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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman globalisasi saat ini menuntut sebuah perusahaan 

untuk dapat menghadapi tantangan dan melakukan perubahan dalam menciptakan 

ide serta inovasi, agar dapat bertahan, bersaing, serta tetap unggul dalam 

persaingan dengan perusahaan lain. Perusahaan melakukan perubahan strategi 

maka perusahaan juga harus mendesain ulang struktur–struktur dan sistem–sistem 

yang terkait didalam perusahaan. 

Didalam proses perusahaan melakukan kegiatan guna mencapai tujuan, 

perlu adanya kerjasama antar karyawan, komunikasi yang baik dengan atasan 

maupun sesama karyawan, sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik. 

Kerjasama yang dilakukan oleh karyawan semakin baik maka kinerja yang 

dicapai oleh karyawan juga semakin tinggi.  

Adakalanya keterbatasan sumber daya dan perbedaan kepribadian 

karyawan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam perusahaan dapat 

menimbulkan terjadinya stres dalam bekerja. Karyawan yang mengalami tekanan 

(stres) cenderung menganggap suatu pekerjaan bukanlah sesuatu yang penting 

bagi mereka sehingga pekerjaannya tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target 

yang telah ditentukan. Stres kerja yang dialami oleh para karyawan apabila tidak 

segera diatasi maka akan berdampak pada perilaku yang tidak diharapkan, 

sehingga dapat mengakibatkan kerugian didalam perusahaan tersebut.  
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Menurut Robbins (2008:368) stres kerja adalah suatu kondisi dinamis 

individu yang dihadapkan pada sebuah peluang, tuntutan, atau sumber daya yang 

terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu dan hasilnya dipandang tidak 

pasti dan penting. Sedangkan menurut Moorhead & Griffin (2013:175) stres kerja 

merupakan suatu respon adaptif seseorang terhadap rangsangan yang 

menempatkan tuntutan fisik atau psikologis secara berlebihan kepadanya. 

Menurut Wijono (2010:122) stres kerja adalah suatu kondisi dari hasil 

penghayatan subjektif individu yang dapat berupa interaksi antara individu dan 

lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberikan tekanan psikologis, 

fisiologis, dan sikap individu. Menurut Nasrudin (2010:183) stres kerja 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena 

adanya kondisi–kondisi yang memengaruhi dirinya. Stres kerja merupakan respon 

dari seseorang terhadap tantangan fisik maupun mental yang datang dari dalam 

atau luar dirinya.  Hakim (2015:148) menjelaskan bahwa stres kerja sebenarnya 

tidak selalu buruk, karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat 

menawarkan potensi hasil.   

Menurut Robbins (2008:371) terdapat faktor–faktor yang dapat 

mempengaruhi stres kerja antara lain faktor lingkungan, faktor organisasi, dan 

faktor individu. Dalam kehidupan sehari–hari manusia tidak terlepas dari adanya 

faktor lingkungan salah satunya adalah lingkungan sosial, dimana manusia 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu 

diperlukan adanya suatu dukungan sosial.  
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Menurut Robbins (2008:374) dukungan sosial yaitu hubungan dengan 

kolega, rekan kerja atau dengan atasan hal tersebut dapat menyangga dampak dari 

timbulnya stres. Sedangkan faktor organisasi salah satunya adalah konflik peran, 

konflik peran dapat timbul karena seseorang mengalami kesulitan dalam 

melakukan dua peran dalam waktu yang bersamaan. Dari faktor individu salah 

satunya adalah kepribadian, kepribadian yaitu sifat ciri khas yang dimiliki oleh 

seseorang yang membedakannya dengan orang lain.  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan Setiawan dan Darminto (2013) 

bahwa ada pengaruh yang signifikan dukungan sosial dengan stres kerja. Tingkat 

dukungan sosial terhadap stres kerja pada karyawan bervariasi pada setiap 

karyawan UPT PSAWAS Bengawan Solo Bojonegoro. Sedangkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Wijono (2006) bahwa kepribadian tipe A dan 

peran berpengaruh sekaligus terhadap stres kerja manager madya. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Purwanti dan Nurhayati (2016) bahwa kepribadian tipe 

A memberikan pengaruh signifikan terhadap stres kerja, sedangkan kepribadian 

tipe B tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap stres kerja. Sedangkan 

hasil penelitian oleh Amri, Agustina, dan Riyanto (2017) bahwa stres kerja secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention pada Head 

Office PT. Thamrin Brothers Palembang. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

Ram, Khoso, dan Shah (2001) bahwa konflik peran dan ambiguitas peran 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap stres kerja.  
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Persaingan dalam dunia bisnis yang dihadapi oleh PT. Indo Acidatama 

Tbk mengharuskan perusahaan dapat menghadapi tantangan dalam persaingan 

dan melakukan antisipasi dengan cara terus menciptakan ide serta inovasi, 

mengembangkan strategi dan meningkatkan sumberdaya serta memaksimalkan 

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas produk yang dapat menjadi strategi dalam merebut pasar dan menjadi 

lebih unggul dari para pesaing yang ada. PT. Indo Acidatama Tbk adalah 

perusahaan Go Public yang bergerak dibidang industri Agro Kimia bertaraf 

Internasional yang ramah lingkungan. Produk yang dihasilkan berupa produk 

chemical yang berupa Ethanol, Acetic Acid, dan Ethyl Acetate. Sedangkan untuk 

produk agro berupa pertanian, peternakan, dan perikanan.  

Namun PT Indo Acidatama Tbk menghasilkan produk seperti Ethanol, 

Acetid Acid, dan Ethyl Acetate didalam proses produksi produk tersebut dilakukan 

di unit Fermentasi dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi modern. 

Penggunaan mesin tersebut dapat menimbulkan tekanan panas karena mesin yang 

digunakan berukuran besar serta memerlukan energi yang besar hal ini dapat 

menimbulkan panas yang berlebih. Hal tersebut dapat mengakibatkan para 

karyawan mudah mengalami kelelahan, cepat merasa haus, pusing, mudah marah 

dan tidak nyaman. Kondisi yang terjadi para karyawan tersebut dapat memicu 

terjadinya stres kerja. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan 

melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres 

Kerja Karyawan di PT. Indo Acidatama Tbk”.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah dukungan sosial sebagai faktor lingkungan berpengaruh terhadap 

stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk? 

2. Apakah kepribadian sebagai faktor individu berpengaruh terhadap stres 

kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk? 

3. Apakah konflik peran sebagai faktor organisasi berpengaruh terhadap stres 

kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk? 

4. Apakah dukungan sosial, kepribadian, dan konflik peran berpengaruh 

terhadap stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh dukungan sosial sebagai faktor 

lingkungan terhadap stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh kepribadian sebagai faktor individu 

terhadap stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk.  

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh konflik peran sebagai faktor 

organisasi terhadap stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk. 

4. Untuk menganalisis adanya pengaruh dukungan sosial, kepribadian, dan 

konflik peran  terhadap stres kerja karyawan pada PT. Indo Acidatama Tbk. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama dibangku kuliah 

khususnya teori manajemen sumber daya manusia, sehingga dapat 

menambah wawasan bagi penulis tentang stres kerja dan memenuhi syarat 

guna memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi yang dapat berguna bagi perusahaan dalam 

mengambil kebijakan dimasa mendatang yang berkaitan dengan bidang 

sumber daya manusia.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan bacaan dalam memberikan informasi dan sebagai referensi 

untuk perbandingan dalam pelaksanaan penelitian dimasa mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pengertian stres kerja, pengertian dukungan sosial, 

pengertian kepribadian, dan pengertian konflik peran, hasil 

penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan indikator, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi variabel 

penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data 

dan analisis yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 

 


