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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan merupakan hal 

yang paling penting dalam perusahaan. Sumber daya tersebut adalah 

karyawan yang memiliki profesionalisme dan integritas. Pemberdayaan 

sumber daya manusia merupakan alternatif yang baik dalam 

memaksimalkan kesejahteraan dan produktifitas karyawan melalui desain 

pekerjaan yang baik dan kondusif (Mahardhika, 2017). 

 Upaya dalam menjadikan pekerja sebagai sumber daya manusia 

yang sehat dan produktif bertujuan menerapkan pekerja yang sehat, berada 

dalam keadaan seimbang antara kapasitas, beban dan keadaan lingkungan 

kerja, serta terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan 

(Suma’mur, 2009). 

Setiap pekerja yang melakukan suatu pekerjaan pastinya memiliki 

tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Manuaba (2000) menyatakan 

beban kerja adalah kemampuan tubuh karyawan dalam menerima 

pekerjaannya. Menurut Suma’mur (2006), bahwa setiap orang memiliki 

kemampuan tersendiri dalam hal kapasitas menanggung beban kerja. Selain 

dari batas maksimal beban, terdapat pembebanan kerja yang paling optimal 

pada setiap orang. Menurut Brealey (2002), seseorang yang memiliki 
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tuntutan kerja berlebih atau melebihi kemampuan yang dimiliki maka akan 

membuat seseorang tersebut berada dibawah stres berlebih.  

Stres dapat berakibat positif (eustress) yang diperlukan untuk 

menghasilkan prestasi yang tinggi, namun pada umumnya stres kerja lebih 

banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan (distress) (Munandar, 

2008). Menurut Handoko (2008), bahwa stres yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang 

akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Menurut data Labour 

Force Survey (LFS) pada tahun 2014 menemukan adanya 440.000 kasus 

stres akibat kerja di Inggris dengan angka kejadian sebanyak 1.380 kasus 

per 100.000 pekerja yang mengalami stres akibat kerja.  

Menurut penelitian Northwestern National Life Insurance (NNLI) 

tentang dampak stres ditempat kerja, kesimpulan yang ada satu juta absensi 

ditempat kerja berkaitan dengan masalah stres, 27% mengatakan bahwa 

aspek pekerjaan menimbulkan stres paling tinggi, 46% menganggap tingkat 

stres kerja sebagai tingkat stres kerja yang sangat tinggi, 70% berkata stres 

kerja telah merusak kesehatan fisik dan mental saat bekerja. Data tersebut 

menunjukkan masalah stres kerja merupakan salah satu masalah yang perlu 

diperhatikan. Terjadinya stres kerja dapat dipicu oleh lamanya waktu kerja 

atau masa kerja karena semakin lama pekerja melakukan aktivitas pekerjaan 

yang sama (monoton) dapat menimbulkan kebosanan atau rasa jenuh 

sehingga berakibat pada pekerja. 
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Masa kerja diartikan sebagai sepenggal waktu yang agak lama 

dimana seorang karyawan masuk dalam satu wilayah tempat usaha sampai 

batas waktu tertentu (Suma’mur, 2009). Dengan demikian, lama atau baru 

seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan pasti memiliki tingkat beban 

kerja yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut dapat menimbulkan 

tingkat stres kerja pada karyawan. Menurut Spielberger (2001) dalam 

Andini (2005) menyebutkan bahwa stres kerja adalah tuntutan eksternal 

yang mengenai seseorang misalnya objek dalam lingkungan atau suatu 

stimulus yang secara objektif adalah berbahaya.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panengah (2012) di Sentra 

Industri Gamelan Wirun Sukoharjo, berdasarkan uji statistik hubungan 

beban kerja dengan stres kerja mendapat hasil nilai yang signifikan bahwa 

ada pengaruh antara beban kerja dengan stress kerja. Menurut penelitian 

lainnya mengenai stres kerja yang dilakukan oleh Ilham (2014) di PT Semen 

Padang menunjukkan faktor yang berhubungan dengan stres kerja 

diantaranya beban kerja, umur, dan masa kerja. Menurut penelitan yang 

dilakukan oleh Budiyanto (2010) di pabrik tenun Agung Saputra Tex 

Bantul, bagian tenun memiliki hubungan bermakna antara kebisingan dan 

masa kerja terhadap tingkat stres kerja.  

PT Kosoema Nanda Putra yang berada di Pedan Klaten adalah salah 

satu dari sekian banyak perusahaan tekstil yang terus berkembang saat ini. 

Bagian Weaving merupakan bagian penenunan dari benang menjadi kain 

mentah yang dilakukan dengan menggunakan mesin penenun. Bagian 



4 
 

 
 

Weaving merupakan salah satu bagian yang ada di PT Kosoema Nanda 

Putra yang memiliki jumlah pekerja sebanyak 254 pekerja dan dibagi 

menjadi 3 shift. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT 

Kosoema Nanda Putra pada tanggal 7 April 2018 pada 6 karyawan bagian 

Weaving jenis aktivitas yang dilakukan yaitu mengamati mesin dalam 

proses pembuatan kain dengan bahan baku benang dengan cara menyilang. 

Pengamatan yang dilakukan seperti kesesuaian benang yang ditenun dan 

kerapian benang yang akan menjadi kain. Pekerjaan yang dilakukan tersebut 

memiliki pengaruh bagi pekerja dikarenakan aktvitas yang dilakukan 

memberikan dampak. Rata-rata masa kerja yang dialami oleh karyawan 

yaitu lebih dari 10 tahun, yang artinya karyawan bagian Weaving dapat 

mengalami gangguan kesehatan selama lebih dari 10 tahun atau melakukan 

pekerjaan yang selalu sama. 

Terdapat keluhan dari karyawan yang mengalami pusing, mual, 

cepat lelah, gangguan tidur, keringat banyak, komunikasi tidak lancar, dan 

gelisah. Keluhan tersebut dirasakan oleh pekerja bagian weaving dengan 

waktu yang lama, akan tetapi pekerja merasa bahwa keluhan yang dirasakan 

bukan merupakan suatu penyakit yang berbahaya. Keluhan tersebut 

merupakan gejala dari timbulnya stres kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji 

mengenai hubungan beban kerja dan masa kerja dengan stres kerja pada 

tenaga kerja di bagian Weaving PT Kosoema Nanda Putra Klaten. 



5 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan beban kerja dan masa kerja dengan stres kerja 

pada tenaga kerja di bagian Weaving PT Kosoema Nanda Putra ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan beban kerja dan masa kerja dengan stres 

kerja pada pekerja di bagian Weaving PT Kosoema Nanda Putra Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden di bagian Weaving PT 

Kosoema Nanda Putra. 

b. Untuk mengetahui beban kerja dan masa kerja pada pekerja dibagian 

Weaving PT Kosoema Nanda Putra. 

c. Untuk menilai tingkat stres kerja pada tenaga kerja dibagian 

Weaving PT Kosoema Nanda Putra. 

d. Untuk menganalisis hubungan beban kerja dan masa kerja dengan 

stress kerja pekerja bagian Weaving PT Kosoema Nanda Putra. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT Kosoema Nanda Putra 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang 

bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan program 

penanganan stres kerja agar karyawan tidak mengalami penurunan kerja. 

2. Bagi Tenaga Kerja 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi kepada 

pekerja tentang beban kerja dan dapat mengantisipasi terjadinya stres 

kerja pada karyawan itu sendiri. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus bahan bacaan bagi 

peneliti selanjutnya sehingga dapat lebih dikembangkan. 

 


