
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi yang serba instant sekarang ini, manusia dituntut untuk 

cepat dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Sadar 

atau tidak dalam keseharian karyawan di dunia kerja pasti didalamnya terdapat 

stres kerja di manapun perusahaan tempatnya bekerja. Di dalam organisasi, 

individu akan berinteraksi dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

Individu yang berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan lebih baik 

berinteraksi daripada dengan individu lainnya. Interaksi yang pas akan 

menghasilkan performa yang tinggi, kepuasan dan tingkat stres yang rendah, 

sebaliknya ketidak harmonisan interaksi menyebabkan performa kerja buruk, 

ketidakpuasan dan tingkat stres yang tinggi. Stres dalam kehidupan sehari-hari 

sering kita jumpai, apalagi dalam lingkup pekerjaan. Stres dalam lingkup 

pekerjaan dapat berasal dari lingkungan pekerjaannya maupun individu sendiri. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan 

sebuah perusahaan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia adalah dengan menekan 

stres karyawan. Selain itu, stres kerja karyawan sangat berpengaruh bagi 

perkembangan perusahaan. 

Bagi perusahaan sangatlah penting karena stres kerja dapat menunjukkan 

bagaimana seorang karyawan dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal. 

 



Hal tersebut dapat dilihat dan ditentukan dari hasil kerjanya. Jika stres kerja 

karyawan sangat tinggi akan menimbulkan dampak kurang baik terhadap 

pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu keberhasilan pekerjaan karyawan 

sangat ditentukan oleh tingkat stres karyawan rendah membawa dampak yang 

baik bagi perusahaan. 

 Menurut Gibson (2008:339) stres adalah suatu tanggapan penyesuaian 

diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dalam proses-proses psikologis, 

akibat dari setiap tindakan lingkungan, situasi, atau peristiwa yang menetapkan 

permintaan psikologis dan fisik berlebihan kepada seseorang. Menurut Robbins 

(2008:369), stres adalah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu 

dihadapkan pada peluang, tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan apa 

yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan 

penting. Stres lebih sering dikaitkan dengan tuntutan (demand) dan sumber daya 

(resources). 

Stres sendiri tidak mesti buruk, meskipun biasanya dibahas dalam konteks 

negatif, Stres juga memiliki nilai positif. Stres merupakan sebuah peluang ketika 

hal ini menawarkan potensi hasil. Sebagian Stres bisa positif (eustres), dan 

sebagian lagi bisa negatif. Stres dapat dipersepsikan berbeda tiap individu sebagai 

individu akan mempersepsikan bahwa stres adalah tekanan, emosional yang 

disebabkan oleh lingkungan eksternal dan dapat melibatkan perubahan biokimia, 

fisiologis, psikologis, dan perilaku (distres). Sementara indiviu lainnya 

mempersepsikan stres sebagai hal yang positif atau menguntungkan yang dapat 

memacu atau memotivasi perilaku seseorang (eustres).Dewasa ini, para peneliti 



berpendapat bahwa Stres tantangan, atau Stres yang menyertai tantangan 

dilingkungan kerja (seperti memiliki banyak proyek, tugas dan tanggung jawab), 

beroperasi sangat berbeda dari Stres hambatan, atau Stres yang menghalangi anda 

mencapai tujuan (birokrasi, politik kantor, kebingungan terkait tanggung jawab 

bekerja). 

 Dalam suatu organisasi individu sering mengalami stres baik dalam 

kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Stres disebabkan oleh banyak faktor yang 

berbeda, contohnya adalah stres yang dikarenakan faktor yang berbeda, contohnya 

adalah stres yang dikarenakan faktor pribadi seperti masalah keluarga, masalah 

keungan dan penyakit. Menurut Gibson (2008 :343) ada beberapa faktor penyebab 

stres (stressor). Diantaranya adalah dari lingkungan fisik contohnya adalah 

cahaya, suara, suhu, udara terpolusi. Kemudian dari faktor individu berupa konflik 

peran, peran ganda, beban kerja berlebih, tidak ada kontrol, tanggung jawab, 

kondisi kerja. Setelah itu dai faktor kelompok, berupa hubungan buruk dari teman 

bawahan atasan. Lalu dari faktor organisasional yaitu berupa desain struktur jelek, 

tidak ada kebijakan khusus. 

 PT Mensabina Sukses Semarang merupakan perusahaan distributor obat-

obatan yang berpusat di jakarta dan perusahaan ini memegang area jawa Tengah. 

Berikut ini adalah tabel  jumlah karyawan bagian Administrasi PT Mensabina 

Sukses Semarang : 

 

 

 



Tabel 1.1.Data Jumlah karyawan bagian Administrasi 

NO Bagian Administrasi Jumlah 

1 Admin Penjualan 5 

2 Admin Pembelian 5 

3 Admin Stock 5 

Jumlah 15 
 

                       Sumber : Data primer yang diolah, 2013 

Stres dapat dialami setiap kayawan. Oleh sebab itu maka perusahaan harus 

berperan penting agar menekan tingkat stres kerja karyawan agar meningkatkan 

kinerja. Dengan minimalnya tingkat stres kerja karyawan maka akan 

menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul  “Identifikasi Stres 

Kerja Pada Karyawan PT Mensabina Sukses Semarang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana persepsi responden terhadap penyebab stres kerja (Stresor) 

yang timbul dari lingkungan fisik/ individu/ kelompok/ organisasidi PT 

Mensabina Sukses Semarang? 

2. Mana Stresor/ penyebab stres kerja karyawan di PT Mensabina Sukses 

Semarang  yang tertinggi dan bagaimana solusi yang tepat untuk 

perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Untuk mengidentifikasi persepsi responden terhadap penyebab stres kerja 

(Stresor) yang timbul dari lingkungan fisik/ individu/ kelompok/ 

organisasi di PT Mensabina Sukses Semarang. 

2. Untuk mengetahui Stresor/ penyebab stres kerja karyawan di PT 

Mensabina Sukses Semarang mana yang tertinggi dan memberi solusi 

yang tepat untuk perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Manfaat praktis bagi perusahaan 

Agar dapat dijadikan pertimbangan atau masukan untuk perusahaan dalam 

menentukan langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk dapat 

lebih mengembangkan perusahaan dan untuk menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan stres kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Manfaat akademis bagi akademisi 

Sebagai referensi bagi penelitian dengan topik yang sama dimasa 

mendatang. 

 

 

 

 


