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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan tidak lepas dari manusia yang 

berperan aktif dan dominan setiap kegiatan organisasi, karena manusia sebagai 

perencana, pelaku, serta penentu terwujudnya tujuan perusahaan. Manajemen 

sumber daya manusia juga dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan 

dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Untuk 

dapat mengelola SDM dengan baik, setiap pemimpin dan manajer serta bagian 

yang menangani SDM harus mengerti masalah manajemen SDM dengan baik 

pula (Widodo, 2015). 

Stres terhadap kinerja dapat berperan positif dan juga berperan negatif, 

seperti dijelaskan pada “Hukum Yerkes Podson (1904) yang menyatakan 

hubungan antara stres dengan kinerja seperti huruf U terbalik” (Mas’ud, 2002). 

Sasono (2004) mengungkapkan bahwa stres mempunyai dampak positif dan 

negatif. Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat 

bersifat fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja 

pegawai. Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang tinggi adalah 

penurunan pada kinerja pegawai yang drastis. Berdasarkan data Health Safety 

Executive, menunjukkan terdapat 595.000 kasus stres dan depresi akibat kerja 

di tahun 2017 – 2018. Tingkat prevalensi mencapai 1.800/100.000 pekerja. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 

 

 

 

Stres kerja dan depresi ini menyumbang sebesar dari semua kasus gangguan 

kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan 57% dari ketidakhadiran kerja 

karena sakit (HSE, 2018).  

Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pekerjanya. Menurut Munandar 

(2001), beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan pada tugas yang 

harus diselesaikan pada waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ilyas 

(2004) yaitu beban kerja merupakan waktu yang digunakan oleh karyawan 

untuk melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan banyaknya  pekerjaan yang 

harus dilakukannya. Beban kerja terbagi dua yaitu beban kualitatif dan beban 

kerja kuantitatif. Beban kerja kualitatif adalah banyaknya pekerjaan yang 

dirasakan sulit/tidak sesuai dengan kemampuan pekerja sedangkan beban kerja 

kuantitatif adalah banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan pada satuan waktu 

tertentu (Lubis, 2017). Beban kerja juga dapat berupa beban fisik dan beban 

mental. Beban fisik yaitu dilakukan dengan mengendalikan kekuatan fisik 

berupa beratnya pekerjaan seperti mengangkat, mendorong dan sebagainya 

sedangkan beban mental adalah sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja 

yg dimiliki individu dengan individu lain (Manuaba, 2000). 

Kelelahan merupakan bagian dari permasalahan umum yang sering 

dijumpai pada tenaga kerja. Data dari ILO (2013) menyebutkan bahwa setiap 

tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang 

disebabkan oleh faktor kelelahan. Penelitian tersebut menyatakan dari 58115 

sampel, 32,8% diantaranya atau sekitar 18828 sampel menderita kelelahan. 

Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
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(Depnakertrans, 2014) menyatakan jumlah kecelakaan kerja tahun 2011 terjadi 

9.891 kasus, tahun 2012 sebanyak 21.735, tahun 2013 sebanyak 35.917, dan 

pada 2014 sebanyak 24.910. Dan bebih dari 65% pekerja di Indonesia datang 

ke poliklinik perusahaan dengan keluhan kelelahan kerja . Stres kerja adalah 

ketegangan atau tekanan emosional yang dialami sesesorang yang sedang 

menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya 

kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran dan 

kondisi fisik seseorang (Hariandja, 2002) 

Suma’mur (2009) menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya 

kelelahan sangat bervariasi, salah satunya adalah kondisi kejiwaan (psikologis) 

yang dapat mempengaruhi kelelahan kerja. Keadaan kejiwaan (psikologis) 

merupakan faktor yang memainkan peran besar dalam timbulnya kelelahan 

kerja. Lies (2014) menyebutkan bahwa kondisi kejiwaan (psikologis) 

menyebabkan kelelahan kerja sebesar 64%. Tarwaka (2004) mengungkapkan 

bahwa beban usaha mental merupakan hal yang lebih dominan menyebabkan 

pegawai merasa terbebani dan berujung kepada kelelahan dalam bekerja. 

Para pegawai dinas bagian penyuluhan umumnya bekerja di dalam dan di 

luar kantor, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, harus mempunyai mobilitas 

cepat serta harus dapat merekap data dengan baik pula. Adanya tuntutan tugas 

diringi berupa pekerjaan berulang dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan 

pekerja mengalami kebosanan hingga mengalami stres yang pada akhirnya 

berpengaruh pada produktivitas pekerja tersebut (Retnaningtyas, 2005). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridwan, V. A., & Setyaningsih, I. 
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W. (2017) menyatakan bahwa adanya hubungan antara beban kerja mental 

dengan stres kerja pada pekerja laundry PT Sandang Asia Maju Abadi Semarang 

(p=0,001) dan Penelitian yang dilakukan Ratih (2012) tentang hubungan 

kelelahan kerja dengan stres kerja pada pekerja bagian weaving di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile menunjukan hasil positif signifikan (r=0,473 dan p-

value=0,000).. 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang 

sebelumnya bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) merupakan lembaga yang berstatus sebagai lembaga pemerintahan 

non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden 

melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Beberapa hasil 

observasi yang peneliti lakukan menemukan bahwa Setelah BKKBN 

mengalami perubahan menjadi DP2KB maka tugas pokok instansi tersebut 

tentunya juga akan bertambah. Tambahan tugas ini tidak sebanding dengan 

pertambahan jumlah pegawai. Hal tersebut menyebabkan terjadinya job 

overload setiap pegawai. Di kantor Perwakilan DP2KB Kabupaten Ponorogo 

terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi stres kerja dari seorang pegawai 

yaitu kelelahan kerja, karena para pegawai dituntut untuk melaksanakan 

penyuluhan-penyuluhan dan kampanye Keluarga berencana yang dilakukan 

sampai menguras waktu dan tenaga yang maksimum serta perekapan data. 

Penyuluhan tersebut dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten 

Ponorogo. Jumlah kecamatan di Kabupaten Ponorogo ada total sebanyak 21 

Kecamatan. Jadi, setiap bulan tim penyuluh melakukan rata-rata 10 kali 
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penyuluhan di setiap kecamatan berbeda yang mana di setiap kecamatan 

tersebut masih dibagi ke berbagai desa sesuai urutan. Untuk durasi saat 

melakukan penyuluhan pun bermacam-macam, mulai dari 1 hari selesai hingga 

3 hari tergantung dari materi yang diberikan dan jumlah peserta yang ada pada 

saat mengikuti penyuluhan. Dan di musim Covid ini penyuluhan dilakukan 

dengan membatasi peserta untuk menjaga protokol kesehatan. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa yang memiliki tugas yang berat pada Dinas Pengendalian 

penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo adalah tim penyuluh.     

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara yang  dilakukan pada tanggal 19 September 2021 kepada Kepala 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didapatkan keterangan 

bahwa jumlah kapasitas pegawai yang bertugas khususnya pada bidang Petugas 

penyuluhan yang berjumlah 50 orang. Dalam melaksanakan penyuluhan, tim 

dari Dinas P2KB Kab. Ponorogo melakukan rata-rata sebanyak 10 kali dalam 

sebulan. Kemudian berdasarkan pengisian kuisioner NASA_TLX, KAUPK2, 

dan HSE Tools pada 10 pekerja bagian Tim Penyuluhan. Dari hasil survey awal 

dapat diketahui bahwa Beban kerja mental pada pekerja penyuluhan bervariasi, 

beban kerja mental tinggi sebanyak 4 orang, sangat tinggi sebanyak 6 orang. 

Untuk hasil pengisian kuisioner kelelahan kerja didapatkan 8 orang memiliki 

tingkat kategori lelah dan 2 orang memiliki tingkat kategori sangat lelah. 

Sementara dari hasil pengisian kuesioner stres kerja, tingkat stres sedang 8 dan 

2 orang memiliki tingkat stress tinggi. 
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Berdasarkan uraian masalah diatas, menjadi dasar bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Beban Kerja Mental dan 

Kelelahan Kerja dengan Stres Kerja pada Pegawai Dinas P2KB 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut  maka rumusan masalah “Adakah 

Hubungan  Beban Kerja  Mental dan Kelelahan Kerja dengan Stres Kerja pada 

Pegawai Dinas P2KB Ponorogo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan beban kerja mental dan kelelahan kerja dengan 

stres kerja pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Ponorogo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis beban kerja mental  pada pegawai di  Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Ponorogo.  

b. Menganalisis kelelahan kerja pada pegawai di Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Ponorogo.  

c. Menganalisis stres kerja pada pegawai di Dinas Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Ponorogo. 
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d. Menganalisis hubungan antara beban kerja mental dengan stres kerja 

pada pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Ponorogo.  

e. Menganalisis hubungan antara kelelahan kerja dengan stres kerja pada 

pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk memperkuat 

teori bahwa beban kerja mental dan kelelahan kerja memiliki hubungan 

dengan stres kerja pada pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Ponorogo. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Pegawai  

Diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan mengenai beban kerja 

mental dan kelelahan kerja yang dialami oleh pegawai dinas sehingga 

pegawai dapat melakukan pengendalian agar terhindar dari stres kerja . 

b. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Diharapkan menjadi informasi dan masukan bagi Dinas P2KB dalam 

menyikapi masalah tentang beban kerja mental dan kelelahan kerja serta 

pentingnya stres kerja pada pegawai agar dapat mengurangi keluhan yang 

dialami.  
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c. Bagi Peneliti 

1) Dapat memberikan hasil luaran dari skripsi dalam bentuk jurnal. 

2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan 

beban kerja mental dan kelelahan kerja dengan stres kerja pada 

pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Ponorogo. 

3) Dapat menerapkan secara langsung teori-teori pada perkuliahan serta 

menambah pengalaman melalui pengamatan di lapangan. 

d. Bagi Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

a. Dapat menambah referensi dan kepustakaan Program Studi Diploma 

4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya mengenai hubungan 

beban kerja mental dan tingkat kelelahan dengan stres kerja pada 

pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

b. Dapat membantu meningkatkan publikasi dengan luaran berupa 

publikasi ilmiah. 
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