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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari suatu manajemen 

yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia (SDM). Manajemen 

sumber daya manusia adalah salah satu aset penting dalam perusahaan karena 

setiap perusahaan membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankan perusahaan 

tersebut(Sciences et al., 2017). Ketika perusahaan tersebut berisi tenaga manusia, 

maka akan ada saatnya ketika tenaga manusia itu mengalami titik rendah atau 

biasa disebut dengan stres. Apabila hal ini terjadi, maka yang menanganinya 

adalah manajer sumber daya manusia. Jika suatu sistem manajemen sumber daya 

manusia pada suatu perusahaan berjalan secara tidak efektif, maka tingkat stres 

dalam perusahaan itu adalah tinggi. Selain mengatasi stres kerja, manajemen 

sumber daya manusia juga harus bisa meyakinkan dan membangkitkan semangat 

para pekerja di perusahaannya untuk selalu dan tetap semangat dalam bekerja 

sehingga kinerja yang diberikan karyawan kepada perusahaan adalah stabil atau 

bahkan meningkat. Jika hal itu sudah terjadi, maka perusahaan akan mendapatkan 

hal positif dari kinerja yang diberikan oleh para pekerja yang berada 

diperusahaannya. 

Umumnya, stres rentan dirasakan oleh para pekerja yang merasa kurang 

puas dengan apa yang dihasilkannya maupun suasana tempat kerja yang kurang 

mendukung pekerja untuk melaksanakan kegiatan bekerjanya. Stres kerja juga 

merupakan tanggapan seseorang terhadap kondisi yang dirasakan baik melalui 
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fisik maupun psikologis yang berlebihan karena suatu tuntutan pekerjaan secara 

eksternal maupun internal (Sciences et al., 2017). Sehingga kondisi ini dapat 

menyebabkan penurunan kinerja dan berpengaruh kepada perusahaan. Gambaran 

dari faktor-faktor yang bisa menjadi pemicu karyawan merasakan stres kerja 

adalah pergaulan, tingkat emosi dan kepribadian, juga masalah dengan keluarga, 

kerabat, dan lain-lain (Shah, Hasan, Malik, & Sreeramareddyc, 2010). Stres yang 

berlebihan bisa berpengaruh pada mental dan kejiwaan seseorang sehingga bisa 

mengakibatkan rendahnya motivasi dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik atau 

bekerja dengan tidak maksimal (Shah, Hasan, Malik, & Sreeramareddyc, 2010) 

karena menganggap pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang tidak 

menyenangkan bagi nya. Ketika karyawan menerima beban kerja terlalu besar 

(Casper, Sonnentag, & Tremmel, 2017) dengan menerima upah yang tidak sesuai 

atau jam kerja yang terlampau melewati keseharusannya maka karyawan akan 

merasa adanya tekanan dari perusahaan tersebut yang juga bisa memicu stres 

muncul pada diri karyawan. 

Manajer sumber daya manusia yang diperlukan dalam perusahaan adalah 

manajer yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua karyawan di 

perusahaan yang berarti harus memiliki sikap netral serta membutuhkan 

pendekatan. Kunci pendekatan untuk mengurangi tingkat stres kerja dan 

meningkatkan fleksibilitas kinerja karyawan di perusahaan salah satunya adalah 

pengontrolan waktu kerja yang didefinisikan sebagai kemampuan karyawan 

dalam mengendalikan durasi, posisi, dan distribusi dirinya pada perusahaan 

(Weiß, 2017). Waktu kerja berperan penting bagi loyalitas karyawan pada 
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perusahaan. Dikarenakan jika suatu perusahaan memiliki waktu kerja yang tidak 

sesuai dengan seharusnya, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Contohnya, apabila seorang karyawan mengetahui jam kerja di tempat ia bekerja 

lebih banyak dari pada perusahaan tetangga namun apresiasi yang didapatkan 

adalah sama atau bahkan lebih tinggi, maka karyawan tersebut akan mengalami 

stres (Weiß, 2017). Hal lain yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawan 

sebagai imbalan selain upah adalah pengaturan jam kerja yang baik. Dengan 

demikian, perusahaan disarankan untuk memperhatikan pengaturan jam kerja 

yang sesuai dengan apa yang dilakukan karyawan sehingga menghindari adanya 

stres dalam bekerja yang menyebabkan berkurangnya kinerja sehingga turunnya 

performa perusahaan. Selain itu, tidak semua stres berdampak negatif. Stres yang 

bersifat positif contohnya dapat memotivasi diri, rangsangan untuk melakukan 

kerja yang lebih keras, dan meningkatkan inspirasi hidup yang lebih baik dengan 

mengubah persepsi diri sehingga mencapai karir yang lebih baik. Dalam jangka 

pendek, stres yang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang serius dari 

manajemen sumber daya manusia perusahaanya akan membuat karyawan tidak 

nyaman serta tertekan, juga tidak termotivasi. Maka dari itu, penetapan sistem 

manajemen sumber daya manusia adalah hal penting untuk ada di perusahaan 

untuk bisa mencapai kinerja karyawan yang diinginkan. 

Strategi mengatasi stres adalah kategori dasar yang digunakan untuk 

mengklasifikasi bagaimana seseorang tersebut bereaksi terhadap stres (Rabenu & 

Yaniv, 2017). Klasifikasi yang terbaik ditemukan adalah mengidentifikasi dua 

strategi atau proses utama untuk melakukan penanggulangan stres; fokus terhadap 
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permasalahan dan emosi yang muncul ketika adanya permasalahan (Rabenu & 

Yaniv, 2017). 

Dampak negatif dapat dirasakan oleh para karyawan apabila pengaturan 

waktu kerja tidak baik. Seperti, kelelahan, jenuh, dan beberapa penyakit yang 

disebabkan oleh kelelahan. Karena pada dasarnya, manusia harus memiliki waktu 

yang cukup untuk istirahat dan wajib menghindari suatu kondisi dimana seseorang 

merasakan stres berlebihan. Namun, bukan berarti ketika seseorang menjaga diri 

untuk tidak tertekan dengan pekerjaannya sehingga ia menghindari stres. Setiap 

orang yang bekerja maupun tidak bekerja pasti akan mengalami stres. Stres yang 

didapatkan bisa dari internal maupun eksternal. Sehingga dalam hal ini 

perusahaan harus menangani dan mencari penanganan yang terbaik bagi pekerja 

untuk meminimalisir tingkat stres dalam dunia kerja. 

Sesuai pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 3 tahun 2003 

menetapkan bahwa jam kerja yang sesuai bagi karyawan adalah 40 jam per 

minggu dengan lembur maksimal 14 jam per minggu namun hal ini tidak selalu 

diterapkan pada setiap pekerja contohnya pelayan restoran, pelayan restoran 

termasuk pekerja yang tinggi resiko stres menurut www.vice.com. Dikarenakan 

pelayan restoran akan bekerja lebih maksimal di hari-hari besar yang rata-rata 

pekerja dari lain bidang tidak bekerja, pelayan restoran tidak memiliki gaji terlalu 

tinggi dan tidak memiliki jam kerja yang menentu sebab apabila restoran tersebut 

kekurangan karyawan maka pelayan tersebut akan diminta untuk bekerja, 

meskipun memiliki uang tambahan namun rasa lelah dan yang didapatkan tidak 

sepadan, serta pelayan restoran termasuk pekerja yang kurang dihargai oleh 
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masyarakat karena pembeli bisa sesuka hati memperlakukan pelayan tanpa 

memikirkan perasaan pelayan tersebut, terlebih lagi jika bekerja menjadi pelayan 

restoran yang menjual miras dimana pembeli bisa melakukan kejahatan seksual 

terhadapnya seperti pada kasus yang pernah terjadi di Guang Zhou negara Cina 

dimana penelitian ini dilakukan oleh Southern Medical University(Rachel Moss, 

2017) yang ingin membandingkan pekerjaan mana yang memiliki tingkat stres 

tertinggi dan pelayan restoran terbukti oleh penelitian tersebut yang memiliki 

resiko stres tertinggi dibandingkan Arsitektur ataupun Dokter. Hal lain yang dapat 

dilakukan manajer SDM (Sumber Daya Manusia) pada restoran adalah dengan 

memberi kejelasan tentang job description kepada calon pekerja sebelum memulai 

pekerjaan dan tanda tangan kontrak dimana bisa dijelaskan terkait hari kerja, jam 

kerja, pembagian shift dan hal-hal yang termasuk pengaturan jam kerja agar 

menghindari rasa kaget kepada karyawan baru yang belum mengetahui jam kerja 

pasti di restoran tersebut. Penelitian ini memfokuskan diri dalam pembuktian 

pengaturan jam kerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap terjadi nya stres 

kerja pada karyawan. 

Peneliti sebelumnya (Weiß, 2017) telah melakukan penelitian terkait 

pengaruh pengaturan jam kerja terhadap stres kerja yang di moderasi oleh jam 

kerja sebelumnya dan jam kerja dari referensi eksternal pada karyawan 

perusahaan manufaktur di Jerman dan memiliki hasil bahwa adanya pengaruh 

signifikan antara current worktime control dengan work stress yang di moderasi 

oleh prior worktime control dan tidak adanya pengaruh signifikan antara current 

Elsa Ardina Wirawan, Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Terhadap Stres Kerja Yang di Moderasi Oleh Jam Kerja 
Terdahulu dan Jam Kerja Dari Referensi Eksternal Pada Pelayan Restoran Cepat Saji di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



6 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

worktime control dengan work stress yang di moderasi oleh external referents’ 

worktime control.  

Pada saat ini, peneliti berkeinginan untuk meneliti restoran cepat saji di 

Batam. Menurut www.batampos.co.id, restoran cepat saji di Batam ada empat 

yaitu, KFC, McD, Richeese Factory, dan Wendy’s. Dari populasi restoran cepat 

sajitersebut, peneliti mengambil sample restoran cepat saji KFC dan McD sebagai 

obyek penelitian yang mana cabang yang di ambil adalah KFC dan McD cabang 

pusat. Alasan peneliti hanya mengambil cabang pusat adalah karena faktor 

keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dipandang dari segi tenaga, 

materi maupun dari segi efisiensi waktu. Saat ini, KFC telah tercatat memiliki 

tujuh cabang di kota Batam (www.kfcku.com) sedangkan McD memiliki dua 

cabang di kota Batam (www.mcdonalds.co.id). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan 

penelitian terkait permasalahan diatas yang berjudul “Pengaruh Pengaturan 

Jam Kerja Terhadap Stres di Moderasi Oleh Jam Kerja Sebelumnya dan 

Jam Kerja Dari Referensi Eksternal Pada Pelayan Restoran di Kota Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan dari 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah current worktime control yang di moderasi oleh prior 

worktime control mempengaruhi work stress. 

2. Apakah current worktime control yang di moderasi oleh external 

referents’ worktime control mempengaruhi work stress. 
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3. Apakah current worktime control mempengaruhi work stress 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui apakah current worktime control yang di moderasi 

oleh prior worktime control mempengaruhi work stresspadapelayan 

restoran cepat saji di kota Batam. 

2. Untuk mengetahui apakah current worktime control yang di moderasi 

oleh external referents’ worktime control mempengaruhi work stress 

pada pelayan restoran cepat saji di kota Batam. 

3. Untuk mengetahui current worktime control mempengaruhi work 

stresspelayan restoran cepat saji di kota Batam. 

 

1.3.2 Manfaat 

1. Bagi akademik, penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan 

tambahan pengetahuan penulis maupun pembaca pada bidang Sumber 

Daya Manusia terlebih lagi yang berkaitan dengan stress management. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan yang berguna bagi perusahaan dalam melakukan 

penanggulangan permasalahan terkait stres kerja. 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan 

bagi para peneliti lain atau sebagai bahan pertimbangan pencarian data. 
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