
BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad ke-21 ditandai dengan perubahan-perubahan besar yang 

belum pemah terjadi sepanjang peradaban manusia yang dikenal dengan era 

teknologi dan globalisasi. Toftler (2002) mengatakan bahwa manusia sekarang 

sedang memasuki gelombang ketiga yang penuh dengan kejutan-kejutan besar 

yaitu era informasi. Era ini ditunjang oleh teknologi transportasi dan 

telekomunikasi yang serba canggih, sehingga hubungan antara manusia dalam 

berbagai tempat dan keadaan dapat berlangsung dengan sangat cepat. 

Kompetisi, kecepatan, dan keunggulan menjadi doktrin yang sangat dominan 

pada era ini. Arus barang, jasa dan juga tenaga ahli akan melintasi batas negara 

tanpa hambatan. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat tersebut berdampak 

terhadap kelangsungan hidup suatu organisasi, perusahaan ataupun instansi

instansi swasta maupun pemerintah. Bagi mereka yang cepat beradaptasi 

maka akan tetap bertahan, sedangkan bagi yang tidak maka segera gulung 

tikar. Salah satu diantaranya adalah Yuki Simpang Raya, salah satu swallayan 

yang masih eksis di kota Medan .. Jalan terbaik bagi instansi ini adalah mengikuti 

dan berusaha mengimbangi perubahan tersebut dengan jalan berbenah diri. 

Upaya yang tengah dilakukan saat ini adalah dengan meningkatkan 

status kedisiplinan dan meningkatan kualitas sumber daya manusia yang 
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diharapkan apat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dan tidak 

menimbulkan stres yang nantinya akan menghambat produktifitas kerja. 

Dalam ko 1teks pengembangan, maka dibutuhkan kualitas surnber daya 

manusia yang handal, sehingga mampu mengimbangi tuntutan perubahan yang 

sangat cepat agar tetap survive. Artinya dibutuhkan sumber daya manusia 

yang tidah mudah mengalami shock atau guncangan terhadap tuntutan 

perubahan. Disan1ping itu, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu 

menguasai suatu bidang keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu 

melaksanakan pekerjaan secara profesional serta mampu menghasilkan karya

karya unggul yang dapat bersaing di dunia. Kemampuan untuk bekerja secara 

profesional ini berkaitan dengan perilaku kerja yaitu 

Beberapa fenomena yang terjadi dapat mengidentifikasikan hal ini yaitu: 

karyawan yang datang terlambat namun pulang lebih awal (menyangkut absensi), 

lamban dan santai dalam bekerja (motivasi rendah), bila dibiarkan berdampak 

pada produktifitas, dan upaya kerja yang minimal sehingga hasil kerja tidak 

optimal. Munculnya fenomena-fenomena tersebut ada kemungkinan disebabkan 

oleh ketidakpuasan terhadap hal-hal yang mengiringi perubahan yang terjadi 

dimasa sekarang, dimana semakin bertambahnya tekanan pekerjaan dan kuantitas 

pekerjaan yang overload, adanya perubahan deskripsi jabatan, perubahan proses 

komunikasi, konflik-konflik baru, serta tuntutan psikologis terhadap pekerjaan. 

Beehr (1995) menyebutkan bahwa meningkatnya tekanan terhadap 

pekerjaan, kurangnya kebebasan, adanya perasaan tidak aman akan masa 

depan, tugas yang semakin bertambah (overload), adanya konflik-konflik dan 

tuntutan psikologis terhadap pekerjaan dapat menjadi pemicu timbulnya stres di 

kalangan karyawan. Tingkat stres kerja ini akan semakin tinggi apabila 
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