi adalah pekerjaan-pekerjaan yang 

langsung berhubungan dengan orang banyak (public sector) (Muluk, 1995). 

Beban berlebih secara fisik ataupun mental, yaitu harus melakukan terlalu 

banyak hal merupakan kemungkinan sumber stres pekerjaan. Unsur yang 

menimbulkan beban berlebih pada stres pekerjaan yang menimbulkan  beban 

berlebih kuantitatif ini ialah desakan waktu. Setiap tugas diharapkan dapat 

diselesaikan secepat mungkin secara tepat dan cermat serta tugas harus 

diselesaikan sebelum waktu akhir (deadline) (Ashar, 2001).  

Keadaan seperti itu, sopir taksi bisa rentan akan stres dalam bekerja yang 

akhirnya bisa membuat kinerjanya menurun. Menurut Brealy (2002) banyak orang 

yang mengetahui bahwa mereka bekerja lebih baik apabila berada dibawah 

tekanan, tapi kinerja hanya meningkat sampai titik tertentu. Setelah mencapai 

puncaknya, apabila tekanan tetap ada, maka kinerja akan segera menurun. Apabila 
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tekanan tidak segera mereda maka individu mungkin akan mulai mengalami 

beberapa tanda peringatan awal yang menunjukkan bahwa individu sedang dalam 

keadaan terlalu tegang. Apabila individu mengabaikan rasa kelelahan dan 

beberapa tanda stres lain, seperti gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan 

kardiovaskuler, serta meningkatkan hormon dalam tubuh untuk waktu yang lama, 

maka individu akan berisiko untuk menjadi kehabisan energi dan jatuh sakit, baik 

secara mental maupun fisik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2000) yang meneliti tentang pengaruh 

stres terhadap kinerja pada pengusaha industri kecil, yang hasil penelitiannya 

yang mendukung hipotesis yang diajukan yaitu stres yang tinggi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja, hasil yang diperoleh adalah jika tingkat stresnya tinggi 

maka kinerja yang dihasilkan akan rendah, namun bila stres yang dimiliki rendah, 

maka kinerja yang dihasilkan akan cenderung tinggi. Hal ini senada dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati (2007) dimana ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara stres kerja dengan  kinerja. Semakin tinggi 

stres kerja  maka semakin rendah  kinerja.   

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai tingkat stres 

kerja yang dialami oleh para sopir taksi, untuk mengetahui sejauhmana tekanan-

tekanan potensial yang terjadi benar-benar menyebabkan stres kerja bagi para 

sopir taksi tersebut serta sejauhmana dampaknya terhadap kinerjanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan suatu 

permasalahan : Apakah ada hubungan antara  tingkat stres kerja dengan kinerja 

pada sopir taksi? Pertanyaan inilah yang ingin penulis cari jawabannya melalui 
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penelitian dengan judul : Hubungan antara Tingkat Stres Kerja dengan Kinerja 

pada Sopir Taksi. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres kerja dengan kinerja 

pada sopir taksi. 

2. Untuk mengetahui tingkat stres kerja sopir taksi 

3. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja sopir taksi 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini : 

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu  

psikologi pada umumnya, terutama dalam psikologi industri. 

2. Secara praktis  

a.  Bagi perusahaan, diharapkan bisa mengetahui dan mengontrol 

bagaimana keadaan karyawannya terutama dalam hubungan stres 

kerja dengan kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Bagi sopir taksi, diharapkan bisa menjadi informasi agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

   c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih 

lanjut dalam kerangka stres kerja dan kinerja pada sopir taksi. 
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