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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi yang semakin maju di Indonesia 

membutuhkan SDM yang memiliki ketrampilan dan kemampuan yang baik dalam 

menjalankan tugas dan pekerjaanya. SDM merupakan modal dasar pembangunan 

nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan 

diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai SDM 

sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. 

Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan aspek kualitas 

mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non fisik. Dalam mewujudkan 

misi dan  visi perusahaan maka organisasi dapat memanfaatkan SDM yang 

dimilikinya seoptimal mungkin, oleh  karena itu untuk mewujudkannya,  

diperlukan SDM yang terampil dan handal di bidangnya. 

Faktor yang menjadi perhatian dalam manajemen SDM adalah 

manusianya itu sendiri. Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah 

perusahaan yang paling penting, karena dengan SDM menyebabkan sumber daya 

yang lain dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan,  disamping itu SDM 

dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan. SDM yang 

efektif mengharuskan manajer atau pimpinan dapat menemukan cara terbaik 

dalam pendayagunaan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya 

agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 
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Setiap perusahaan menginginkan SDM yang memiliki daya tahan yang 

baik dengan manajemen stres sehingga tidak mengganggu  kemampuan berfikir 

saat menjalankan tuntutan pekerjaan dan saat dihadapkan  pada permasalahan 

pekerjaan. Namun pada kenyataanya tidak sedikit karyawan sering mengalami 

beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ruang 

lingkup pekerjaannya, seperti merasakan ketegangan dengan tuntutan  kerja  

sehingga  konsentrasi berkurang,  dan menyebabkan  stres kerja. Hal ini dapat 

disebabkan karena adanya serangkaian tuntutan yang berkaitan dengan pekerjaan 

seperti beban kerja yang berlebihan, keterbatasan waktu, adanya konflik peran, 

hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja, perubahan gaya manajerial 

yang kurang sesuai dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang menjadi 

tertekan. 

Pada dasarnya setiap individu sebagai manusia selalu menerima berbagai 

macam stimulus dari lingkungan sekitar melalui alat indera yang dimilikinya. 

Diyakini pula bahwa tiap orang memiliki ambang batas tertentu untuk menerima 

stimulus tersebut. Apabila stimulus yang masuk kedalam diri seseorang terlampau 

besar melebihi ambang batasnya, terjadilah ketidakseimbangan. Gejala yang lazim 

disebut dengan stres ini, dalam situasi kerja secara spesifik dinamakan dengan 

stres kerja. Banyak karyawan yang tidak dapat menyelesaikan masalah yang 

dialaminya, baik itu masalah pribadi maupun masalah di perusahaan, sehingga hal 

ini akan mengganggu konsentrasinya dalam bekerja.  

SDM yang berkualitas bukan hanya memiliki intelektualitas tinggi semata 

melainkan juga memiliki kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan 
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mengelola diri sendiri untuk beradaptasi dengan tuntutan dan permasalahan kerja 

yang muncul, namun pada kenyataannya sering terjadi ketegangan dengan 

tuntutan tersebut sehingga menyebabkan stres kerja. Menurut Kreitner dan 

Kinicki (2005) stres kerja tidak dapat dihindari, namun stres kerja dapat dikurangi 

dan dikelola. Stres kerja apabila dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong 

dan meningkatkan intensitas kerja, sedangkan apabila tidak dikelola dengan baik 

stres kerja akan menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif bagi 

individu dan perusahaan. Permasalahan stres kerja dapat saja disebabkan oleh 

berbagai hal diantaranya adalah lingkungan pekerjaan, diri individu, persaingan 

antar devisi, dan maupun organisasi. Menurut Leka, dkk (2003) bahwa stres kerja 

merupakan respon individu saat dihadapkan pada tuntutan dan tekanan pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta 

kemampuan mengatasi tantangan. Kondisi fisik karyawan dalam bekerja juga 

mempengaruhi hasil pekerjaanya, seperti terlalu lelah karena banyaknya pekerjaan 

yang harus diselesaikan, sakit dan tidak mendapatkan ijin untuk istirahat, atau 

tidak puas dengan gaji dan jabatan yang diperolehnya. 

Setiap orang pasti pernah mengalami stres saat bekerja. Akibat stres, 

sering kali apa yang dikerjakan hasilnya menjadi tidak maksimal, bahkan bisa 

berantakan. Penelitian yang pernah dilakukan Program Studi Magister Kedokteran 

Kerja, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terhadap para pekerja 

kantor di Indonesia pada tahun 1990-an menunjukkan, sekitar 30 persen karyawan 

pernah mengalami stres di tempat kerja dengan beragam keluhan mulai dari yang 

ringan sampai berat. Menurut Dewi, faktor risiko stres kerja dapat dipengaruhi 
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dari lingkungan kerja (bising, tata ruang, suhu, pencahayaan), beban kerja, peran 

individu dalam organisasi dan faktor individu itu sendiri, dan itu memang sudah 

terbukti, di beberapa tempat memang stres itu ada. (dalam 

http://www.kompas.com/ html.). 

Salah satu penyebab stres kerja diantaranya beban kerja (Overload).  

Sebenarnya overload ini dapat dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. 

Dikatakan overload secara kuantitatif jika banyaknya pekerjaan yang ditargetkan 

melebihi kapasitas karyawan tersebut. Akibatnya karyawan tersebut mudah lelah 

dan berada dalam "tegangan tinggi". Overload secara kualitatif bila pekerjaan 

tersebut sangat kompleks dan sulit, sehingga menyita kemampuan teknis dan 

kognitif karyawan.    

Seseorang yang stres bisa juga menunjukkan sikap apatis atau bosan dalam 

bekerja. Biasanya stres kerja ini ditampakkan dalam gejala-gejala perilaku 

karyawan, seperti kinerja rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, salah dalam 

mengambil keputusan, tingkat absensi kerja tinggi, dan agresi di tempat kerja. 

Stres kerja cenderung melibatkan pihak organisasi dan karyawan, dan biasanya 

berdampak merugikan bagi keduanya. Stres kerja juga dapat menghasilkan 

konsekuensi psikologis. Hal ini dapat berupa kegelisahan, frustasi, apatis, percaya 

diri yang rendah, agresi, dan depresi. 

  Perum Perhutani adalah sebuah perusahaan yang  sebagian besar tugas 

karyawannya yaitu merealisasikan rencana-rencana sesuai target perusahaan 

secara tepat waktu. Namun pada kenyataanya, Transtoto Handadhari (mantan 

Direktur Utama Perum Perhutani) mengatakan bahwa strategi memasarkan produk 
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Perhutani serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan target-target yang telah 

dicanangkan merupakan hal yang tidak mudah. Sebagai gambaran, Perhutani 

beberapa waktu gagal melakukan transaksi pasar yang optimal. Gagal membuat 

kegiatan diversifikasi produk dan pasar yang telah merugikan perusahaan. Saat ini 

pun terlihat Perhutani kesulitan mencapai target pendapatannya, dan banyak 

produk Perhutani melimpah di persediaan. Persoalan pemasaran yang rumit di 

Perhutani jelas bertautan dengan masalah teknis kehutanan, sistem perdagangan 

dalam dan luar negeri, mafia pasar yang sangat kompleks, pengembangan 

produktivitas bahan baku non kayu, penguasaan masalah internal, bahkan masalah 

psikologi pengusaha dan masyarakat. Hal ini merupakan akibat kondisi pemasaran 

produk yang sedang tidak baik (penurunan kinerja). (www. 

Petakhutan.wordpress.com) 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Januari 2013 dengan salah 

seorang kepala urusan umum Perum Perhutani Salatiga, mengatakan bahwa 

sekitar 25% karyawan mengalami penurunan kinerja dan melakukan kesalahan 

kerja, sebagai contoh tidak tercapainya target kerja,  terdapat  karyawan yang 

datang terlambat dan absen kerja, namun karyawan tersebut  “titip absen”    ke 

teman yang lain.  

Interview juga dilakukan dengan salah satu staf  bagian lapangan, yang 

mengatakan bahwa subjek merasa lelah dalam bekerja dan  memiliki waktu yang 

kurang untuk bertemu keluarga, karena selama 20 hari subjek bekerja di hutan. 

Masalah lain yang dialami adalah subjek ditugaskan untuk membantu pekerjaan 

staf lain (double job) yang sebenarnya bukan tugas dan kemampuan yang 
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dimiliknya. Sehingga tidak jarang subjek bekerja secara kejar target untuk dapat 

memenuhi target dari kedua kerjaan yang ditugaskan. Hal ini mengakibatkan 

subjek pusing dan lelah secara fisik maupun pikiran.  

Stres merupakan hal yang berbeda bagi individu yang berbeda. Tiap 

individu belum tentu mengalami stres terhadap suatu stresor yang sama, hal 

tersebut disebabkan karena beberapa perbedaan individual. Salah satu perbedaan 

individual yang diduga mempengaruhi stres kerja adalah emosi. Emosi memegang 

peranan penting sehingga perlu dikelola dengan baik karena dapat menimbulkan 

hal-hal positif maupun negatif. Individu yang mampu mengelola emosi dengan 

baik akan dapat meningkatkan prestasi dan produktifitas kerja, hal ini identik 

dengan kecerdasan emosi. Menurut Cooper dan Sawaf (1999) menjelaskan bahwa 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengakui dan menghargai  

perasaan pada diri sendiri dan orang lain, menanggapinya dengan tepat, 

menerapkan emosi secara efektif dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, 

kemampuan untuk mencari potensi unik diri, mengaktifkan gagasan dan nilai-nilai 

seseorang, mengubahnya dari apa yang dipikirkan menjadi apa yang dilakukan. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kecerdasan emosi ini sangat mempengaruhi 

seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan 

sehari-hari termasuk pekerjaan. Ditambahkan oleh Goleman (1999) bahwa orang 

bekerja kini dinilai tidak hanya didasarkan pada tingkat kepandaian dan 

pengalaman, tetapi juga berdasarkan seberapa baik orang mengelola diri sendiri 

dan berhubungan dengan orang lain. 
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Mengingat beban dan tanggungjawab  pekerjaan di Perhutani  yang tinggi, 

maka kecerdasan emosi memiliki peran yang sangat penting untuk membantu 

karyawan  dalam menghadapi beban dan tanggungjawab pekerjaan.  Karyawan 

Perhutani yang memiliki kecerdasan emosi diharapkan akan memiliki daya tahan 

yang baik dan manajemen stres, sehingga tidak menggangu kemampuan berpikir 

saat menjalankan tuntutan pekerjaan dan saat dihadapkan pada permasalahan 

pekerjaan.   

Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan “ apakah ada 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan stres kerja pada karyawan Perum 

Perhutani  Salatiga? ”, maka dari itu  penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Stress Kerja 

pada  Karyawan Perum Perhutani Salatiga? “ 

 

B. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosi dengan stress kerja 

pada karyawan Perum Perhutani Salatiga.  

2. Untuk mengidentifikasi peran kecerdasan emosi terhadap stres kerja pada 

karyawan Perum Perhutani Salatiga. 

3. Untuk mengidentifikasi kondisi kecerdasan emosi pada karyawan Perum 

Perhutani Salatiga 
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4. Untuk mengidentifikasi kondisi stress kerja pada karyawan Perum Perhutani 

Salatiga      

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk 

melihat bagaimana kondisi karyawan baik itu dari tingkat kecerdasan emosi 

dan stres kerja karyawan, dengan demikian perusahaan dapat melakukan 

usaha-usaha untuk suatu program yang dapat mencegah terjadinya stres 

dengan membuat suatu tindakan pencegahaan serta dapat mengevaluasi sejauh 

mana   kecerdasan emosi karyawan terhadap masalah pekerjaan yang 

dihadapinya.  

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu karya ilmiah 

yang layak dipercaya dan dapat menjadi bahan acuan maupun pertimbangan 

pembaca untuk dijadikan langkah awal bagi penulis karya ilmiah lainnya. 

 



 

 


