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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai suatu tujuan 

yakni memperoleh keuntungan perusahaan berdasarkan hasil yang di peroleh. 

Pada sebagian besar organisasi kinerja para karyawan merupakan faktor utama 

yang menentukan keberhasilan organisasional. Kinerja yang tinggi dari setiap 

pegawai merupakan hal yang sangat di inginkan oleh semua perusahaan. Pegawai 

yang  memiliki kinerja tinggi, maka hasil kinerja pada karyawan perusahaan 

secara keseluruhan akan  meningkat dan organisasi dapat bertahan dalam 

persaingan bisnisnya.  

Kinerja karyawan yang tinggi akan memberikan harapan dalam 

pencapaian suatu tujuan bagi perusahaan, dan karyawan yang mempunyai kinerja 

tinggi akan memberikan hasil yang maksimal, dimana karyawan dituntut untuk 

mampu menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kinerja 

perusahaan yang baik. Definisi kinerja  yang dikemukakan oleh Robbins (2008) 

adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran dan serta tenaga kerja 

persatuan waktu. Sementara menurut Mangkunegara (2001) 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 
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hasil kerja seseorang berdasarkan standar kinerja yang telah ditentukan oleh 

perusahaan tersebut. Tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu dalam 

lingkungan kerja untuk mampu menyelesaikan tanggung jawab yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selain tekanan yang berasal dari lingkungan 

kerja, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpotensial 

menurunnya kinerja karyawan. Dampak yang sangat merugikan dari adanya 

penurunan kinerja karyawan yaitu gangguan kecemasan yang sering dialami oleh 

karyawan disebut stres.  

Stres pekerjaan dapat diartikan sebagai tekanan yang di rasakan karyawan 

karena tugas-tugas pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. Stres muncul saat 

karyawan tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab pekerjaan, kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas, tidak 

ada dukungan fasilitas untuk menjalankan pekerjaan, tugas-tugas yang saling 

bertentangan. 

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 di 

lakukan 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.  
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Adapun contoh kasus pada tanggal 24 febuari 2010 pabrik foxconn 

Provinsi Guandong Cina Selatan terlihat seorang wakil pembicara dan karyawan 

berkumpulan di luar pabrik foxconn di Shenzhe. Perusahan hanya memetingkan 

kepentingan bisnisnya dengan memeras tenaga karyawan, sementara upahnya 

sendiri masih sangat rendah, ironisnya karyawan tidak berdaya akan kebijakan ini 

pemogokan di perusahan Honda motor dan serentetan bunuh diri karyawan 

foxconn technologi (produksen raksasa elektronik untuk industri) membuat 

Pemerintah Cina harus melakukan pertemuan dengan perwakilan management 

perusahaan. Seorang insinyur yang bekerja untuk foxconn (pembuat iphone  dan 

gadget elektronik lainnya meninggal dunia “kematiaannya mendadak” di 

rumahnya dekat foxconn. Penyebab kematian menurut surat kabar ming pao  di 

Hong Kong, melaporkan bahwa salah satu kerabat dekat insinyur mengklaim 

kematian rekan kerjanya itu di karenakan stres kerja setelah bekerja 34 jam tanpa 

istirahat. Dampak dari surat kabar yang terbit langsung di respon positif oleh 

perusahaan dengan mengumumkan 30% bonus karyawan untuk meningkatkan 

dan membantu terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik selain itu kerja 

lembur pada karyawan akan dikurangi sehingga bisa lebih banyak waktu untuk 

beristirahat. Berdasarkan kasus di atas para karyawan telah mengalami dampak 

psikologis yang cukup membahayakan karena sampai melakukan bunuh diri 

hanya karena dengan stres dengan pekerjaannya. Stres kerja tersebut menurut 

Widyastuti (2003) yang menyatakan bahwa stress kerja merupakan ketengangan 

yang mudah muncul akibat kejenuhan yang timbul dari tuntutan kerja yang 

berlebihan yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya.  
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Kasus terakhir adalah dari Indonesia yang menimpa salah seorang pekerja 

kreatif, Mita Diran. Di usianya yang masih muda, Mita harus meninggal setelah 

bekerja selama tiga hari berturut-turut dan sekitar 30 jam. Mita ditemukan tak 

sadar dan mengalami koma setelah dilarikan ke rumah sakit sejak tanggal 15 

Desember lalu. Satu jam setelahnya, Mita dikabarkan meninggal dunia. Hingga 

saat ini belum keluar pengumuman resmi mengenai penyebab meninggalnya Mita 

Diran. Namun dalam postingan yang dibuat oleh karyawan ayah Mita, Shalini, 

dijelaskan bahwa penyebabnya adalah terlalu banyak bekerja serta terlalu banyak 

minum kratingdaeng yang pada akhirnya menyerang jantungnya. Beberapa pola 

yang sama terjadi pada kasus-kasus tersebut, antara lain karyawan yang tak cukup 

tidur, tidak tidur selama tiga hari dan terus bekerja. Selain itu, salah satu kasus 

juga menyebutkan adanya konsumsi minuman berenergi. Meski penelitian belum 

menemukan adanya orang yang meninggal karena kurang tidur sebagai alasan 

tunggal, namun nyatanya kurang tidur tak bisa diremehkan. Kurang tidur 

diketahui bisa menurunkan daya tahan dan kekebalan tubuh. Tak hanya itu, 

kurang tidur juga memicu produksi hormon cortisol atau hormon stres yang juga 

memicu kinerja jantung yang lebih cepat. Penelitian yang dilakukan oleh 

University College pada tahun 2012 mengungkap bahwa stres yang berlebihan 

bisa mengeraskan pembuluh darah arteri. Nantinya hal ini juga bisa menyebabkan 

serangan jantung. Hal tersebut terjadi terutama ketika seseorang terlalu memforsir 

tubuhnya untuk bekerja dan kurang istirahat. Tak hanya itu, mengonsumsi 

minuman berenergi juga bisa menambahkan stres pada organ tubuh. Ketika tubuh 

sedang lelah dan seseorang minum minuman berenergi, organ tubuh akan dipaksa 
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untuk bekerja lebih keras meski tengah kelelahan. Pemicu lain terjadinya serangan 

jantung dan kematian mendadak adalah kebiasaan bekerja terus-menerus dalam 

kondisi duduk. Meski terlihat remeh, namun duduk terlalu lama, terutama dengan 

dibarengi bekerja nonstop tanpa istirahat juga bisa memicu beberapa penyakit 

seperti jantung, diabetes, dan lainnya. Dalam waktu yang lama, kebiasaan terlalu 

lama duduk dan tidak cukup olahraga saat bekerja juga bisa menyebabkan 

serangan jantung. Bisa jadi kematian setelah bekerja secara nonstop tak 

disebabkan oleh satu penyebab saja, namun merupakan gabungan dari banyak 

pemicu. Mulai dari kurang tidur, stres, tubuh yang kelelahan, serta mengonsumsi 

minuman berenergi atau melakukan kebiasaan merokok. Tak hanya itu, faktor 

kebugaran, daya tahan, dan kekebalan tubuh seseorang juga ikut menentukan. 

Kasus-kasus ini menjadi peringatan bagi semua orang yang masih sering 

bekerja lembur dan tidak memperhatikan kesehatan mereka. Bekerja keras 

memang tak masalah, namun sebaiknya tetap perhatikan kesehatan tubuh. 

 Dari hasil observasi dan wawancara pada 18 maret 2014 di PT. 

SAMKYUNG JAYA GARMENT karyawan yang belum mampu menghasilkan 

kinerja secara optimal hal ini dikarenakan kondisi kelelahan fisik, jam kerja yang 

tidak memenuhi standar kerja, kejar target produksi yang harus di seleseaikan 

yang disebabkan oleh adanya keterlibatan dalam waktu yang lama dengan situasi 

yang menuntut secara emosional sehingga pegawai  tidak mampu mengendalikan 

tingkat stres yang dialami. 
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Stress kerja menurut Handoko (2008) merupakan suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang 

dalam bekerja. Jika karyawan yang mengalami stress kerja yang terlalu besar 

maka akan dapat mengganggu kemampuan seseorang karyawan tersebut untuk 

menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan di lakukannya.  

Menurut Spielberg (dalam Andini, 2005) menyebutkan bahwa stres adalah 

tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang,  misalnya obyek-obyek dalam 

lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stres juga 

diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan 

yang berasal dari luar diri seseorang. Menurut Beehr dan Franz (dalam agripta, 

2003) stress kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, 

tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja 

tertentu.  

Menurunnya  kinerja pegawai dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya 

yaitu stres kerja. Cox  (dalam Agripta, 2013) menjelaskan bahwa stres merupakan 

bentuk sikap seseorang terhadap suatu peristiwa kehidupan yang menimbulkan 

dampak tidak mengenakkan bagi kehidupan fisik dan mental seseorang. tugas 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.  

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat karyawan di 

sebuah perusahaan merupakan sebagai ujung tombak dari jalannya produktifitas 
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sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan sehingga perlu adanya perhatian yang 

lebih kepada karyawan agar dapat tercipta kondisi kerja yang seimbang dan dapat 

tercapainya tujuan dari suatu perusahaan, selain itu pula penelitian mengenai 

stress kerja berpengaruh terhadap kinerja belum banyak diteliti di PT. Samkyung  

Jaya Garment di Kabupaten Semarang. Mengacu dari uraian latar belakang 

tersebut dapat dibuat rumusan masalah apakah ada hubungan antara stress kerja 

dengan kinerja karyawan? Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk menguji secara empirik dengan mengadakan penelitian berjudul: Hubungan 

antara Stres Kerja dengan Kinerja Karyawan di Bagian Produksi di PT. Sam Kyun 

Jaya Garment di Kabupaten Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara stress kerja dengan kinerja karyawan. 

2. Tingkat kinerja karyawan. 

3. Tingkat stres kerja. 

4. Peran stress kerja terhadap kinerja karyawan. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi subyek penelitian, memberi informasi tentang hubungan antara stress 

kerja dengan kinerja karyawan sehingga karyawan  diharapkan memahami 

tentang stress kerja. 
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2. Bagi Pimpinan perusahaan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

pada pimpinan perusahaan dalam memperhatikan dan menindaklanjuti 

permasalahan mengenai stress kerja karyawan yang dapat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini memberikan informasi dan hasil empiris 

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang hubungan antara 

stress kerja  dengan kinerja karyawan.   

 


