
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Stres adalah suatu kondisi yang dialami oleh setiap orang dan bersifat 

individu karena tekanan-tekanan di sekitarnya yang dapat mempengaruhi kondisi 

fisik dan psikis orang tersebut. Menurut Suprihanto (2003:62) stres adalah 

konsekuensi dari setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menyebabkan psikis 

dan fisik seseorang terganggu. Stres yang dialami setiap orang berbeda-beda salah 

satunya adalah stres yang dikarenakan pekerjaan atau lebih dikenal stres kerja. 

Stres kerja merupakan sesuatu yang  jamak ditemui oleh setiap individu 

yang melakukan suatu pekerjaan karena tekanan dan tuntutan pekerjaan tersebut. 

Misalnya saja tuntutan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, tuntutan 

pekerjaan yang semakin berat menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang 

harus dihadapi karyawan dalam lingkungan kerja. 

Penelitian tentang stres kerja ini mengevaluasi kembali dari penelitian 

sebelumnya yaitu pada penelitian oleh Titis (2015) dalam penelitiannya mengenai 

“Identifikasi Stres Kerja Pada Karyawan Divisi Marketing Lending Perbankan Di 

Semarang”. Dalam penelitian tersebut stres kerja difokuskan pada karyawan divisi 

marketing lending sebagai hasilnya banyak faktor yang menyebabkan stres kerja 

karyawan divisi marketing lending salah satunya dengan tingkat stres paling 

tinggi adalah beban pekerjaan dan kelelahan fisik. 
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PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah perusahaan yang 

bergerak pada bidang jasa layanan perdagangan dan distribusi. Dengan kata lain 

perusahaan ini membutuhkan karyawan sales (bagian penjualan) yang terampil. 

Karyawan sales (bagian penjualan) dituntut untuk dapat terus meningkatkan 

jumlah penjualan ditengah persaingan yang terjadi saat ini sesuai target yang telah 

ditetapkan perusahaan. Tuntutan dan tekanan yang ada dapat menyebabkan stres 

kerja pada karyawan sales (bagian penjualan).  

Untuk mengetahui bahwa karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. 

Kimia Farma Trading & Distribution Semarang mengalami stres kerja maka 

terlebih dahulu harus mengetahui indikasi dan penyebab stres kerja karyawan 

sales (bagian penjualan) sehingga peneliti mengambil langkah melakukan pra 

survey kepada beberapa karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma 

Trading & Distribution Semarang agar dapat mengetahui indikasi stres kerja dan 

penyebab stres kerja. Pra survey dilakukan pada akhir bulan yaitu tanggal 25 

April 2017 dengan jumlah responden 3 orang karyawan sales (bagian penjualan), 

karena pada saat akhir bulan karyawan rentan mengalami stres dibandingkan pada 

awal bulan (saat penerimaan gaji) atau pertengahan bulan (masih banyak waktu 

untuk menyelesaikan target), kemudian hasilnya pra survey adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Hasil Pra Survey Indikasi Stres Karyawan Sales (Bagian Penjualan) Pada PT. 

Kimia Farma Trading & Distribution Semarang  

No.  Indikator Jawaban responden Persentase 

1.  Mudah emosi 3 responden menjawab 100% 

2.  Terburu-buru melakukan aktifitas 

pekerjaan  

2 responden menjawab 66,7% 

3.  Kurangnya fokus atau kosentrasi 

dalam pekerjaan 

3 responden menjawab 100% 

4.  Susah tidur 1 responden menjawab 33,3% 

5.  Gelisah 2 responden menjawab 66,7% 

6.  Kepala pusing 2 responden menjawab 66,7% 

7.  Badan mudah lelah 2 responden menjawab 66,7% 

8.  Malas dalam melakukan aktifitas 

pekerjaan 

2 responden menjawab 66,7% 

Sumber: Data pra survey karyawan sales (bagian penjualan) yang diolah 2017 

 Dari tabel pra survey tentang indikasi stres disimpulkan bahwa indikasi 

stres yang dialami oleh responden yaitu karyawan sales (bagian penjualan) pada 

PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang sebagian besar hampir sama 

dengan jawaban mayoritas responden terhadap indikasi stres kerja antara lain  

adalah mudah emosi dan kurangnya fokus atau kosentrasi dalam pekerjaan. 

 Kemudian dari hasil tabel di atas indikasi stres responden yaitu karyawan 

sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang 

juga dapat dikelompokkan ke dalam stres kerja yang mempengaruhi kondisi fisik 

dan psikis. Stres kerja yang mempengaruhi fisik responden antara lain: susah 

tidur, kepala pusing, dan badan mudah lelah, kemudian stres kerja yang 

mempengaruhi psikis responden antara lain: mudah emosi, terburu-buru 

melakukan aktifitas pekerjaan, kurangnya fokus atau kosentrasi dalam pekerjaan, 

gelisah, dan malas dalam melakukan aktifitas pekerjaan. 
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Tabel 1.2 

Hasil Pra Survey Penyebab Stres Karyawan Sales (Bagian Penjualan) Pada PT. 

Kimia Farma Trading & Distribution Semarang 

No. Indikator Jawaban Responden Persentase 

1.  Ketidakpastian ekonomi Tidak ada responden yang menjawab 0% 

2.  Ketidakpastian politik 2 responden menjawab 66,7% 

3.  Ketidakpastian teknologi Tidak ada responden yang menjawab 0% 

4.  Tuntutan tugas 3 responden menjawab 100% 

5.  Tuntutan peran 3 responden menjawab 100% 

6.  Tuntutan antar pribadi 2 responden menjawab 66,7% 

7.  Kepemimpinan organisasi 2 responden menjawab 66,7% 

8.  Struktur organisasi 2 responden menjawab 66,7% 

9.  Persoalan keluarga 1 responden menjawab 33,3% 

10.  Masalah ekonomi pribadi 3 responden menjawab 100% 

11.  Lain-lain 3 responden menjawab 100% 

Sumber: Data pra survey karyawan sales (bagian penjualan) yang diolah 2017 

 Kemudian dari tabel pra survey tersebut disimpulkan bahwa indikator 

penyebab stres yang dialami oleh responden yaitu karyawan sales (bagian 

penjualan) pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang hanya 

indikator ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian teknologi yang tidak dijawab 

oleh responden. 

 Stres kerja karyawan juga dapat dilihat dari pergantian karyawan atau 

turnover yang terjadi pada perusahaan tersebut. Berikut ini adalah data turnover 

yang terjadi kepada karyawan sales (bagian penjualan) pada PT. Kimia Farma 

Trading & Distribution Semarang. 
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Tabel 1.3 

Data Turnover Karyawan Sales (Bagian Penjualan) Pada PT. Kimia Farma 

Trading & Distribution Semarang. 

Tahun Jumlah Karyawan 

Masuk 

Jumlah Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karyawan 

Persentase 

2014 5 6 15 13,3% 

2015 6 7 14 14,3% 

2016 6 8 12 33,3% 

Total 17 21 41  

Sumber: Data PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang. 

Menurut Hasibuan (2002:52) tingkat turnover dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 Dari perhitungan diatas, persentase tingkat turnover karyawan sales 

(bagian penjualan) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang dimulai 

dari tahun 2014 sebesar 13,3%, pada tahun 2015 naik 1% menjadi 14,3%, dan 

pada tahun 2016 turnover mengalami kenaikan lagi sebesar 19% menjadi 33,3%.  
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Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2006:233) turnover 

adalah pergantian karyawan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Pergantian 

karyawan yang tinggi dalam sebuah organisasi dapat berdampak positif maupun 

negatif. Dampak positif yang bisa diperoleh dengan adanya kondisi turnover 

adalah baik bagi organisasi untuk memberhentikan karyawan dengan kinerja yang 

buruk, dan menggantinya dengan orang baru yang dapat membawa pengaruh baik 

bagi kinerja organisasi keseluruhan. Akan tetapi, dampak negatif dari turnover 

adalah organisasi harus menanggung beban biaya yang cukup besar dan waktu 

yang lebih banyak dalam proses rekrutmen dan pelatihan karyawan yang tentunya 

dapat merugikan organisasi. 

Berdasarkan prasurvey indikasi dan penyebab stres kerja yang dialami 

oleh karyawan sales (bagian penjualan) dan didukung dengan data tingginya 

turnover karyawan sales (bagian penjualan) PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang tersebut, akan dilakukan penelitian yaitu tentang stres 

kerja karyawan dengan judul ”Analisis Stres Kerja Karyawan Sales (Bagian 

Penjualan) Pada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja karyawan sales 

(bagian penjualan) pada PT Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang? 
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2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak karyawan sales (bagian 

penjualan) dan pihak PT Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang dalam mengatasi stres kerja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang serta perumusan masalah yang ada, maka 

tujuan penlitian yaitu: 

1) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja karyawan 

sales (bagian penjualan) pada PT Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang 

2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak karyawan sales (bagian 

penjualan) dan pihak PT Kimia Farma Trading & Distribution 

Semarang dalam mengatasi stres kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi 

berbagai pihak antara lain: 

1) Kegunaan ilmiah 

Menjadi masukan untuk pengembang ilmu yang berhubungan dengan 

faktor-faktor penyebab stres kerja karyawan, dan upaya mengatasinya. 

2) Kegunaan praktis 

Menjadi masukan untuk perbaikan manajemen khususnya di dalam 

mengetahui faktor-faktor  penyebab stres kerja karyawan, dan upaya 

mengatasinya. 

 


