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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan pasti menginginkan untuk bisa mendapatkan banyak 

keuntungan lewat usaha yang dibangunnya. Namun keuntungan tidak bisa datang 

dengan begitu saja, butuh rangkaian proses yang panjang untuk bisa mengubah 

bahan baku untuk bisa dijadikan barang jadi, hasil dari menjual barang jadi inilah 

yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Proses 

mengubah bahan baku menjadi barang jadi tersebut tidak mudah, diperlukan 

sumber daya alam, teknologi yang memadai dan juga tentu saja diperlukan peran 

aktif manusia di dalamnya untuk membantu proses produksi tersebut agar bisa 

berjalan dengan lancar. Semakin bagus mutu barang jadi yang dihasilkan maka 

kemungkinan besar akan bisa menarik minat konsumen untuk membeli barang 

yang telah diproduksi. Sehingga dengan semakin banyaknya peminat akan barang 

jadi yang dihasilkan maka keuntungan perusahaan juga akan semakin besar. Jika 

perusahaan menginginkan untuk mendapatkan banyak keuntungan, maka proses 

dari awal hingga akhir perubahan bahan baku menjadi barang jadi menjadi sangat 

penting. 

Karena dijelaskan juga di dalam prinsip ekonomi bahwa dengan 

pengorbanan tertentu diperoleh kepuasan sebesar-besarnya, maka oleh karena itu, 

jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sebisa 

mungkin menggunakan sesedikit mungkin pengorbanan untuk memperoleh 
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kepuasan yang besar, di dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepuasan yang 

besar adalah keuntungan besar yang didapatkan oleh perusahaan. Maka proses 

untuk merubah pengorbanan yang sedikit menjadi keuntungan yang besar bagi 

perusahaan itu pasti melalui proses produksi. Oleh karena itu konsep produktivitas 

sangat berpengaruh, dan tidak dapat dipandang sebelah mata.  

Produktivitas suatu negara dan kemakmuran/kesejahteraan suatu bangsa 

sangat ditentukan oleh daya saing. Menurut data World Economic Forum tahun 

2008-2009 yang mengukur produktivitas suatu negara, Indonesia berada pada 

peringkat 55 dari 135 negara, jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia yang 

sudah menduduki peringkat ke 34 dan 21 serta Singapura yang sudah masuk ke 

peringkat 5 dunia. (kelembagaan.dikti.go.id/files/PANDUAN%20P2KPN-

revisi%20Hdm.pdf).  

Menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, 

realisasi impor sepatu hingga bulan Mei 2010 lalu sebesar 78,9 juta dollar AS; 

dengan penambahan impor di bulan Juni sebesar 13 juta dollar AS. Dus, pada 

enam bulan pertama tahun ini impor sepatu sebesar 91,9 juta dollar AS. "Impor ini 

tentu akan mengambil pasar sepatu kantoran yang diproduksi di dalam negeri," 

kata Eddy Widjanarko, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). 

Jika dilihat dari jumlah banyaknya sepatu yang diimpor oleh Indonesia, 

dapat disebabkan oleh banyak sebab, antara lain mutu dari sepatu hasil produksi 

pabrik dalam negeri sendiri atau hasil produksi pabrik sepatu di Indonesia yang 

tidak bisa mencukupi kebutuhan sepatu di Indonesia, sehingga sampai harus 

mengimpor sepatu dari luar. 
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Menurut Suhariadi (2001) banyak usaha yang telah dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaannya yang nantinya diharapkan juga bisa meningkatkan tingkat 

produktivitas negara Indonesia, salah satunya adalah PT Rajapaksi Adyaperkasa 

yang merupakan salah satu pabrik sepatu di Indonesia yang bertempat di Sidoarjo. 

PT Rajapaksi Adyaperkasa berdiri sejak tahun 2006, yang memiliki visi “Menjadi 

produsen dalam memproduksi sepatu yang berkualitas dan terpercaya dengan 

orientasi pada pelayanan terbaik dan pengiriman tepat waktu”, dan pada tahun 

2007 mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000, dengan diperolehnya sertifikat ISO 

tersebut pemilik perusahaan menginginkan adanya peningkatan kualitas yang 

selama ini sudah dibangun, baik dalam hal kualitas barang maupun ketepatan 

dalam waktu pengiriman oleh karena itu pemilik perusahaan sadar bahwa faktor 

produktivitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan memperoleh sertifikat 

ISO tersebut. Oleh karena itu banyak usaha yang dilakukan oleh pemilik untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaannya, salah satu caranya adalah dengan cara 

rekayasa-rekayasa lingkungan kerja agar memenuhi standart lingkungan kerja 

yang sesuai dengan spesifikasi, namun itu semua tidak cukup untuk bisa 

meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengubah 

atau mengkondisikan lingkungan kerja sebaik mungkin agar karyawan merasa 

nyaman sehingga diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya. Tapi pada 

kenyataannya pengkondisian lingkungan kerja tersebut tidak cukup untuk dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang bisa diukur melalui produktivitasnya, 
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diperlukan rekayasa yang dapat menyentuh sisi psikologis karyawan, sehingga 

karyawan bisa memunculkan perilaku produktif. 

Konsep produktivitas kerja dapat dipahami melalui dua dimensi yang 

membentuknya, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. Dimensi individu 

memahami produktivitas kerja dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian 

karyawan yang muncul melalui tindakan yang dimunculkan karyawan, seperti 

keinginan dan upaya untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya, 

yang ditampilkan melalui usaha keras. Dimensi organisasi memahami 

produktivitas kerja dilihat dari perbandingan teknis antara sumber daya yang 

digunakan dengan hasil produksi, hasil produksi ini tidak hanya dilihat dalam segi 

kuantitatif tapi juga dilihat dari segi kualitatif. Dimensi organisasi inilah yang 

nantinya dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang 

lainnya melalui tingkat produktivitasnya, semakin tinggi produktivitas 

perusahaan, maka sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang 

semakin sedikit dan hasil produksi perusahaan tersebut semakin banyak dan 

semakin berkualitas. Jadi, disini sumberdaya sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas, sumberdaya tersebut bisa berupa sumberdaya manusia, sumberdaya 

alam (bahan baku), serta teknologi sehingga jika perusahaan ingin meningkatkan 

produktivitasnya dapat dilakukan dengan cara memunculkan perilaku produktif 

yang dimunculkan karyawan. 

Suhariadi (2002) menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi perilaku 

produktif, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Faktor lingkungan adalah 

suasana kerja yang mempengaruhi karyawan setiap harinya dalam mencapai 
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tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi akan munculnya perilaku produktif pada karyawan, seperti 

struktur organisasi, gaji, bonus, insentif serta iklim kerja. Faktor individu adalah 

karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan 

mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk 

memunculkan dan meningkatkan perilaku produktif, jadi faktor individu lebih 

mengarah kepada ke kondisi psikologis seseorang, yang dapat dimunculkan dalam 

bentuk perilaku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Litwin dan Stringer dalam 

Gibson dkk (dalam Suhariadi, 2001) yang mengatakan bahwa munculnya perilaku 

seseorang (termasuk perilaku produktif) ditentukan oleh 2 (dua) sebab. Dengan 

perkataan lain perilaku itu fungsi dari orang (P) dan situasi (S), dengan bahasa 

matematik b=f(P,S). Jadi perilaku yang dimunculkan karyawan merupakan hasil 

dari faktor rekayasa lingkungan kerja ditambah dengan persepsi yang positif 

terhadap lingkungan kerjanya sehingga bisa memunculkan perilaku yang positif, 

termasuk perilaku produktif. 

Menurut Witt & Beorkrem (dalam Suhariadi, 2001) situasi atau suasana 

kerja yang berpengaruh terhadap munculnya perilaku produktif adalah berupa 

iklim kerja organisasi. Iklim organisasi yang tidak mendukung karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya bisa menimbulkan stres kerja dalam diri karyawan, 

pernyataan ini didukung oleh Ashar Sunyoto (2001) yang mengelompokkan 

faktor-faktor penyebab stres didalam pekerjaan, salah satunya adalah struktur dan 

iklim organisasi. Struktur dan iklim organisasi dapat menimbulkan stres atau tidak 

tergantung sejauh mana karyawan dilibatkan atau berperan serta dalam organisasi. 
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Berdasarkan definisi diatas, stres kerja dapat ditimbulkan oleh kondisi pekerjaan, 

yang dimaksud kondisi pekerjaan disini adalah struktur dan iklim organisasi yang 

bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh masing-masing individu yang terlibat di 

dalamnya, jika karyawan menganggapnya sebagai suatu ancaman maka kondisi 

pekerjaanya tersebut bisa menjadi faktor penyebab munculnya stres kerja. 

Bob Losyk (2005) menyatakan bahwa stres menjadi faktor penyebab 

dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh pekerja, yang memiliki dampak 

antara lain adalah tingkat absensi kerja yang tinggi, kecelaaan kerja, masalah 

psikologis, klaim kompensasi pekerja, produktivitas rendah, pencurian yang 

dilakukan oleh karyawan, moral yang rendah, kinerja yang buruk dan keinginan 

untuk pindah kerja. Menurut definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan stres 

bisa menyebabkan masalah psikologis seseorang yang akan mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam bekerja yang bisa mengakibatkan menurunnya 

produktivitas dan kinerja yang buruk. Oleh karena itu jika perusahaan ingin 

meningkatkan produktivitasnya, konsep tentang stres tidak dapat dianggap remeh. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh American Institute 

of Stress yang menyatakan bahwa stres terkait penyakit dengan biaya ekonomi 

negara mengeluarkan dana sebesar lebih dari 100 miliar dollar per tahun. 

Kerugian produktivitas kerja akibat stres sekitar 17 miliar dollar per tahun. Stres 

yang berhubungan dengan penyakit dan cedera karyawan mempengaruhi hampir 

tiga per empat absensi karyawan. 

Pengertian stres menurut Morgan dan King (dalam Morgan & King, 1986) 

adalah sebagai sebuah keadaan internal yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik 
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pada tubuh (penyakit, olahraga, temperatur yang ekstrem, dan sejenisnya) atau 

oleh lingkungan dan situasi sosial yang dievaluasi sebagai sumber potensi bahaya, 

tidak terkendali, atau melebihi sumber daya yang dimiliki tubuh untuk 

mengatasinya. Jadi, stres adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh tuntutan 

fisik, lingkungan atau situasi sosial dimana faktor-faktor penyebab tersebut 

berpotensi menyebabkan bahaya. 

Menurut Hager (1999), stres sangat bersifat individual dan pada dasarnya 

bersifat merusak bila tidak ada keseimbangan antara daya tahan mental individu 

dengan beban yang dirasakannya. Namun, berhadapan dengan suatu stressor 

(sumber stres) tidak selalu mengakibatkan gangguan secara psikologis maupun 

fisiologis. Menurut Diana (1991), faktor kunci dari stres adalah persepsi seseorang 

dan penilaian terhadap situasi dan kemampuannya untuk menghadapi atau 

mengambil manfaat dari situasi yang dihadapi. Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa terganggu atau tidaknya psikologis maupun fisiologis 

individu, tergantung pada persepsinya terhadap peristiwa yang dialaminya. 

Sumber stres atau stressor yang sama dapat dipersepsi secara berbeda oleh 

tiap-tiap individu, yaitu dapat sebagai peristiwa yang positif dan tidak berbahaya, 

atau menjadi peristiwa yang berbahaya dan mengancam. Menurut Selye (1956), 

penilaian kognitif sangat berpengaruh terhadap respon yang akan muncul. 

Jadi,penilaian kognitif individu dalam hal ini nampaknya sangat menentukan 

apakah stressor itu dapat berakibat positif atau negatif, karena penilaian kognitif 

individu yang satu tidak sama dengan individu yang lainnya (individual 

differences). 
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Stres bukan hanya bersifat personal, stres juga dapat terjadi di lingkungan 

kerja. Menurut Selye (dalam Beehr, et al., 1992), pengertian dari stres kerja adalah 

respon seorang individu terhadap stressor di tempat kerja. Stres sebagai reaksi 

organisme, yang dapat berupa reaksi fisiologis, psikologis, atau perilaku. 

Berdasarkan definisi di atas, stres kerja dapat diartikan respon individu terhadap 

sumber atau stressor, dimana stressor yang dimaksud adalah segala kondisi 

pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat 

menimbulkan stres kerja yang dapat memunculkan reaksi individu berupa reaksi 

fisiologis, psikologis, dan perilaku. 

Respon karyawan terhadap stres yang di sebabkan oleh stressor di tempat 

karyawan bekerja atau yang biasa disebut dengan stres kerja inilah yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hubungannya dengan produktivitas 

kerja yang ditampakkan melalui perilaku produktif karyawan. Apakah ada 

hubungan yang antara stres kerja dengan perilaku produktif efektif karyawan? 

Apakah ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku produktif efisien 

karyawan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menarik perhatian peneliti dan akan 

coba dijawab melalui penelitian ini.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT Rajapaksi Adyaperkasa adalah perusahaan yang memproduksi atau 

mengubah bahan baku menjadi bahan jadi berupa sepatu, yang bertempat di 

Sidoarjo. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006, dan memiliki visi “Menjadi 

produsen dalam memproduksi sepatu yang berkualitas dan terpercaya dengan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA ... BOBBY KURNIAWAN



9 

 

 

 

orientasi pada pelayanan terbaik dan pengiriman tepat waktu”, maka konsep 

produktivitas harus diperhatikan. 

Pada tahun 2007 mendapatkan ISO 9001:2000, yang merupakan hasil dari 

perwujudan visi perusahaan, dengan diperolehnya sertifikat ISO tersebut pemilik 

perusahaan menginginkan adanya peningkatan kualitas yang selama ini sudah 

dibangun, baik dalam hal kualitas barang maupun ketepatan dalam waktu 

pengiriman. 

Dibawah ini adalah data-data yang diperoleh penulis dari perusahaan, 

antara lain : 

1. Berdiri sejak tahun 2006 

2. Memperoleh ISO 9001:2000 pada tahun 2007 

3. Jumlah karyawan bagian produksi (staff) sebanyak 85 orang 

4. Produksi berdasarkan pesanan dari pembeli 

5. Deadline pengiriman barang berdasarkan kesepakatan bersama dari 

pihak perusahaan dengan pihak pembeli 

6. Jam kerjanya yaitu, karyawan produksi pukul 07.00 sampai pukul 

15.00, jika pada waktu yang mendekati deadline dan target belum 

terpenuhi, maka karyawan kerja lembur untuk dapat memenuhi 

target, sedangkan jam kerja staff pukul 08.00 sampai pukul 17.00. 

 Jika perusahaan menginginkan untuk dapat memperoleh lebih banyak 

keuntungan maka konsep produktivitas harus diperhatikan, menurut Suhariadi 

(2001) banyak usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa 

meningkatkan produktivitasnya, namun rekayasa-rekayasa lingkungan kerja saja 
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tidak cukup bisa meningkatkan produktivitas, untuk dapat meningkatkan 

produktivitas diperlukan perilaku produktif yang dimunculkan oleh karyawan, 

salah satu caranya adalah dengan rekayasa yang dapat menyentuh sisi psikologis 

karyawan. 

Suhariadi (2002) menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi perilaku 

produktif, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Faktor lingkungan adalah 

suasana kerja yang mempengaruhi karyawan setiap harinya dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi akan munculnya perilaku produktif pada karyawan, seperti 

struktur organisasi, gaji, bonus, insentif serta iklim kerja. Faktor individu adalah 

karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan 

mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk 

memunculkan dan meningkatkan perilaku produktif, jadi faktor individu lebih 

mengarah kepada ke kondisi psikologis seseorang, yang dapat dimunculkan dalam 

bentuk perilaku. 

Menurut Witt & Beorkrem (dalam Suhariadi, 2001) situasi atau suasana 

kerja yang berpengaruh terhadap munculnya perilaku produktif adalah berupa 

iklim kerja organisasi. Iklim organisasi yang tidak mendukung karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya inilah yang bisa menimbulkan stres kerja dalam diri 

karyawan, pernyataan ini didukung oleh Ashar Sunyoto (2001) yang 

mengelompokkan faktor-faktor penyebab stres didalam pekerjaan, salah satunya 

adalah struktur dan iklim organisasi. Struktur dan iklim organisasi dapat 

menimbulkan stres atau tidak tergantung sejauh mana karyawan dilibatkan atau 
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berperan serta dalam organisasi. Berdasarkan definisi diatas, stres kerja dapat 

ditimbulkan oleh kondisi pekerjaan, yang dimaksud kondisi pekerjaan disini 

adalah struktur dan iklim organisasi yang bisa dipersepsikan berbeda-beda oleh 

masing-masing individu yang terlibat di dalamnya, jika karyawan menganggapnya 

sebagai suatu ancaman maka kondisi pekerjaanya tersebut bisa menjadi faktor 

penyebab munculnya stres kerja. 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada stres kerja, yaitu respon 

seorang individu terhadap stressor (sumber stres) di tempat kerja. Stres sebagai 

reaksi organisme, yang dapat berupa reaksi fisiologis, psikologis, atau perilaku 

(Selye, 1992). Namun, faktor kunci dari stres adalah persepsi dan penilaian 

seseorang terhadap situasi dan kemampuannya untuk menghadapi atau mengambil 

manfaat dari situasi yang dihadapi, sumber stres atau stressor yang sama dapat 

dipersepsikan secara berbeda oleh tiap-tiap individu (Diana, 1991). 

Alasan memilih perusahaan PT Rajapaksi Adyaperkasa yaitu, karena PT 

Rajapaksi Adyaperkasa merupakan salah satu perusahaan yang mengubah bahan 

baku menjadi bahan jadi berupa sepatu, yang mempunyai visi “Menjadi produsen 

dalam memproduksi sepatu yang berkualitas dan terpercaya dengan orientasi pada 

pelayanan terbaik dan pengiriman tepat waktu” sehingga di perusahaan tersebut  

konsep tentang perilaku produktif karyawan perlu diperhatikan, dan pada 

perusahaan tersebut ada kemungkinan munculnya stres kerja, karena perusahaan 

tersebut bekerja berdasarkan deadline tertentu dan perusahaan tersebut harus 

menyelesaikan produksi sebelum deadline yang ditetapkan.  
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1.3. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Stres kerja adalah respon individu terhadap sumber atau stressor, dimana 

stressor yang dimaksud adalah segala kondisi pekerjaan, yang mencakup 

tuntutan kerja, kontrol, dukungan, hubungan, peran dan perubahan yang 

dipersepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan 

stres kerja yang dapat memunculkan reaksi individu berupa reaksi 

fisiologis, psikologis, dan perilaku. 

2. Perilaku produktif adalah tindakan yang dimunculkan oleh karyawan 

berupa tindakan produktif efektif dan tindakan produktif efisien sehingga 

dapat tampak dalam kehidupan sehari-hari ketika individu bekerja. 

Perilaku produktif ini mencerminkan perilaku produktif efektif dan 

perilaku produktif efisien. Perilaku produktif efektif adalah perilaku yang 

memperhatikan dan selalu mempertimbangkan efektivitas yaitu yang 

berfokus pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan perilaku produktif 

efisien adalah perilaku yang memperhatikan dan selalu 

mempertimbangkan efisiensi pencapaian tujuan. 

Tempat penelitian adalah perusahaan PT Rajapaksi Adyaperkasa. 

Alasannya karena PT Rajapaksi Adyaperkasa merupakan salah satu 

perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi berupa sepatu, 

yang mempunyai visi “Menjadi produsen dalam memproduksi sepatu yang 

berkualitas dan terpercaya dengan orientasi pada pelayanan terbaik dan 

pengiriman tepat waktu” sehingga di perusahaan tersebut konsep tentang 
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perilaku produktif karyawan perlu diperhatikan, dan pada perusahaan 

tersebut ada kemungkinan munculnya stres kerja, karena perusahaan 

tersebut bekerja berdasarkan deadline tertentu dan perusahaan tersebut 

harus menyelesaikan produksi sebelum deadline yang ditetapkan. 

1.4. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku produktif efektif 

karyawan? 

2. Apakah ada hubungan antara stres kerja dengan perilaku produktif efisien 

karyawan? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara stres 

kerja dengan perilaku produktif karyawan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

terhadap kajian psikologi industri dan organisasi mengenai ada atau 

tidaknya hubungan antara stres kerja dengan perilaku produktif efektif 

maupun perilaku produktif efisien, serta arah dari hubungan antar variabel 

tersebut. 
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b. Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai stres kerja 

dan perilaku produktif efektif maupun perilaku produktif efisien. 

2. Manfaat penelitian secara praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dengan 

mengetahui apakah ada atau hubungan stres kerja dengan perilaku 

produktif serta arah hubungan antara kedua variabel tersebut, diharapkan 

perusahaan dapat melakukan tindakan nyata untuk bisa memanipulasi 

lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga tidak sampai memunculkan 

stres kerja karyawan sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap 

munculnya perilaku produktif karyawan, yang nantinya diharapkan akan 

bisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan buat perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi karyawan untuk mengetahui 

apakah mereka mengalami stres kerja atau tidak, sehingga dengan 

mengetahuinya diharapkan karyawan bisa mengatasi stres yang 

dirasakannya sehingga diharapkan bisa meningkatkan produktivitas 

perusahaan melalui perilaku produktif yang dimunculkan karyawan 

tersebut. 
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