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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan aset penting dan mempunyai peran utama 

dalam menjalankan kegiatan perusahaan, karena peran karyawan sebagai 

subjek pelaksanaan operasional. Perusahaan merupakan suatu organisasi 

yang menghimpun sekelompok orang dalam melakukan kegiatan produksi 

dan distribusi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan 

bersama merupakan tindakan yang tidak mudah terlebih ketika mulai 

terdapat banyak permasalahan yang timbul sehingga memunculkan stres 

kerja pada diri karyawan. 

Ada berbagai faktor stres yang dapat menyebabkan stres di 

perusahaan diantaranya adalah faktor pekerjaan itu sendiri dan di luar 

pekerjaan itu , seperti yang dikemukakan Tosi (dalam Wijono, 2010) bahwa 

stressors (stres) adalah suatu kondisi, situasi atau peristiwa yang dapat 

menyebabkan stres.  

Menurut Mangkunegara (2005) stres kerja adalah perasaan yang 

menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simpton antara lain emosi tidak stabil, 

perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang 

berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah 

meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. 
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Menurut Hawari (dalam Junaidi, 2015) stres kerja dalam sebuah 

organisasi/perusahaan menjadi gejala yang penting diamati sejak mulai 

timbulnya tuntutan untuk efisien dalam pekerjaan. Akibat dari ada stres 

kerja tersebut yaitu orang menjadi nervous, merasakan kecemasan yang 

kronis, peningkatan ketegangan emosi, proses berpikir dan kondisi fisik 

individu. Selain itu, sebagai hasil dari adanya stres kerja karyawan 

mengalami beberapa gejala stres yang dapat mengendap dan menganggu 

pelaksanaan kerja mereka. 

Dari stres tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang mana emosi 

adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan 

psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak (Golleman, 

2003). 

Schulze dan Roberts (dalam Yusfina, 2016) mendefinisikan bahwa 

kecerdasan emosi sebagai suatu interaksi dari kemampuan yang 

memungkinkan individu untuk mengenal, menggunakan, dan mengatur 

emosi dengan tepat dan produktif sehingga sesuai dengan tuntutan dan 

tekanan lingkungannya. Gottman menyebutkan bahwa kecerdasan emosi 

adalah kemampuan dan kesadaran emosi untuk menangani perasaan, 

menyadari perasaan orang lain, mampu berempati, menghibur, 

membimbing, kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati, menunda 

pemuasan, memberi motivasi pada diri sendiri, membacar isyarat sosial 

orang lain dan menangani turunnya kehidupan. 
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Menurut Rahmad (dalam Sukmawati & Gani, 2014) mengemukakan 

bahwa kecerdasan emosi sebagai kecenderungan bertindak, berpresepsi, 

berpikir dan berada dalam menghadapi objek, situasi atau nilai. Kecerdasan 

emosi bukan perilaku, melaikan kecenderungan berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap objek sikap. 

Menurut Stajkovic dan Luthans (2006) efikasi diri mengacu pada 

keyakinan individu mengenai kemampuan untuk memobilisasi motivasi, 

sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan agar mencapai 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diberikan.  

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan Abdillah & Rahmat 

(2017) dalam judul “Kecerdasan Emosional dan Dampaknya terhadap Stres 

Kerja dan Kinerja Karyawan” menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 

berpengaruh negatif terhadap stres kerja dengan koefisien jalur sebesar -

0,228. Hasil penelitian itu konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdillah (2013) yang menjelaskan bahwa karyawan dengan tingkat 

kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu mengendalikan tingkat 

stres karena mereka memahami faktor-faktor penyebab yang berkaitan 

dengan stres sehingga karyawan tersebut dapat mengendalikan faktor-faktor 

tersebut. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farihah (2014) dengan 

judul “Pengaruh Self-Eficacy terhadap Stres Mahasiswa angkatan 2010 yang 

menyusun skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim” 

menemukan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang 
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mempunyai kategori self-efficacy yang sedang dengan persentase 83,9%. 

Untuk tingkat stres ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas 

Psikologi UIN Malang berada pada kategori sedang dengan persentase 

67,7%. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik regresi linier sederhana diperoleh F = 6,011 dan nilai 

Sig. (F) = 0,020 (Sig. F < 0,05) sehingga Hipotesis dalam penelitian ini 

diterima, maka terdapat pengaruh yang negatif antara self-efficacy terhadap 

stres mahasiswa yang menyusun skripsi angkatan 2010 Fakultas Psikologi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan skor determinasi 0,172 yang 

berarti bahwa 17,2% stres dipengaruhi oleh self-efficacy dan 82,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Hasil studi pendahuluan yang pertama yang telah penulis lakukan 

pada tanggal 22 September 2017 di Bank Jateng Cabang Purwokerto dengan 

metode interview yang penulis lakukan dengan seorang karyawan yaitu 

ditemukan beberapa permasalahan berupa adanya banyak pekerjaan, di 

mana seseorang bekerja dengan tugas yang melebihi kemampuannya 

sehingga antara tugas dengan tenaga di perusahaan tidak seimbang. Hal 

tersebut menimbulkan kecemasan yang berlebihan sehingga terkadang 

kurang mampu mengontrol rasa kecemasan yang dialaminya terlebih saat 

deadline tugas tersebut semakin dekat. Subjek juga merasakan sakit kepala 

yang datang secara tiba-tiba ketika pekerjaan menumpuk dan perasaan tidak 

tenang bahkan membuatnya menjadi susah tidur memikirkan pekerjaannya 

tersebut. Selanjutnya terdapat masalah berupa adanya pemenuhan target 
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karena apabila seorang karyawan di perusahaan diminta memenuhi target 

dan target itu belum tercapai maka akan muncul masalah baru yang tentu 

saja membuat karyawan mendapatkan tugas yang semakin banyak. Terlebih 

ketika karyawan tersebut belum menyelesaikan tugas pekerjaan yang 

sebelumnya, tentu saja hal tersebut akan membuat tugas semakin 

menumpuk. 

Selain itu, seorang karyawan lainnya berpendapat bahwa adanya 

masalah pada perizinan cuti karena apabila seorang karyawan di suatu 

perusahaan akan mengambil cuti tapi hasil kerja yang di lakukan belum 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, maka ada kemungkinan 

perusahaan mempersulit perizinan cuti yang akan diambil karyawan 

tersebut. Hal tersebut seringkali menimbulkan rasa gelisah dan perasaan 

sedih dari karyawan itu. 

Masalah lain berupa hubungan antar karyawan, salah seorang 

karyawan mengemukakan bahwa ketika rekan kerjanya mendapat pujian 

dari atasan bahkan dibanding-bandingkan dengan dirinya, terkadang 

karyawan tersebut akan merasa tersinggung dan kecewa, namun hal tersebut 

hanya di simpan di dalam hatinya saja. Ketika dibanding-bandingkan 

dengan rekan kerjanya, subjek merasa bahwa performa kinerjanya tidak 

semakin membaik dan justru semakin menurun, tentu hal tersebut menjadi 

pikiran baginya. Selain itu, ketika mendapat partner kerja yang tidak satu 

pemikiran dengannya maka akan timbul perasaan ketakuan yang berlebihan 

sebab karyawan tersebut merasa bahwa nantinya hasil pekerjaan dirinya dan 
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rekan kerjanya tidak akan memberikan hasil terbaik mengingat mereka tidak 

memiliki satu pemikiran. 

Permasalahan yang muncul lainnya yaitu hubungan antar bagian, di 

setiap perusahaan tentu memiliki kerjasama antara bagian satu dengan 

bagian lainnya. Terkadang timbul permasalahan yang terjadi seperti 

kurangnya komunikasi antar bidang, munculnya suatu hasil yang tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan kurangnya kerjasama antar bagian. 

Tentu saja hal tersebut membuat pekerjaan yang seharusnya cepat selesai 

menjadi lebih lama selesainya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 

Hasil studi pendahuluan yang kedua pada 19 Oktober 2017 di Bank 

Jateng Cabang Purwokerto dengan metode interview yang dilakukan kepada 

tiga orang karyawan dihasilkan bahwa terdapat perasaan gugup ketika 

mendapatkan tugas lebih banyak daripada yang seharusnya sehingga 

karyawan sering mengalami perasaan tidak tenang saat deadline tugas 

tersebut semakin dekat, terlebih saat memiliki masalah pribadi yang 

membuat kinerja menjadi berantakan. Seringkali ketika deadline tugas 

semakin dekat, karyawan sulit mengambil keputusan karena pikirannya 

menjadi tidak fokus. 

Seorang karyawan lainnya pun menjelaskan, bahwa dia mengalami 

perasaan khawatir ketika mengerjakan tugas dari atasan sebab dia tidak 

ingin melakukan kesalahan yang mungkin bisa membuat dirinya dalam 

masalah Selain itu, dia juga merasa kemampuannya kurang baik 

dibandingkan karyawan yang lain walaupun merasa demikian dia tetap 
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berusaha memberikan hasil yang terbaik. Seorang karyawan lainnya 

mengemukakan sering mengalami kesulitan dan kelelahan karena harus 

berada di beberapa tempat dalam sehari yang tentu saja menguras 

tenaganya, belum ditambah dengan pekerjaan yang menantinya di kantor. 

Hal tersebut terkadang membuat dia merasa tidak mampu memberikan hasil 

yang baik dan merasa hasil pekerjaannya tidak mengalami kenaikan. 

Selanjutnya, hasil studi pendahuluan ketiga yang dilakukan pada 

tanggal 7 Januari 2019 dengan metode interview ditemukan seorang 

karyawan yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja karena dia selalu 

menerima apapun tugas yang diberikan oleh atasan dengan senang hati 

sekalipun tugas tersebut merupakan tugas yang belum pernah dia lakukan. 

Dia merasa harus sanggup menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa 

banyak mengeluh, dia pun banyak belajar untuk dapat mengatasi tugas-

tugas yang diberikan dengan baik. Bahkan jika ada karyawan lain yang 

meminta bantuan dirinya, dia tak sungkan untuk membantunya. 

Berbeda dengan karyawan lain yang menjelaskan bahwa dia kurang 

dapat menguasai pekerjaan lain selain pekerjaan yang ditanggungkan 

kepadanya. Dia merasa bahwa kemampuannya tidak begitu baik dan merasa 

kurang percaya diri sehingga menimbulkan perasaan minder ketika melihat 

karyawan lain lebih unggul darinya yang membuat dia merasa hasil 

pekerjaannya tidak sebaik pekerjaan karyawan lain, dan terkadang dia 

merasa gugup ketika deadline pekerjaan yang diberikan sangat singkat 

namun membutuhkan lebih banyak ketelitian dalam mengerjakannya. 
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Seringkali dia akan susah tidur ketika deadline yang diberikan semakin 

dekat. 

Salah seorang karyawan lain mengatakan bahwa dia merasa kurang 

mampu mengontrol emosinya ketika mendapat amarah dari atasan karena 

hasil pekerjaan yang dianggap atasan kurang baik. Dia akan merasa sedih 

setelah mendapat teguran dari atasan dan karena hal tersebut perasaannya 

akan menjadi tak menentu sepanjang hari. Selain itu, dia terkadang merasa 

terbebani dengan pekerjaan yang belum pernah dia kerjakan dari situlah 

muncul sikap panik dan kebingungan yang dialaminya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Efikasi Diri terhadap Stres Kerja pada 

Karyawan Bank Jateng Cabang Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah yang diteliti yaitu: “Apakah kecerdasan emosi dan 

efikasi diri berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan Bank Jateng 

Cabang Purwokerto?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosi dan efikasi diri terhadap stres 

kerja pada karyawan Bank Jateng Cabang Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat disajikan untuk memperluas pengetahuan 

keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang psikologi industri 

dan organisasi, maupun ilmu-ilmu psikologi lainnya serta terhadap 

pengembangan keilmuan itu sendiri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara langsung dapat dimanfaatkan untuk: 

a. Pembaca 

b. Karyawan 

c. Manajemen Bank Jateng Cabang Purwokerto 
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