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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan 

karena karyawan merupakan penggerak utama perusahaan, maka sebaiknya 

perusahaan memperhatikan karyawan, terutama masalah motivasi, 

kepuasan kerja, keterlibatan kerja atau penempatan tenaga kerja dan 

komitmen organisasi terhadap karyawan sehingga pengelolaan sumber daya 

manusia dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian terbaru yang dilakukan Regus ( dalam 

Sanjaya, 2013, h. 14) penyedia tempat kerja fleksibel terbesar di dunia. 

Survei ini diteliti berdasarkan opini lebih dari 16.000 orang pekerja 

profesional di seluruh dunia, ditemukan bahwa lebih dari setengah yaitu 

6.000 (64%) pekerja di Indonesia mengatakan bahwa tingkatan stres 

mereka bertambah dibandingkan tahun lalu. 

Sejumlah faktor dalam negeri seperti, kemacetan lalu lintas dan 

kenaikan harga ditambah dengan ketidakstabilan terus-menerus dalam 

bidang ekonomi membuat tekanan semakin bertambah dan responden 

mengkonfirmasi bahwa pemicu stres lebih banyak disebabkan karena 

lingkungan profesional dibandingkan dengan lingkungan pribadi, dengan 

pekerjaan, manajemen dan keuangan pribadi merupakan faktor utama 

penyebabnya. Penelitian ini juga difokuskan terhadap pencarian solusi. Dan 

menemukan bahwa lebih dari setengah (64%) responden Indonesia 

mengidentifikasi bahwa, bekerja secara fleksibel merupakan salah satu cara 

untuk mengurangi stres.  
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Penemuan utama yang dikemukakan oleh Wangsa (2010, h. 24)  

penyebab utama dari stres adalah: pekerjaan, masalah hidup, persaingan 

dalam dunia kerja dan hubungan dalam keluarga serta lingkungan tempat 

tinggal. Dan pekerjaan yang fleksibel dapat mengurangi stres, lebih dari 

setengah responden berpikir bahwa pekerjaan yang fleksibel lebih 

menunjang kehidupan berkeluarga. 

Stres yang begitu hebat yang melampaui batas toleransi akan 

berkaitan langsung dengan gangguan psikis dan fisik sehingga akan 

menyababkan adanya stressor kerja. Stressor kerja ini merupakan segala 

kondisi pekerjaan yang dipersepsikan sebagai tuntutan dan dapat 

menimbulkan stres kerja. Hal ini menimbulkan banyak diantara karyawan 

perusahan yang tidak masuk kerja dengn alasan yang dicari – cari, sering 

ada konflik kerja dengan pimpinan atau antar karyawan, maka dari situ 

dapat dilihat adanya permasalahan didalam perusahan. 

PT. Asuransi ini merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa 

asuransi di Semarang yang dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya 

melalui peningkatan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen 

perusahaan tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan itu sendiri, oleh karena itu agar PT. Asuransi ini dapat lebih 

berkembang secara optimal, maka pemeliharaan hubungan yang 

berkelanjutan dan serasi dengan para karyawan menjadi sangat penting. 

Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam pemeliharaan hubungan 

tersebut adalah mengenai penanggulangan stres para karyawan.  

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di PT. 

Asuransi tersebut dengan subyek berinisial A umur 21 tahun berstatus dan 
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sudah menjabat sebagai leader staff selama tujuh tahun ini menunjukan 

bahwa efek dari stres yang subyek rasakan ada dua. Dua hal tersebut adalah 

efek pada fisiologis seperti: jantung berdebar kencang, denyut jantung 

meningkat, bibir kering, berkeringat, mual sedangkan efek pada psikologis 

karyawan seperti: tegang, cemas, tidak bisa berkonsentrasi, ingin pergi ke 

kamar mandi, ingin meninggalkan situasi stres. Konsekuensi pada 

karyawan ini tidak hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tetapi 

dapat meluas kreativitas lain di luar pekerjaan, seperti tidak dapat tidur 

dengan tenang, selera makan berkurang, kurang mampu berkonsentrasi dsb. 

Hal tersebut dirasakan oleh subyek ketika subyek mengalami deadline 

pekerjaan yang tidak beraturan. “ Saya suka kuwalahan kalau tugas yang di 

berikan belum selesai tapi diberi tugas lagi, suka gak konsen dalam 

pengerjaannya” ujar subyek. 

Dalam hubungannya dengan pekerjaan atau profesi yang ditekuni 

setiap karyawan memiliki kemampuan berbeda untuk menjalankan 

pekerjaannya. Terdapat sikap positif dan negatif dari stres karyawan, sikap 

positif terhadap pekerjaan membuat karyawan menganggap tekanan dari 

pekerjaan sebagai suatu tantangan baginya sehingga tidak dapat 

menimbulkan terjadinya stres namun sebaliknya bila karyawan tidak 

mampu menghadapi tekanan dari pekerjaan maka hal tersebut akan 

membuat karyawan mengalami stres. Stres yang tidak diatasi dengan baik 

biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang bekerja secara positif 

dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar 

pekerjaan. Mengingat besarnya pengaruh stres pada karyawan terhadap 

kinerjanya, pengelolaan terhadap stres itu sendiri harus mendapatkan 
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perhatian dan kesungguhan dari manajemen perusahaan agar tujuan 

organisasi bisa lebih mudah dicapai. 

Segala bentuk stres pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan 

pemahaman manusia terhadap keterbatasannya. Ketidakmampuan melawan 

keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustrasi, konflik, gelisah, dan 

rasa bersalah pada diri sendiri (Marliani, 2015,h. 259).  Dalam penelitian ini 

peneliti akan meneliti tentang permasalahan kecerdasan emosi dengan stres 

kerja sehingga berdampak dalam hubungan dengan rekan kerja seperti 

subjek tidak ingin diajak bicara, mudah marah, tegang dan sulit untuk 

berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dari dampak stres juga dapat 

mengakibatkan gangguan pada kesehatan yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Menurut Wangsa (2010, h. 15) stres merupakan reaksi yang tidak 

diharapkan yang muncul disebabkan oleh tingginya tuntutan lingkungan 

kepada seseorang. Sedangkan menurut Marliani (2015, hal. 263) stres 

merupakan kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir 

dan kondisi seseorang sehingga ia terpaksa memberikan tanggapan 

nmelebihi kemampuan penyesuaian dirinya terhadap tuntutan eksternal 

(lingkungan). Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang menghadapi lingkungannya termasuk di lingkungan kerja. 

Sebagai hasilnya, pada diri para karyawan tersebut berkembangan sebagai 

macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerjanya. 

Selye (dalam Munandar, 2008, h. 374)  membedakan antara Distress 

yang merupakan hal yang destruktif dan Eustress yang merupakan kekuatan 

yang positif. Stres diperlukan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan bentuk-U terbalik 

antara stres dan unjuk kerja. Stres dalam jumlah tertentu dapat mengarah 

pada gagasan-gagasan yang inovatif dan output yang konstruktif. Stres yang 

meningkat sampai unjuk kerja mencapai titik optimalnya merupakan stres 

yang baik eustress sedangkan stres yang melewati titik optimalnya akan 

dirasakan menjadi suatu ancaman yang mencemaskan distress . Hal itu 

sejalan dengan pendapat Townsend (dalam Bellinda, 2016) yang 

menyatakan bahwa stres tidak selalu berakibat negatif. Pada umumnya 

orang mengidentikkan stres dengan hal yang negatif, stres dilihat sebagai 

hal yang destruktif. Stres yang positif (eustress) adalah salah satu tipe stres 

yang memotivasi seseorang untuk mencapai dan memenangkan sesuatu. 

Selye (dalam Wangsa, 2010, h. 53) mendefinisikan stres kerja 

sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi emosi, proses pikiran kerja atau 

stressor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, 

psikologis dan perilaku sementara. Sedangkan menurut Marliani (2015, h. 

262) pengertian stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan 

tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat yang berbeda. 

Masalah stres kerja dalam organisasi perusahaan merupakan gejala yang 

penting diamati sejak timbulnya tuntutan untuk efesien dalam pekerjaan. 

Akibat adanya stres kerja tersebut, yaitu orang menjadi gugup, merasakan 

kecemasan yang kronis, peningkatan ketegangan pada emosi, proses 

berpikir dan kondisi fisik pada individu itu sendiri. Pengaruh stres kerja 

tidak selalu negatif atau dengan kata lain stres kerja juga dapat memberikan 

dampak yang menguntungkan bagi perusahaan. Pada taraf stres tertentu 

stres diharapkan dapat memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan 
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pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pekerja yang berada dalam kondisi stres 

kerja akan menunjukkan perubahan perilaku. Perubahan tersebut terjadi 

sebagai bentuk usaha mengatasi stres kerja yang dialami. 

Menurut Arden (2006, h. 10) ada dua faktor penting dalam hal apakah 

stres dialami sebagai tak terkendali atau sebagai dapat dikuasai. Jika stres 

dapat dikendalikan, kemungkinannya adalah karyawan akan menyesuaikan 

diri secara menyenangkan terhadap stres. Jika sebaliknya,anda akan merasa 

tidak berdaya. 

Menurut Goleman (2009, h. 512) kecerdasan emosional adalah 

kemampuan lebih yang dimiliki individu dalam memotivasi diri, ketahanan 

dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda 

kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional, 

individu dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah 

kepuasaan dan mengatur suasana hati. Individu yang memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi dapat menanggulangi emosi mereka sendiri dengan 

baik, dan memperhatikan kondisi emosinya, serta merespon dengan benar 

emosinya untuk orang lain. Ketika kecerdasan emosinal dimiliki oleh 

karyawan berbakat tinggi maka akan ada peningkatan kerjasama dan 

inovasi yang dapat meningkatkan kreativitasnya. 

Kecerdasan emosional yang tinggi akan membantu individu dalam 

mengatasi konflik secara tepat dan menciptakan kondisi kerja yang 

menggairahkan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang tinggi pula. 

Sedangkan kecerdasan emosional yang rendah akan berdampak buruk pada 

mereka, karena individu kurang dapat mengambil keputusan secara rasional 

dan tidak bisa menghadapi konflik secara tepat. Masalah stres kerja di 
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dalam organisasi menjadi gejala yang penting diamati sejak mulai 

timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. Setiap tenaga kerja 

bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi, artinya setiap tenaga 

kerja mempunyai kelompok tugas-nya yang harus dilakukan sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh atasannya. 

Namun demikian tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk memainkan 

perannya tanpa menimbulkan masalah. Kurang baik berfungsinya peran, 

yang merupakan pembangkit stress yaitu meliputi konflik peran dan 

keterpaksaan peran (role ambi-guity). 

 Menurut Goleman (2009, h. 513) penanggulangan terhadap stres 

kerja dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengasah atau 

meningkatkan EI (Emotional Inteligence).  Goleman menekankan perlunya 

kecerdasan emosi dalam dunia kerja, suatu bidang yang seringkali dianggap 

lebih banyak menggunakan cara berpikir logika daripada melibatkan 

perasaan atau emosi. Perkembangan dunia kerja saat ini terutama dalam 

dunia bisnis dan usaha yang berubah sangat cepat dan persaingannya yang 

ketat mengharuskan tiap pelaku di dunia kerja untuk tidak hanya dapat tetap 

bertahan dalam kompetisi namun juga dapat unggul dari yang lainnya. Oleh 

karena itu perusahaan bersaing untuk mendapatkan SDM yang unggul dan 

dapat diandalkan. Hanya perusahaan yang memiliki SDM yang unggul 

yang dapat memenangkan organisasi yang berorientasi pada pelayanan dan 

berfokus pada kualitas. 

Secara teoritis, karyawan yang memiliki kecerdasan emosi tinggi 

mampu mengelola perasaan diri sendiri dan mengelola perasaan saat 

berinteraksi dengan orang lain sehingga akan menentukan pikiran dan 
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tindakan secara tepat dan efektif. Hal itu dapat membuat karyawan mampu 

menghadapi tuntutan dan tantangan pekerjaan yang menimbulkan stres 

kerja. Sebaliknya, karyawan yang memiliki kecerdasan emosi yang rendah 

kurang mampu dalam mengelola perasaan diri dan mengelola perasaan saat 

berinteraksi dengan orang lain sehingga tidak dapat bertindak secara tepat 

dan efektif, sehingga karyawan tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi tuntutan dan tantangan pekerjaan dan hal itu dapat 

menimbulkan stres kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Chiarrochi (dalam Bellinda, 2016, h. 1-18) mengemukakan bahwa 

kecerdasan emosi dapat menjauhkan seseorang dari stres dan mengarahkan 

seseorang untuk dapat beradaptasi dengan lebih baik. Menurutnya, 

kemampuan untuk mengatur emosi memiliki pengaruh terhadap 

kecenderungan seseorang untuk dapat membangun rasa yang baik dalam 

dirinya, dimana hal itu merupakan salah satu implikasi dari pencegahan 

terhadap stres. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Karambut 

& Noormijan (2011, h. 1693-5241) bahwa individu yang memiliki 

kecerdasan emosi secara pribadi lebih efektif, tegas dan mampu 

menghadapi kekecewaan hidup, siap untuk mencari tantangan sekalipun 

harus menemui berbagai kesulitan, percaya diri dan yakin akan 

kemampuannya, dapat dipercaya dan diandalkan, sering mengambil inisiatif 

serta dapat terjun langsung dalam menangani masalah. Komponen lain dari 

kecerdasan emosi yaitu berkontribusi dalam profesi juga kehidupan pribadi 

individu itu sendiri Turner (dalam Modassir, 2008. h. 6). 
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B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosi dengan stress 

karyawan PT. Asuransi di Semarang. 

 

C. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Memberi masukan kepada karyawan PT. Asuransi cara 

meningkatkan kecerdasan emosi agar mampu mengatasi  stres kerja




