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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stres di tempat kerja merupakan hal yang semakin umum di kehidupan

modern. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya stres secara psikososial di

tempat kerja serta berdampak pada kesehatan dan kerugian ekonomi (Dunham,

2001 dan Landsbergis, 2003), penelitian tentang ini telah menunjukkan kemajuan

pesat dalam beberapa waktu terakhir (Dunham, 2001). Dalam beberapa tahun

terakhir stres di tempat kerja telah menjadi masalah umum bagi manajer sumber

daya manusia (Avey dkk., 2009).

Stres di tempat kerja merupakan hal yang hampir setiap hari dialami oleh

para pekerja di kota besar. Masyarakat pekerja di kota-kota besar seperti Jakarta

sebagian besar merupakan urbanis dan industrialis yang selalu disibukkan dengan

deadline penyelesaian tugas, tuntutan peran di tempat kerja yang semakin

beragam dan kadang bertentangan satu dengan yang lain, masalah keluarga, beban

kerja yang berlebihan, dan masih banyak tantangan lainnya yang membuat stres

menjadi suatu faktor yang hampir tidak mungkin untuk dihindari (Saragih, 2010).

Stres di tempat kerja menjadi suatu persoalan yang serius bagi perusahaan karena

dapat menurunkan kinerja karyawan dan perusahaan. Bagi organisasi, stres di

tempat kerja dapat berakibat pada rendahnya kepuasan kerja, kurangnya

komitmen terhadap organisasi, terhambatnya pembentukan emosi positif,
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pengambilan keputusan yang buruk, rendahnya kinerja, dan tingginya turnover

(Saragih, 2010).

Menurut Robbins (2003:318) stres merupakan kondisi dimana seseorang

individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau tuntutan sesuai

dengan harapan dari hasil yang ingin dia capai dalam kondisi penting dan tidak

menentu. Sedangkan Smeltzer dalam Achiat dkk.. (2003:15), mendefinisikan

stres sebagai berikut: “ Stress is a psychological reaction to requirement that can

make a person feel tense or anxious because the person does not feel capable of

coping with demands”. Stres adalah munculnya reaksi psikologis yang membuat

seseorang merasa tegang atau cemas sebab orang tersebut merasa tidak mampu

mengatasi atau meraih tuntutan atau keinginannya. Stres yang terlalu besar akan

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan.

Secara umum orang berpendapat bahwa seseorang dihadapkan dengan

tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut, maka

dikatakan bahwa individu itu mengalami stres. Stres merupakan suatu kondisi

keadaan seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang

mempengaruhinya, kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam diri seseorang

maupun lingkungan diluar diri seseorang. Stres dapat menimbulkan dampak

negatif terhadap keadaan psikologis karyawan. Stres pada karyawan secara tidak

langsung dapat menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak

terhitung untuk menutupi keadaan tersebut. Robbins (2003:577) berpendapat

bahwa tekanan yang berlebihan dalam tempat kerja selama ini telah membebani

perusahaan secara finansial. Saragih (2010) juga mengungkapkan bahwa stres di
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tempat kerja pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya kerugian finansial pada

organisasi yang tidak sedikit jumlahnya. Keadaan ini dapat merugikan perusahaan

dan mengurangi tingkat kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis.

Intensi (Intention) merupakan niat atau keinginan yang timbul pada

individu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan turnover adalah berhentinya atau

penarikan diri seorang karyawan dari tempat kerja, sehingga turnover intention

(intensi keluar) adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja

dari pekerjaannya (Zeffane, 1994). Turnover Intention adalah keinginan untuk

meninggalkan organisasi dengan sengaja dan sadar Tett dan Meyer (1993).

Keluarnya karyawan bisa menjadi masalah yang serius bagi perusahaan atau

organisasi yang ditinggalkan, khususnya bila yang keluar itu adalah tenaga yang

cakap punya keahlian, kemampuan, terampil dan berpengalaman atau pekerja yag

menduduki posisi vital dalam perusahaan, sehingga dapat mengganggu efektivitas

jalannya perusahaan apabila orang tersebut keluar.

Bernadin dan Russel (1993:379) berpendapat, “Performance is defined

as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during

a specified time period” yang berarti kinerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan

yang di tugaskan dalam suatu waktu atau periode tertentu atau dengan kata lain

kinerja adalah hasil yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan

menurut Cascio (1998:275) “performance refers to an employee accomplishment

of task assigned task”. Hal ini berarti kinerja karyawan mengacu pada derajat

penyelesaian tugas atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kinerja karyawan

sangat menentukan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut penting
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bagi setiap perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi secara efektif

dan efisien. Apabila kinerja karyawan menurun, pencapaian tujuan perusahaan

juga akan terhambat. Stres merupakan salah satu penyebab turunnya kinerja

karyawan.

Menurut Millon dan Lerner (2003:332) self-esteem dapat didefinisikan

sebagai evaluasi seseorang atas dirinya sendiri. Pada kenyataannya, perasaan-

perasaan yang berkaitan dengan self-esteem terbentuk oleh keadaan kita sendiri

dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Pierce dkk. (1989)

memperkenalkan konsep Organization-Based Self-Esteem (OBSE). Organization-

Based Self-Esteem (OBSE) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya

kepada dirinya atau dirinya mampu, berpengaruh, dan layak di tempat kerja

(Pierce dkk., 1989). Organization-Based Self-Esteem mengacu pada pertanyaan

tentang sejauh mana seseorang percaya diri untuk memberikan kontribusi yang

berharga bagi organisasi, yaitu perusahaan dimana orang tersebut bekerja.

Individu dengan OBSE yang tinggi menganggap diri mereka sebagai orang yang

dipercaya, dihargai, efektif, dan berkontribusi dalam organisasi, sedangkan

individu dengan OBSE yang rendah menganggap bahwa diri mereka tidak

dipercaya, tidak dihargai, dan tidak berkontribusi dalam organisasi. Sangat

disarankan agar organisasi menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk

menemukan bagaimana stres kerja dapat dikelola untuk kinerja yang lebih baik,

serta untuk mempertahankan karyawan dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu,

OBSE begitu penting.
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Ketua Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Zumrotin K. Soesilo (2014) pada saat YLKI melakukan riset, menemukan

keluhan konsumen terhadap jasa keuangan dan Zumrotin menilai tingkat stres

karyawan jasa keuangan perbankan cukup tinggi. Keluhan stres itu selalu

dikemukakan karyawan bank, baik di tingkat kantor pusat maupun kantor cabang

pembantu. Menurut dia, keuntungan yang diterima perusahaan perbankan tidak

sesuai dengan pengorbanan karyawannya.

PT. Bank X adalah perusahaan perbankan yang bergerak di bidang jasa

keuangan. PT. Bank X berkantor pusat di Jakarta, merupakan bank terbesar di

Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Menurut Kompas

Ekonomi/Keuangan, pada tahun 2014 Bank X menduduki peringkat 1 bank

terbesar di Indonesia dengan jumlah total aset sebesar Rp. 798, 19 trilliun. Dengan

menduduki peringkat teratas bank terbesar di Indonesia, Bank X bekerja keras

untuk mempertahankan posisinya, dan hal tersebut mendorong karyawan Bank X

untuk bekerja lebih ekstra untuk pencapaian kinerja yang optimal. Pastinya

tekanan besar dalam bekerja harus dihadapi oleh karyawan Bank X.

Diantara bagian-bagian karyawan pada kantor cabang PT. Bank X yang

ada di wilayah Surabaya yang relatif mendapatkan tingkat stres tinggi adalah

bagian customer service. Tugas utama customer service adalah memberikan

pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan pelanggan (customer).

Seorang customer service juga harus bertanggungjawab dari awal sampai

selesainya suatu pelayanan. Customer service harus memberikan informasi serta

layanan yang baik dan maksimal kepada pelanggan. Customer service juga harus
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mempunyai pengetahuan yang lebih tentang jenis produk atau jasanya. Mental

yang kuat juga harus dimiliki oleh customer service dalam melayani pelanggan,

karena akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik, memberikan

keyakinan dan menimbulkan sifat kejujuran dan tanggung jawab yang besar

terhadap apa yang dilakukannya.

Berikut adalah data turnover customer service pada 20 kantor cabang PT.

Bank X wilayah Surabaya:

Tabel 1.1.

Data Turnover Customer Service Bank X Wilayah Surabaya

Tahun Turnover Karyawan Presentase

2012 13 41.9%

2013 18 58.1%

Jumlah 31 100%

Sumber: Kantor cabang PT. Bank X wilayah
Surabaya (Lampiran 5)

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya turnover pada customer service

pada PT. Bank X wilayah Surabaya. Turnover karyawan meningkat dari tahun

2012 sebesar 41.9% menjadi 58.1% pada tahun 2013. Kenaikan angka turnover

tersebut dapat menjadi beban bagi PT. Bank X. Dampak turnover yang paling

besar bagi perusahaan adalah masalah biaya (Mobley,1986). Dampak turnover itu

sendiri mengenai biaya mencakup hilangnya keahlian, pengalaman, pengetahuan,

dan hubungan, baik didalam maupun di luar organisasi (Mitchell dkk., 2001; Ryan

dan Sagas, 2009).
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini

mengambil judul yaitu : “ PENGARUH JOB STRESS TERHADAP TURNOVER

INTENTION DAN JOB PERFORMANCE DENGAN MENGGUNAKAN

ORGANIZATION BASED SELF-ESTEEM (OBSE) SEBAGAI VARIABEL

MODERATOR PADA CUSTOMER SERVICE KANTOR CABANG PT. BANK

X WILAYAH SURABAYA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah job stress berpengaruh signifikan terhadap turnover intention

karyawan customer service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya?

2. Apakah job stress berpengaruh signifikan terhadap job performance

karyawan customer service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya?

3. Apakah Organization-Based Self-Esteem (OBSE) sebagai variabel moderator

berpengaruh signifikan atas job stress terhadap turnover intention karyawan

bagian customer service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah Surabaya?

4. Apakah Organization-Based Self-Esteem (OBSE) sebagai variabel moderator

berpengaruh signifikan atas job stress terhadap job performance karyawan

bagian customer service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah Surabaya?

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH JOB STRESS.... YUDHA INDRA SUPRAPTO



8

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan job stress berpengaruh signifikan terhadap turnover

intention karyawan customer service pada kantor cabang PT. Bank X

wilayah Surabaya.

2. Untuk membuktikan job stress berpengaruh signifikan terhadap job

performance karyawan customer service pada kantor cabang PT. Bank X

wilayah Surabaya.

3. Untuk membuktikan Organization-Based Self-Esteem (OBSE) sebagai

variabel moderator berpengaruh signifikan atas job stress terhadap turnover

intention karyawan bagian customer service pada kantor cabang PT. Bank X

wilayah Surabaya.

4. Untuk membuktikan Organization-Based Self-Esteem (OBSE sebagai

variabel moderator berpengaruh signifikan atas job stress terhadap job

performance karyawan bagian customer service pada kantor cabang PT. Bank

X wilayah Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, memberikan informasi dan saran yang dapat dijadikan

pedoman dan pertimbangan baru dalam pengambilan keputusan oleh

departemen Human Resource Development (HRD) PT. Bank X wilayah

Surabaya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat

memperbaiki kualitas para karyawan.
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2. Bagi penulis, memberikan manfaat untuk mengimplentasikan ilmu

manajemen sumber daya manusia terutama yang berkaitan dengan job stress,

job performance, turnover intention, dan Organizational-Based Self-Esteem

(OBSE)

3. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan informasi dan masukan sebagai bahan

petimbangan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.5. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang penelitian

yang dilakukan, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan konsep teoritis mengenai job stress, turnover

intention, job performance dan organization-based self-esteem.

Selanjutnya disajikan penelitian sebelumnya dan kerangka

konseptual serta hipotesis yang relevan dengan rumusan masalah.
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BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengani metode penelitian yang digunakan

meliputi jenis dan pendekatan penelitian, macam-macam data yang

diperlukan sebagai sumber penelitian, teknik pengmupulan data,

dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum subjek dan

objek penelitian, karateristik responden, deskripsi variabel

penelitian, uji kualitas data, dan hasil pengujian hipotesis, serta

pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini mengemukakan simpulan atas analisis yang dilakukan

terhadap permasalahan yang diteliti, usaha penulis untuk

menyatakan pendapat yang berupa saran-saran yang duharapkan

dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan

kebijakan terutama dalam menangani masalah job stress.
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