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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat berharga dalam 

suatu organisasi. Sumber daya manusia berfungsi sebagai penggerak atau motor 

dari sebuah organisasi. Peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Ketika sumber 

daya manusia yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan memenuhi 

kualifikasi maka akan menghasilkan output yang memuaskan. Demi mencapai 

tujuan yang diinginkan perlu adanya manajemen yang tepat dan baik terutama 

manajemen sumber daya manusia. Menurut Flippo (dalam Handoko 2001), 

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, 

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, 

organisasi, dan masyarakat. 

Perkembangan industri dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini 

memunculkan persaingan dalam dunia usaha. Antara satu organisasi satu dengan 

organisasi lain saling bersaing dalam memproduksi atau memasarkan produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu suatu organisasi menaruh harapan yang besar pada 

sumber daya manusia yang di miliki untuk menghasilkan produk output yang 

kompetitif. Tidak jarang suatu perusahaan memasang target kerja untuk 
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meningkatkan produktivitas karyawan. Banyak pekerja yang melakukan tugas 

yang berada jauh di bawah kemampuan intelektual mereka atau yang mereka 

anggap berada di bawah tingkat pendidikan yang telah mereka peroleh. Pada 

akhirnya hal ini menimbulkan stres di tempat kerja atau yang lazim disebut stres 

kerja. 

Stres di tempat kerja merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di 

dalam suatu organisasi. Stres kerja dapat mempengaruhi karyawan secara berbeda. 

Stres adalah suatu kondisi dimana keadaan tubuh terganggu karena tekanan 

psikologis. Stres biasanya dikaitkan bukan karena penyakit fisik tetapi lebih 

mengenai kejiwaan, akan tetapi karena pengaruh stres tersebut maka penyakit 

fisik itu bisa muncul akibat lemahnya dan rendahnya daya tahan tubuh pada saat 

itu. Seseorang sedang mengalami stres akan lebih sensitif jika dibandingkan 

dengan orang yang tidak dalam kondisi stres. Oleh karena itu, seseorang yang 

sedang stres sering menyalahartikan apa yang terjadi pada dirinya. Seseorang 

tersebut bisa salah persepsi, salah membaca dan mengartikan suatu keadaan, 

pendapat, penilaian, kritik dan nasehat, bahkan perilaku orang lain (dalam Pedak, 

2009) 

Gibson (dalam Suswanti, 2008) mengatakan bahwa stres merupakan suatu 

tanggapan penyesuaian yang merupakan konsekuensi dari setiap tidakan, situasi 

atau peristiwa di lingkungan luarnya yang menetapkan tuntutan berlebih pada 

seseorang. Stres di pandang sebagai suatu kondisi atau keadaan emosional 

seseorang. 
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Segala macam bentuk stres pada dasarnya disebabkan oleh ketidak 

mengertian manusia akan keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Ketidakmampuan 

untuk melawan keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustasi, konflik, 

gelisah, dan rasa bersalah yang merupakan tipa-tipe dasar stres (Anoraga, 2009). 

Penelitian tentang stres mendasarkan pada asumsi bahwa stres 

disimpulkan sebagai gejala-gejala dan tanda-tanda faal, perilaku, psikologikal dan 

somatik adalah hasil dari tidak/kurang adanya kecocokan antara orang (dalam arti 

kepribadiannya, bakatnya dan kacakapannya) dengan lingkungan yang 

mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan 

terhadap dirinya secara efektif (Munandar, 2011). 

Stres pada umumnya diartikan sebagai suatu kondisi yang negatif. Stres 

mengarah pada timbulnya penyakit fisik maupun mental atau mengarah pada 

perilaku yang tak wajar. Selye (dalam Munandar, 2011) membedakan  antara 

distress yang destruktif dan eustress yang mengarah pada kekuatan yang positif. 

Stres diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. Semakin tinggi 

motivasi seorang karyawan untuk berprestasi, maka semakin tinggi juga tingkat 

stres serta produktivitas dan efisiensinya. Stres dalam jumlah tertentu dapat 

mengarahkan ke gagasan-gagasan yang inovatif dan keluaran yang konstruktif 

sampai pada titik tertentu.  

Stress kerja merupakan kondisi dinamis dimana seseorang individu 

dihadapkan dengan harapan dan hasil yang ingin dia capai dalam kondisi penting 

dan tidak menentu (Robin, 2002). Ubaidilah (dalam Arisona, 2008) berpendapat 

bahwa stres kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang menghadapi tugas atau 
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pekerjaan yang tidak bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa stress kerja merupakan tuntutan pekerjaan yang tidak 

diimbangi oleh kemampuan karyawan. 

Seorang pekerja yang mengalami stres kerja menunjukkan gelaja-gejala 

yang mempengaruhi fisik, psikis dan juga perilaku.  Robbins membagi gejala stres 

kerja menjadi tiga aspek, yaitu gejala pskologis, gejala fisik dan perilaku. Gejala 

fisik memiliki indikator yaitu terdapat perubahan pada metabolisme tubuh, 

meningkatnya kecepatan detak jantung dan nafas, meningkatnya tekanan darah, 

timbulnya sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. Gejala psikologis 

memiliki indikator yaitu: terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, tegang, gelisah, 

cemas, mudah marah, kebosanan dan sering menunda pekerjaan. Gejala perilaku 

memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran 

dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya konsumsi rokok 

dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan susah tidur 

Stres kerja yang sering dialami oleh seorang karyawan dapat menimbulkan 

kerugian bagi organisasi atau perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Suatu 

studi pada sektor telekomunikasi di Pakistan mengungkapkan bahwa sebanyak 

63,13% pekerja dalam sektor ini mengalami stres kerja. Para pekerja ini mengaku 

tidak puas dengan kinerja yang dimiliki.  

Sebuah survey atas pekerja di Amerika Serikat menemukan bahwa 46% 

pekerja merasakan pekerjaan mereka penuh dengan stress dan 34% pekerja 

berpikir untuk keluar dari pekerjaan mereka 12 bulan sebelumnya karena stres di 

tempat kerja (Schellhardt dalam Nora, 2009). Presiden American Institute of 
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Stress di New York Medical College menyatakan bahwa kerugian stress di tempat 

kerja Amerika Serikat diperkirakan antara US$ 200 dan US$ 300 miliar setiap 

tahun, hal tersebut dinilai melalui ketidakhadiran karyawan, pergantian karyawan, 

biaya medis langsung, kompensasi karyawan, yang berakibat pada produktivitas 

menurun, kecelakaan kerja, dan sebagainya (Luthans dalam Sunarni dan Istanti, 

2007).  

Sumber stres tidak memiliki daftar urutan yang berlaku secara universal. 

Setiap organisasi industri mempunyai perangkat keunikan tersendiri yang harus 

diteliti (Gibson dkk., 1991). Contohnya pramuniaga. Menurut Radiosunu (1986), 

pramuniaga adalah salesman yang melayani konsumen yang berbeda-beda. Setiap 

hari pramuniaga menjumpai individu yang berbeda-beda, baik karakteristik, 

kepribadian, maupun perilakunya, sehingga pramuniaga selalu belajar 

menyesuaikan diri dengan orang lain. Pramuniaga tetap dituntut agar memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi para konsumen.  

Guna memperoleh informasi awal dilakukan wawancara dengan 

pramuniaga yang bekerja di Matahari Department Store Solo Square. Wawancara 

dilakuakan selama jam istirahat berlangsung yaitu ± pukul 14.00 WIB dengan 

subjek berjumlah 6 pramuniaga. Hasil wawancara dengan pramuniaga Matahari 

Departmen Store Solo Squre yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 

diperoleh informasi bahwa banyak dari para pramuniaga yang mengalami stres 

dalam menjalani pekerjaan setiap harinya, yaitu sales sering mengalami gangguan 

fisik seperti kelelahan fisik, sakit kepala, sering mengeluarkan keringat berlebih, 

gangguan psikis seperti kecemasan, serta masalah perilaku seperti kehilangan 
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nafsu makan. Para pramuniaga umumnya mengeluhkan selalu merasakan 

kecemasan dan ketakutan dikarenakan terlalu tingginya target yang harus dicapai 

oleh para pramuniaga. Selain itu PHK juga menjadi sumber rasa cemas ketika 

sales tidak mampu bekerja sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Harapan dari organsasi adalah agar para karyawan dapat bekerja seefektif 

mungkin dan terhindar dari stres kerja yang dapat menurunkan produktivitas 

karyawan. Pemberian tuntutan yang sesuai porsi pada tiap pekerjaan diterapkan 

oleh organisasi untuk dapat menjaga efektifitas kinerja karyawan. Selain itu target 

kerja yang harus dicapai oleh seorang pekerja dimaksudkan agar para pekerja 

mampu menjaga dalam kredibilitas bekerja. Disisi lain, perusahaan akan 

memberikan bonus insentif kepada karyawan yang memiliki prestasi dalam 

bekerja sehingga memacu karyawan untuk selalu bekerja lebih giat lagi. Namun 

pada kenyataannya banyak dari para karyawan mengalami stres dalam bekerja. 

banyak dari karyawan yang mengeluhkan terbebani dengan pekerjaannya. Mereka 

tidak bisa bekerja secara optimal ketika teringat dengan tuntutan dan target yang 

harus dicapai. Hal tersebut menyebabkan para pekerja kurang fokus dalam bekerja 

dan memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen.    

Penelitian Hurrell, dkk. (dalam Munandar, 2008) menyebutkan salah satu 

faktor penyebab timbulnya stress kerja adalah tuntutan tugas pekerjaan yang 

berlebihan. Tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh karyawan dapat 

menimbulkan rasa tertekan pada karyawan. Ketidakmampuan karyawan dalam 

menjawab tuntutan-tuntutan yang diharapkan oleh perusahaan dapat menjadi 
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pemicu timbulnya stres. Tuntutan tugas mencakup beban kerja, kerja malam dan 

penghayatan dari resiko dan bahaya. 

Beban kerja yang berlebih dan beban kerja yang terlalu sedikit merupakan 

faktor yang menyebabkan stres dalam bekarja, dimana beban kerja kuantitatif 

timbul sebagai akibat dari tugas-tugas yang terlalu banyak/sedikit diberikan 

kepada karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu. Beban kerja 

berlebih/terlalu sedikit kualitatif, yaitu jika orang merasa tidak mampu untuk 

melakukan suatu tugas, atau orang tersebut tidak bisa mengaplikasikan 

ketrampilan dan potensi yang dimiliki. 

Tuntutan kerja dan target yang harus dipenuhi oleh para pramuniaga untuk 

menjual produk menjadi rutinitas yang dilakukan pada bagian pramuniaga setiap 

harinya. Kegiatan menawarkan produk yang dilakukan secara berkali-kali yang 

dilakukan tiap hari dapat menimbulkan kejenuhan para pramuniaga. Tuntutan 

untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memberikan pelayanan 

terbaik bagi para konsumen terkadang membuat mereka merasa jenuh dan 

khawatir. Mereka khawatir tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Penelitian menunjukkan bahwa kerja shift/kerja malam merupakan sumber 

utama dari stres bagi para pekerja pabrik yang berpengaruh secara emosional dan 

biologikal (Monk dan Tepas, 1985 dalam Munandar, 2008). Beban kerja yang 

berlebihan dan desakan waktu membuat karyawan menjadi tegang dan merasa 

tertekan. 
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Pembagian shift kerja pada karyawan memiliki beberapa dampak negatif. 

Schultz (1982) berpendapat bahwa shift kerja malam lebih berpengaruh negatif 

terhadap kondisi pekerja dibanding shift pagi. Pola siklus hidup manusia pada 

malam hari umumnya digunakan untuk istirahat, namun karena bekerja pada shift 

malam maka tubuh dipaksa untuk mengikutinya. Hal ini relatif cenderung 

mengakibatkan terjadinya kesalahan kerja, kecelakaan dan absentism. Pulat 

(1992) mengatakan bahwa dampak shift kerja malam terutama gangguan irama 

tubuh yang menyebabkan penurunan kewaspadaan, gangguan fisiologis dan 

psikologis berupa kurang konsentrasi, nafsu makan menurun, penyakit jantung, 

tekanan darah, stres dan gangguan gastrointestinal yang dapat meningkatkan 

resiko terjadi kecelakaan kerja. Suma’mur (1993) menyatakan bahwa shift kerja 

malam perlu mendapat perhatian karena irama faal manusia (circadian ritme) 

terganggu, metabolisme tubuh tidak dapat beradaptasi, kelelahan, kurang tidur, 

alat pencernaan kurang berfungsi normal, timbul reaksi psikologis dan pengaruh 

yang kumulatif. 

Pemberian target dan batasan waktu dalam bekerja juga dapat membuat 

karyawan mengalami stress dalam bekerja. Pemberian target kerja dan batasan 

waktu yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki karyawan menjadikan 

karyawan semakin tertekan. Disisi lain dengan diterapkannya sistem target kerja 

adalah dapat meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan etos kerja karyawan. 

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang 

mengenai masalah stres kerja yang telah dipaparkan diatas adalah “apakah ada 

hubungan antara persepsi terhadap beban kerja dengan stress kerja pada karawan 
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bagian pramuniaga Matahari Departmen Store Solo Square?”. Berdasarkan 

rumusan masalah yang dikemukakan, maka penulis mengajukan penelitian 

dengan judul “Hubungan antara persepsi terhadap beban kerja dengan Stres Kerja 

Pada Pramuniaga Matahari Departmen Store Solo Square”. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi beban kerja dengan stres kerja pada pramuniaga 

Matahari Department Store Solo Square. 

2. Tingkat stres pada pramuniaga Matahari Department Store Solo Square. 

3. Tingkat beban kerja pada pramuniaga Matahari Department Store Solo 

Square. 

4. Seberapa besar sumbangan atau peranan beban kerja terhadap stres kerja. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan sumbangan ilmiah di bidang psikologi industri dan 

organisasi terutama mengenai persepsi beban kerja dan stres kerja. 
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2. Manfaat praktis 

Manfaat lain dari hasil penelitian ini yaitu penelitian diharakan dapat 

memeberikan masukan bagi perusahaan dan pramuniaga Matahari 

Department Store Solo Square. 

a. Bagi karyawan 

Agar karyawan dapat memenajemen stres yang dialami sehingga 

karyawan masih tetap mampu mengontrol diri dan mampu mengolah 

stres sebagai dorongan yang dapat membangkitkan semangat dalam 

bekerja. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memanajemn dan membagi 

beban kerja kepada karyawan dengan efektif sehingga karyawan dapat 

bekerja secara optimal dan mengantisipasi terjadinya stres. 

 


