
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang cepat, perampingan perusahaan, PHK, merger dan 

bangkrutnya beberapa perusahaan sebagai akibat dari krisis yang berkepanjangan telah 

menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi ribuan bahkan jutaan tenaga kerja. 

Mereka harus rela dipindahkan kebagian yang sangat tidak mereka kuasai dan tidak 

tahu berapa lama lagi mereka akan dapat bertahan atau dipekerjakan. Selain itu mereka 

harus menghadapi atasan baru, pengawasan yang ketat, tunjangan kesejahteraan 

berkurang dari sebelumnya, dan harus bekerja lebih lama dan lebih giat demi 

mempertahankan status sosial ekonomi keluarga. Para pekerja di setiap level 

mengalami tekanan dan ketidakpastian. Situasi inilah yang seringkali memicu 

terjadinya stress kerja. 

Menurut Charles D, Spielberger (dalam Handoyo, 2001:63)  menyebutkan bahwa stres 

adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya obyek-obyek  

dalam  lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stres 

juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, membawa 

perubahan pula dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan itu membawa 
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akibat yaitu tuntutan yang  lebih  tinggi terhadap setiap  individu untuk  lebih  

meningkatkan kinerja  mereka  sendiri  dan masyarakat  luas.  Agar eksistensi  diri  

tetap  terjaga, maka setiap  individu  akan  mengalami  stres terutama bagi 

individu  yang  kurang  dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. 

Adanya  perkembangan  tersebut,  mengakibatkan  karyawan  harus mengubah 

pola dan sistem kerjanya sesuai dengan tuntutan yang ada sekarang. 

Pelabuhan panjang adalah salah satu cabang dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

yang berkantor pusat di Jakarta. Adapun pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia 

sejak Tahun 1960 dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dibawah pengendalian 

pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara diberi wewenang untuk mengelola 

pelabuhan umum sejak Tahun 1960 sampai 2009 telah mengalami perubahan, beberapa 

perubahan disesuaikan dengan arah kebijakan mengimbangi pertumbuhan permintaan 

pelayanan jasa pelabuhan yang dinamis. 

Setiap orang di manapun ia berada  dalam  suatu  organisasi, dapat  berperan 

sebagai sumber stres bagi orang lain. Mengelola stres diri sendiri berarti 

mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan. Sebagai  seorang  manajer, 

mengelola stres pekerja di tempat kerja,  lebih  bersifat pemahaman akan 

penyebab stres orang lain dan mengambil  tindakan untuk menguranginya dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas  proses komunikasi dua  arah di 

antara manajer dan pekerja, pengawasan yang ketat, tunjangan kesejahteraan 

berkurang dari sebelumnya, dan harus bekerja lebih lama dan lebih giat demi 

mempertahankan status sosial ekonomi keluarga. Para pekerja di setiap level 
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mengalami tekanan dan ketidakpastian. Situasi inilah yang seringkali memicu 

terjadinya stress kerja. 

Perusahaan harus memiliki perencanaan kinerja yang merupakan suatu proses di mana 

karyawan dan manajer bekerjasama merencanakan apa yang harus dikerjakan 

karyawan pada tahun mendatang, menentukan bagaimana kinerja harus diukur, 

mengenali dan merencanakan cara mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman 

bersama tentang pekerjaan itu. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia 

mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai 

dengan perjanjian, mempunyai harapan masa depan lebih baik. Mengenai gaji/upah dan 

adanya harapan merupakan hal yang menciptakan motivasi seorang karyawan bersedia 

melaksanakan kegiatan kerja dengan kinerja yang baik. Seseorang yang sangat 

termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-

tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi di mana ia bekerja. Seseorang yang 

tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam hal bekerja. Bila 

sekelompok karyawan dan atasannya mempunyai kinerja yang baik, maka akan 

berdampak pada kinerja perusahaan yang baik pula. 

Sebagai pelabuhan yang terbesar di Provinsi Lampung maka pelabuhan Panjang 

mempunyai bidang usaha pelabuhan. Berikut adalah bidang usaha Pelabuhan Panjang : 

a. Menyediakan dan mengusahakan perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu 

lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh. 

b. Menyediakan dan mengusahakan pelayaran jasa pemanduan dan penundaan 

kapal keluar masuk pelabuhan, olah gerak kapal dalam pelabuhan serta jasa 
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pemanduan dan penundaan kapal-kapal yang melakukan pelayanan dari satu 

pelabuhan ke pelabuhan lainnya. 

c. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas untuk kapal bertambat dan 

melakukan bongkar muat barang, hewan serta embarkasi dan debarkasi 

penumpang. 

d. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas pergudangan dan lapangan 

penumpukan barang untuk menunjang peningkatan efesiensi bongkar muat 

barang dari dan ke kapal serta konsolidasi barang muatan. 

e. Menyediakan dan mengusahakan jasa terminal peti kemas untuk pelayanan 

bongkar muat peti kemas di pelabuhan. 

f. Menyediakan dan mengusahakan jasa pelayanan bongkar muat barang di 

terminal konvesional. 

Dari bidang usaha yang telah dijabarkan maka Pelindo (Pelabuhan Indonesia) sebagai 

pemilik pelabuhan mempunyai Divisi Usaha Terminal (DUT) sebagai pelaku yang 

mengurus kebutuhan dari para konsumen yang ingin memakai jasa pelabuhan panjang. 

Sampai Tahun 2010 jumlah karyawan yang bekerja pada Divisi Usaha Terminal 

(DUT) pada Pelindo (Pelabuhan Indonesia) cabang Panjang ada 58 orang yang 

perinciannya dapat dilihat pada Tabel. 1   
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Tabel 1. Jumlah Karyawan Divisi Usaha terminal 
No. Jabatan Jumlah Karyawan 

1 Kepala Usaha Terminal 1 

2 Staff Kepala Usaha Terminal 3 

3 Supervisor Perencanaan dan 

Administrasi 

1 

4 Supervisor Pelayanan Operasi 1 

5 Pelaksana Pelayanan Bongkar Muat 

Senior 

5 

6 Pelakasana Perencanaan Operasi 

Junior 

7 

7 Pelaksana koordinator perenacanaan 

dan administrasi usaha terminal 

5 

8 Pelaksana koordinator pelayanan 

bongkar muat 

10 

9 Pelaksana Operator alat bongkar 

muat junior 

5 

10 Pelaksana Koordinator Peralatan 5 

11 Pelaksana Peralatan Junior 10 

12 Pelaksana koordinator operator alat 

bongkar muat 

5 

Total 58 

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang, November 

   Tahun 2010. 

 

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mempunyai harapan terhadap para pekerja 

khususnya di Usaha Terminal yaitu para pekerja dapat memberikan 

service/pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Para pekerja di Usaha 

Terminal tersebut membutuhkan jam kerja yang sangat tinggi dan kesabaran 

dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya, dikarenakan pekerjaan mereka 

adalah di bidang jasa yang dituntut untuk melayani dan memberikan kepuasan 

pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, peneliti di sini  ingin  melakukan  

penelitian  mengenai  tingkat  stres  kerja  para  karyawan khususnya di Usaha 

Terminal. 

Kinerja yang berarti pelaksanaan kerja, merupakan suatu proses untuk pencapaian suatu 

hasil. Kinerja suatu organisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 
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kemampuan di masa mendatang dengan dipengaruhi oleh umpan balik mengenai 

kinerja pada masa lalu dan pengembangannya. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja karyawan adalah melalui 

penilaian terhadap pelaksanaan program kerja. Program kerja suatu perusahaan 

adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan perusahaan pada waktu yang akan 

datang. Penentuan program kerja Divisi Usaha Terminal (DUT) pada Pelindo 

(Pelabuhan Indonesia) cabang panjang adalah berdasarkan pengalaman masa lalu 

dan peramalan di masa yang akan datang, bila target program kerja dapat tercapai 

maka dapat diartikan bahwa kinerja karyawan telah berjalan dengan baik, bila 

dilihat dari seluruh kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Divisi Usaha 

Terminal (DUT) di dermaga umum dan di dermaga khusus maka Divisi Usaha 

Terminal menetapkan Target pendapatan Usaha Terminal untuk Tahun 2009 

adalah sebagai berikut  : 

     Tabel 2. Target Pendapatan Divisi Usaha Terminal  Untuk Tahun 2009 
No Uraian Target (Rp) Jumlah(Rp) % Pencapaian 

Target 

1 

2 

3 

4 

Stevedoring 

Delivery 

Supervisi 

Sharing 

1.276.434.039 

869.239.371 

976.093.500 

267.818.000 

934.142.000 

689.819.000 

592.641.000 

206.527.000 

73,18 

79,36 

60,72 

77,11 

 
Jumlah 3.389.584.910 2.423.129.000  

     Sumber : Divisi Usaha Terminal, Pelabuhan Panjang, November Tahun 2010. 

 

Karyawan dalam suatu organisasi yang berorientasi kepada target dapat dinilai 

tingkat keberhasilan dalam kinerjanya dari tingkat pendapatan atau pemasukan 

yang diterima oleh perusahaan. Dari Tabel 2. di atas terlihat bahwa jumlah 

pendapatan yang diterima Divisi Usaha Terminal pada Tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp.2.423.129.000. angka tersebut Sangat jauh sekali dengan target yang 
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ditetapkan oleh Divisi Usaha Terminal yaitu sebesar  Rp.3.389.584.910. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada Divisi Usaha Terminal belum 

mencapai hasil yang diharapkan. 

 

Hal ini menuntut Divisi Usaha Terminal untuk melakukan analisis terhadap faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan khususnya stress kerja karyawan pada 

Divisi Usaha Terminal pada Pelabuhan Panjang. Berdasarkan uraian dan data 

yang ada maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul " Pengaruh 

Stress Kerja terhadap kinerja Karyawan pada Divisi Usaha Terminal PT 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang" 

1.2  Permasalahan  

Pengaruh stres kerja ada yang menguntungkan maupun merugikan bagi perusahaan, 

namun pada taraf tertentu pengaruh yang menguntungkan perusahaan diharapkan akan 

memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.  

Reaksi  terhadap stress dapat merupakan reaksi bersifat psikis maupun fisik Biasanya  

pekerja atau karyawan yang stress akan menunjukkan perubahan  perilaku. Perubahan  

perilaku terjadi pada diri manusia sebagai usaha mengatasi stres. Usaha mengatasi  stres  

dapat berupa perilaku melawan stres (flight) atau freeze (berdiam diri), dalam 

kehidupan sehari-hari ketiga reaksi ini biasanya dilakukan secara bergantian, tergantung   

situasi dan bentuk stres. 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah pendapatan yang diterima Divisi Usaha Terminal 

pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp.2.423.129.000. angka tersebut Sangat jauh sekali 

dengan target yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Terminal yaitu sebesar  
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Rp.3.389.584.910. Para pekerja di Usaha Terminal tersebut membutuhkan jam kerja 

yang sangat tinggi dan kesabaran dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya, 

dikarenakan pekerjaan mereka adalah di bidang jasa yang dituntut untuk melayani dan 

memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, peneliti di sini  

ingin  melakukan  penelitian  mengenai  tingkat  stres  kerja  para  karyawan khususnya 

di Usaha Terminal. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah: 

Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan?.    

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha 

Terminal pada Pelabuhan Panjang.  

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Divisi Usaha Terminal pada Pelabuhan 

Panjang dalam proses menetapkan kebijakan yang dibutuhkan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan baik.   

1.4 Kerangka Pemikiran 

Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa 

memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar 

mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara efektif. Hampir sama 

pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus  

dicoba. Sebagian  para  pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan, sering 

melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras yang berlebihan, ini bukanlah cara 

efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari 
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stres, justru akan menambah masalah lebih jauh. Sebelum masuk ke cara-cara 

yang lebih spesifik untuk mengatasi stressor tertentu, harus diperhitungkan  

beberapa pedoman umum untuk memacu perubahan dan penaggulangan.  

Pemahaman prinsip dasar, menjadi bagian penting agar seseorang mampu 

merancang solusi terhadap masalah yang muncul terutama yang berkait dengan 

penyebab stres dalam hubungannya di tempat kerja. Dalam hubungannya dengan 

tempat kerja, stres dapat timbul pada beberapa tingkat, berjajar dari 

ketidakmampuan bekerja dengan baik dalam peranan tertentu karena 

kesalahpahaman atasan atau bawahan. Atau bahkan dari sebab tidak adanya 

ketrampilan (khususnya ketrampilan manajemen) hingga sekedar tidak menyukai 

seseorang dengan siapa harus bekerja secara dekat. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan 

manajemen sehingga dapat meminimalisir stress kerja sehingga terciptanya 

kinerja yang baik. Secara ringkas kerangka pemikiran yang  mendasari penelitian 

ini dapat diilustrasikan ke dalam bagan berikut ini. 

Gambar 1.    Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Sumber:    Munandar, 2001:381-401 dan Dharma, Agus, 2000:23 

Pemahaman mengenai stres dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu 

sumber potensial penyebab stres. Adapun sumber tersebut adalah Charles D, 

Spielberger (dalam Handoyo, 2001:71): 

Stress Kerja (X) 

- Konflik Kerja 

- Beban Kerja 

- Waktu Kerja 

- Karakteristik Tugas 

- Dukungan Kelompok 

- Pengaruh Kepemimpinan 

 

Kinerja (Y) 

� Kuantitas hasil kerja  

� Kualitas hasil kerja, dan 

� Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 
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a. Konflik Kerja 

Konflik kerja adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau 

kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus 

menggunakan sumber daya secara bersama-sama, atau menjalankan kegiatan 

bersama-sama, atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan 

persepsi yang berbeda. Konflik kerja juga merupakan kondisi yang dipersepsikan 

ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian tujuan dan 

peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. 

b. Beban Kerja 

Beban kerja adalah keadaan di mana karyawan dihadapkan pada banyak pekerjaan 

yang harus dikerjakan dan tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan 

beban pekejaan. Pekerja merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan tersebut karena standar pekerjaan yang terlalu tinggi. 

c. Waktu Kerja 

Pekerja dituntut untuk segera menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan yang 

telah ditentukan. Dalam melakukan pekerjaannnya karyawan merasa ditekan oleh 

waktu untuk mencapai target kerja. 

d. Karakteristik Tugas 

Karakteristik tugas adalah berbagai atribut yang melekat pada tugas pekerjaan  

dan dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya. Contoh berbagai 

atribut tugas yaitu: keragaman, otonomi, identitas tugas, dan umpan balik. 
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e. Dukungan Kelompok 

Dukungan kelompok menunjuk pada keadaan dimana terdapat perasaan senasib 

diantara para anggota kelompok yang mengalami stres. Dukungan kelompok yang 

rendah dapat menyebabkan timbulnya stres, dan sebaliknya jika dukungan 

kelompok tinggi akan dapat mengurangi stres. 

f. Pengaruh Kepemimpinan 

Dalam setiap organisasi kedudukan pemimpin sangat penting. Seorang pemimpin 

melalui pengaruhnya dapat memberikan dampak yang sangat berarti terhadap 

aktivitas kerja karyawan. Dalam pekerjaan yang bersifat stressful para karyawan 

bekerja lebih baik manakala pemimpinnya mengambil tanggung jawab lebih besar 

dalam memberikan pengarahan. 

Kinerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan 

dalam periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya: 

target  atau  sasaran  atau  kinerja  yang  telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk 

dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan walaupun demikian, pelaksanaan 

kinerja yang obyektif bukanlah tugas yang sederhana, Penilaian harus dihindarkan 

adanya "like dan   dislike" dari penilai, agar obyektifitas penilaian dapat terjaga. 

Kegiatan penilaian ini  penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki 

keputusan-keputusan personaliaan memberikan umpan balik kepada para 

karyawan tentang kinerja mereka. 

Kinerja karyawan menurut Dharma, Agus (2000:31), diukur dengan indikator-indikator 

sebagai berikut:  
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1. Kuantitas hasil kerja, yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan. 

2. Kualitas hasil kerja, yaitu meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan acuan 

ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan maupun 

rencana organisasi.  

3. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian waktu yang 

dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan.  

Faktor terpenting dalam bekerja adalah kinerja di mana kinerja karyawan merupakan 

faktor pendorong untuk kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja 

merupakan hasil kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah 

dibebankan kepadanya. Keberhasilan perusahaan (manajemen) dalam mempertahankan 

karyawan terbaik yang dimiliki tidaklah dicapai dengan cara yang mudah. Hal tersebut 

hanya dapat terjadi berkat kepiawaian manajemen dalam memahami kebutuhan 

karyawan dan kemampuan mereka dalam menciptakan aturan-aturan kerja yang 

kondusif yang dapat membuat para karyawannya mempunyai rasa nyaman dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan sebelum diadakannya 

penelitian. Berdasarkan permasalahan, tujuan penulisan, dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha Terminal 

pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang. 


