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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesawat terbang merupakan hasil aplikasi dari berbagai teknologi antara lain 

struktur, elektrik, hydrolic, engine, avionic dan flight control yang dirangkai menjadi 

satu kesatuan sehingga membentuk pesawat yang utuh. Sebelum pesawat dinyatakan 

layak untuk terbang, maka pesawat tersebut harus melalui tahap pengujian terbang 

atau biasa disebut flight test. Pada umumnya di dunia industri pesawat, pengujian 

terbang dilakukan untuk mendapat sertifikasi kelayakan terbang, yang nantinya 

pesawat layak untuk di jual. Dalam mendapatkan sertifikasi ini harus memenuhi 

persyaratan terbang sesuai aturan terbang Internasional. (wawancara dengan salah 

satu flight test engineering mengenai Civil Aviation Savety Regulation Part 25). 

Sertifikasi telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang 

penerbangan. Pada pasal 34 bagian kesatu dari bab keenam mengenai kelaikudaraan 

dan pengoperasian pesawat udara  dinyatakan bahwa setiap pesawat udara yang 

dioperasikan, wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Pesawat udara yang telah 

memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud, diberi sertifikat 

kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan. 

(http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2009/01-09.pdf). Kelaikudaraan adalah 

http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2009/01-09.pdf
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terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk 

beroperasi (www.scribd.com/doc/44732603/UU-1-2009-Penerbangan).  

Perusahaan “X” adalah perusahaan di industri pesawat terbang yang pertama 

dan satu-satunya di Indonesia. Perusahaan “X” memiliki lima direktorat yaitu 

Direktorat Teknologi dan Pengembangan, Direktorat Human Resource Development 

dan Keuangan, Direktorat Aircraft Integration, Direktorat Aero Structure dan 

Direktorat Aircraft Customer Service. Perusahaan ini memroduksi pesawat dengan 

jenis pesawat CN235 dan NC212. Pesawat jenis CN235 tersebut memiliki empat 

versi yaitu versi civil, military, medivac dan maritime patrol aircraft . Pesawat versi 

civil ini dibagi dua yaitu pesawat untuk VIP (berkapasitas 20 orang)/VVIP 

(berkapasitas 8 orang) dan penumpang (berkapasitas 40 orang). Pesawat versi 

military dengan jenis paratruup (berkapasitas 35 orang) dan cargo (barang). Pesawat 

versi special mission yaitu medivac adalah pesawat yang digunakan untuk medis, dan 

pesawat maritime patrol yang digunakan untuk pengintaian. Adapun pesawat jenis 

NC212 memiliki 2 versi yaitu versi civil pesawat untuk penumpang (berkapasitas 40 

orang) dan versi military dengan jenis paratruup (berkapasitas 35 orang) dan cargo 

(barang). Selain memroduksi pesawat terbang, perusahaan “X” juga memroduksi 

helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan (maintenance 

service) untuk mesin-mesin pesawat 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Dirgantara_Indonesia), namun fokus utama dari 

perusahaan adalah membuat pesawat terbang. 

http://www.scribd.com/doc/44732603/UU-1-2009-Penerbangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Helikopter
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Direktorat yang menangani secara langsung dalam pembuatan pesawat 

terbang ialah Direktorat Teknik dan Pengembangan, Direktorat Aero Structure dan 

Direktorat Aircraft integration. Setiap direktorat membawahi setidaknya empat 

sampai lima divisi, disetiap divisi membawahi lima sampai enam departemen.  Di 

Direktorat Teknik dan Pengembangan terdapat Divisi Pusat Penguji Terbang. Flight 

test operation berada dibawah divisi tersebut yang berfungsi melakukan pengujian 

kelaikudaraan pesawat. Karyawan yang melakukan uji kelaikudaraan terbang ini 

disebut sebagai flight crew berjumlah 16 orang, yang terdiri atas 4 orang test pilot 

(satu orang perempuan dan tiga orang pria) dan 12 flight test engineering (dua orang 

perempuan dan sepuluh orang pria). Fungsi flight crew ialah sebagai Flight Test 

Execution seperti memimpin pre and post flight briefing, membuat rencana uji 

terbang, membuat urutan pengujian, membuat prosedur pengujian, merumuskan 

persyaratan pengujian, serta dapat merekomendasikan persyaratan tambahan, 

melaksanakan uji terbang, membuat laporan hasil uji terbang, merelease hasil-hasil 

pengujian, serta merekomendasikan perubahan (modifikasi) dan pengujian 

selanjutnya (wawancara dengan salah satu flight test engineering). 

Mengingat tugas sebagai flight crew adalah pekerjaan yang dilakukan di 

udara, maka persiapan yang matang menjadi hal yang penting karena ketidaksiapan 

flight crew bukan hanya tidak diterima oleh para flight crew dan lingkungan sekitar 

namun dapat berakibatkan fatal. Persiapan yang matang, yang harus para flight crew 

siapkan antara lain yaitu kesiapan mental dalam melakukan uji terbang, kesiapan fisik 
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harus dalam keadaan sehat dan memiliki kesiapan pengetahuan dalam 

mengoperasikan seluruh sistem yang akan diuji. Dalam menjalankan fungsi sebagai 

flight crew, terdapat dua tahapan pelaksanaan tugas yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Tahap persiapan terdiri atas memersiapkan pemahaman mengenai 

sistem pesawat yang akan diuji yaitu dengan menyiapkan test plan dan test 

requirement. Selain itu adanya pemeriksaan kesehatan rutin setiap enam bulan sekali 

(medical check up). Sedangkan tahap pelaksanaan terdiri atas brifing (pemberitahuan 

test plan dan test requirement), pemeriksaan kesehatan para flight crew berupa 

tekanan darah, melaksanakan uji terbang dan membuat hasil laporan uji terbang. 

Terdapat jeda waktu beberapa hari, antara tahap persiapan menuju tahap pelaksanaan 

uji terbang.  

Pada tahap persiapan, yang harus dilakukan oleh flight crew adalah 

memersiapkan pemahaman mengenai setiap sistem pesawat (avionic, hidrolik, mesin) 

yang bisa saja berbeda untuk setiap pesawat yang akan diuji kelaikudaraannya, 

sehingga ketika uji kelaikudaraan terbang para flight crew dapat menganalisis dan 

memeriksa keberfungsian dari setiap sistem tersebut. Setiap sistem pesawat yang 

dipelajari, akan disediakannya manual berupa hardcopy (buku) atau softcopy 

(software simulasi) dari pihak desain. Apabila sistem pesawat yang akan digunakan 

nanti, saat uji terbang telah dipelajari maka tahap berikutnya ialah mendiskusikan 

pembuatan test plan dan penerjemahan test requirement. Test plan berisi urutan-

urutan kegiatan yang harus dilakukan oleh tim flight crew sedangkan test requirement 
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berisi persyaratan dari pihak spesialis (desain) yang harus dipenuhi dalam menguji 

terbangkan pesawat. Untuk pembuatan test plan dan test requirement, dibutuhkan 

kerjasama antar flight crew dalam menerjemahkan test requirement yang 

disampaikan oleh pihak spesialis (desainer). Jika telah tercapai kesamaan persepsi 

dalam menerjemahkan test requirement dan pembuatan test plan biasanya dalam 

waktu tiga hingga empat kali diskusi maka, flight crew melaporkan kepada tim 

masing-masing pada saat briefing. Dalam tahap persiapan, para flight crew secara 

rutin enam bulan sekali harus mengikuti check up seluruh badan. Pemeriksaan 

kesehatan tidak hanya dilakukan pada tahap persiapan, namun juga pada saat tahap 

pelaksanaan yaitu pemeriksaan tekanan darah. 

Setelah tahap persiapan selesai, maka masuk pada tahap pelaksanaan uji 

terbang. Uji terbang dilakukan bila pesawat sudah selesai dari bagian perakitan. 

Pelaksanaan uji terbang di awali dengan pemeriksaan tekanan darah para flight crew, 

apakah tekanan darahnya di atas atau di bawah normal karena para flight crew harus 

berada dalam kondisi fisik yang fit. Berikutnya dilakukannya ground run test pada 

pesawat yang akan di uji seperti pemanasan pada sistem-sistem pesawat, sekaligus 

pemeriksaan keberfungsian setiap sistem. Uji terbang dilakukan dengan minimum 

crew dua test pilot dan satu flight test engineering. Sebelum naik ke dalam pesawat 

pihak manajemen seringkali mengingatkan motto saat sebelum melakukan uji 

terbang, yaitu siapkan 200% keyakinan diri karena pada umumnya saat para flight 

crew masuk ke dalam pesawat, maka rasa yakin diri akan menurun 50%. Uji terbang 
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baru dapat dilakukan bila cuaca mendukung seperti cuaca yang cerah, karena test 

pilot harus dapat melihat daratan dari atas yang tidak terhalangi oleh awan mendung 

atau air hujan, itu pula sebabnya uji terbang biasa dilakukan pada pagi hari hingga 

siang hari, terkadang menjelang sore hari dalam cuaca yang cerah. 

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan uji terbang, tergantung dari jenis 

pesawat terbangnya. Dalam seminggu para flight crew menguji pesawat kurang lebih 

empat kali, dan dalam sehari pengujian membutuhkan waktu uji terbang selama 5 jam 

secara terus menerus. Jumlah jam yang digunakan dalam uji terbang secara 

keseluruhan, hingga pesawat dinyatakan layak terbang oleh flight crew sebanyak 100 

sampai 450 jam. Setelah melakukan uji terbang dengan ratusan jam, maka tim flight 

crew menyatakan bahwa pesawat ini sudah layak untuk dipakai. Tim flight crew pun 

merekomendasikan hasil uji terbangnya pada pihak manajemen untuk dilakukannya 

sertifikasi oleh pihak authority. Pihak Authority ini ialah Dinas Kelaikan Udara 

(DKU)-Departemen Perhubungan (pesawat sipil) atau Indonesian Military 

Airworthiness Authority (IMAA)-Departemen Pertahanan dan Keamanan (pesawat 

militer) yang nantinya akan mengeluarkan sertifikat kelayakan terbang. Apabila 

sertifikat telah keluar, maka tahap pelaksanaan dalam uji terbang telah selesai dan 

masuk pada pengiriman pesawat terbang ke negara customer. Apabila pihak customer 

telah menerima pesanan pesawatnya maka selesailah pekerjaan para flight crew 

dalam serangkaian tugas uji terbangnya. 
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Kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi flight crew pada tahap persiapan 

ialah tidak jarang pada beberapa sistem pesawat tidak tersedianya manual. Jika 

manual tidak tersedia, salah satu cara untuk mendapatkannya ialah dengan 

mencarinya masing-masing. Bertanya pada rekan dapat menjadi solusi untuk 

mendapatkan ilmu mengenai sistem pesawat yang tidak tersedia manualnya. 

Kurangnya rasa berbagi antar rekan kerja maupun pihak manajemen menjadi kendala 

yang dihadapi para karyawan flight crew untuk mendapatkan manual. Keterbatasan 

manual pada beberapa sistem pesawat membuat para flight crew merasa bingung dan 

cemas dalam menghadapi waktu uji terbang yang semakin dekat namun belum 

menguasai sistem pesawat yang nanti digunakan. Lalu, pada saat diskusi mengenai 

pembuatan test plan dan test requirement yang dilakukan berlangsung kurang lebih 

tiga jam, tidak jarang terjadi konflik yang berujung pada pertikaian verbal, sehingga 

terjadilah sikap negatif antar flight crew. Pertikaian ini dapat berdampak hingga tahap 

pelaksanaan uji terbang, yang apabila kebetulan flight crew yang sempat konflik pada 

diskusi dipasangkan menjadi satu tim maka flight crew  tersebut cenderung 

menghindar atau menunda melakukan pengujian terbang. 

Belum lagi bila terjadi keterlambatan dari pihak perakitannya, hal ini 

berdampak pada waktu kerja dari para flight crew. Pihak manajemen menanggapi 

masalah keterlambatan ini dengan cara menekan para flight crew untuk melakukan uji 

terbang dengan persiapan yang minim dan belum memenuhi syarat uji terbang. 

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya konflik, pada pihak flight crew yang baru dapat 
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melakukan uji terbang bila dalam kondisi siap (sudah tersedianya manual, test plan 

dan test requirement) sedangkan di lain pihak yaitu pihak manajemen yang menekan 

untuk disegerakannya melakukan uji terbang. Tidak sedikit karyawan flight crew 

yang menghadapi situasi ini mengalami ketegangan, hingga cemas yang menggejala 

dalam sakit perut, terutama ketika flight crew yang kurang dapat bernegosiasi dengan 

pihak manajemen untuk menunda melakukan uji terbang hingga sampai sesuai 

dengan kesiapan flight crew itu sendiri. Selain itu juga, para karyawan flight crew 

tidak mendapatkan training-training yang berkaitan dengan tugas mereka seperti 

training jungle survival (pelatihan mengenai cara bertahan hidup), training 

kesigapan, training kerjasama maupun training untuk sistem pesawat terbaru. Untuk 

dapat melakukan negosiasi dengan pihak manajemen pun terhambat  dengan jauhnya 

letak kantor pihak manajemen dengan kantor para flight crew yang kurang lebih 

jaraknya 400 meter. Belum lagi ketika pihak manajemen yang tidak selalu available 

saat dihubungi lewat telepon. Kondisi-kondisi di atas mengakibatkan karyawan flight 

crew mencoba untuk menghindar bila bertemu dengan pihak manajemen. 

Kendala yang dihadapi pada saat tahap pelaksanaan ialah saat menguji 

pesawat flight crew tidak diperbolehkan menggunakan AC dengan alasan, agar dapat 

menguji perfomansi mesin sehingga AC dinyalakan hanya pada saat dilakukan 

ground run, setelah mau bersiap naik untuk terbang maka AC dimatikan. Dampak 

dari kondisi uji terbang yang dilakukan bila cuaca cerah dengan tidak 

diperbolehkannya menggunakan AC (air conditioner) di atas udara maka 
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mengakibatkan flight crew berada dalam pesawat dengan suhu kurang lebih 32-34 

derajat celcius. Kondisi ini mengakibatkan flight crew sakit kepala hingga terganggu 

konsentrasinya. Kendala dalam hal pengiriman pesawat ialah terbatasnya jumlah test 

pilot yang dimiliki yaitu berjumlah 4 orang, sehingga membuat perusahaan “X” 

kesulitan dalam pengiriman pesawat, dibutuhkan waktu untuk menunggu test pilot 

pulang dari pengiriman pesawat pertama dari satu negara, belum lagi apabila ada test 

pilot yang sedang sakit atau cuti.  

Pekerjaan yang dilakukan para flight crew bila tidak adanya pesawat yang 

masuk untuk di uji terbangkan ialah membuat laporan hasil evaluasi dari setiap tugas. 

Bukan waktu yang sebentar untuk menunggu datangnya pesawat yang mau di uji, 

sehingga para flight crew yang datang ke kantor hanya untuk sekedar absen dan 

duduk di belakang meja. Sebagian kecil para flight crew mengisi kekosongan waktu 

kerjanya dengan pergi berkunjung ke bagian perakitan dan menawarkan bantuan 

untuk membantu melakukan trouble shouting sedangkan sebagian besar flight crew 

hanya datang terlambat, duduk-duduk, menonton TV dan pulang sebelum waktunya. 

Keadaan ini membuat para karyawan mengeluhkan timbulnya rasa jenuh atau bosan 

pada pekerjaan sehingga adanya keinginan untuk mencari atau keluar dari pekerjaan 

ini. Kendala yang dihadapi oleh karyawan flight crew ketika tidak adanya pekerjaan 

untuk menguji pesawat ialah adanya tuntutan dari keluarga untuk mencari pekerjaan 

lain agar tercukupinya kebutuhan keluarga dan adanya kesulitan dalam mengatur 

keuangan keluarga. 
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Paparan diatas menggambarkan gejala-gejala stres yang muncul pada 

karyawan flight crew yang sehubungan dengan tuntuan pekerjaan. Munculnya gejala-

gejala diatas dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang menyebabkan stres pada 

pekerjaan. Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stressor. Ada 

tiga kategori kondisi-kondisi yang menyebabkan stres kerja yaitu faktor lingkungan, 

organisasioanal dan personal (Stephen P. Robbins, 2008: 370). 

Faktor lingkungan terdiri dari adanya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian 

politik dan perubahan tekonologi. Faktor organisasional terdiri dari tuntutan tugas 

(desain pekerjaan individual, kondisi kerja dan letak fisik), tuntutan peran (konflik 

peran, beban peran dan ambiguitas peran), dan tuntutan antarpersonal. Terakhir 

adalah faktor pribadi yang terdiri dari persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan 

kepribadian. Ketika stres dialami oleh seorang individu, gejala-gejalanya dapat 

muncul kepermukaan sebagai akibat seperti reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku 

(Stephen P. Robbins, 2008: 375). Dari ketiga job stressors diatas, yang secara 

langsung memberikan dampak stres kerja pada karyawan flight crew ialah faktor 

organisasional dan personal. Kedua faktor ini merupakan kondisi kerja yang 

menuntut atau menekan pekerja secara langsung dalam pekerjaannya, sedangkan 

faktor lingkungan berdampak secara tidak langsung pada pekerja namun lebih pada 

keseluruhan aturan perusahaan, maka peneliti ingin memersempit ruang lingkup 

dalam penelitiannya sehingga fokus peneliti hanya pada job stressors yang secara 
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langsung berdampak pada karyawan flight crew yaitu faktor organisasional dan 

personal. 

Stres adalah suatu kondisi dimana seorang individu dihadapkan pada peluang, 

tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu 

itu dan hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stres sendiri tidak mesti buruk. 

Meskipun biasanya dibahas dalam konteks negatif, stres juga memiliki nilai positif 

Stres lebih sering dikaitkan dengan tuntutan (demand) dan sumber daya (resources). 

Tuntutan merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban dan bahkan ketidakpastian 

yang dihadapi para individu di tempat kerja. Sumber daya adalah hal-hal (atau benda-

benda) yang berada dalam kendali seorang individu yang dapat digunakan untuk 

memenuhi tuntutan. Meskipun tuntutan jam kerja yang panjang menimbulkan stres, 

tingkatannya dapat diturunkan dengan sumber daya dukungan sosial seperti memiliki 

teman atau keluarga yang bisa diajak bicara (Stephen P. Robbins, 2008: 368-369). 

Berdasarkan survei awal terhadap 8 orang (100%) yang bekerja sebagai flight 

crew di perusahaan “X” di Kota Bandung,  diperoleh data bahwa 4 orang (50%) dari 

flight crew yang merasakan adanya keluhan pada fisik berupa sakit perut, sakit kepala 

lalu kehilangan konsentrasi, merasa tegang dan cemas. Keluhan tersebut dipengaruhi 

oleh tekanan dari pihak manajemen untuk tetap melakukan uji terbang walaupun 

menurut aturan uji terbang pesawat tersebut belum layak diujiterbangkan. Selain itu 

adanya beban kerja yang dirasa berlebih yaitu saat adanya keterlambatan masuknya 

pesawat dalam tahap uji terbang dikarenakan pihak perakitan tidak menyelesaikan 
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rakitan sesuai deadline, sehingga membuat pihak manajemen menuntut karyawan 

flight crew harus melakukan uji terbang dengan waktu yang terbatas. Lalu tuntutan 

tugas yang mengharuskan para flight crew melakukan uji terbang tanpa menggunakan 

AC yang membuat kondisi dalam pesawat menjadi panas. 

Sebanyak 2 orang (25%) karyawan flight crew menyatakan bahwa mereka 

merasakan adanya keluhan pada fisik yaitu sakit pada bagian pinggang sehingga 

melakukan penundaan atau menghindari dari tugas. Keluhan tersebut dipengaruhi 

oleh adanya tekanan yang diciptakan karyawan lain berupa ketidakcocokan pendapat 

antar rekan kerja saat berdiskusi dalam menyamakan persepsi mengenai test 

requirement sehingga memunculkan adanya konflik dengan rekan kerja hingga 

berdampak pada penundaan uji terbang, dan jarangnya berkomunikasi dengan pihak 

manajemen. Sebanyak 2 orang (25%) karyawan flight crew yang menyatakan bahwa 

mereka merasa bingung dan cemas sehingga merasa tidak puas dengan upah yang 

didapat dikarenakan memikirkan masalah ekonomi pribadi seperti adanya kesulitan 

dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan dalam keluarga. 

Paparan di atas menggambarkan beberapa gejala stres berupa fisiologis, 

psikologis dan perilaku yang muncul pada karyawan flight crew yang sehubungan 

dengan tuntutan pekerjaan. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah dipaparkan di 

atas yaitu para karyawan flight crew dihadapkan dengan situasi kerja dan tugas yang 

sama, namun menghayati pengaruh job stressors terhadap gejala stres kerjanya secara 

berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kontribusi faktor 
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organisasional dan faktor personal terhadap gejala fisiologis, psikologis dan perilaku 

pada karyawan flight crew di perusahaan “X” di Kota Bandung.  

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan penelitian ini, ingin diketahui seberapa besar kontribusi job 

stressors terhadap gejala stres kerja pada karyawan flight crew di perusahaan “X” di 

Kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Untuk memperoleh gambaran konstribusi dari job stressors terhadap gejala 

stres kerja pada karyawan  flight crew di perusahaan “X” di Kota Bandung. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Untuk mendapatkan gambaran seberapa besar kontribusi dari job stressors 

yaitu faktor organisasional (tuntutan tugas, tuntutan peran dan tuntutan antarpersonal) 

dan faktor personal (masalah keluarga, masalah ekonomi dan kepribadian) terhadap 

setiap gejala stres kerja (gejala fisiologis, psikologis dan perilaku) pada karyawan 

flight crew di perusahaan “X” di kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

1) Memberikan informasi mengenai kontribusi job stressors yaitu faktor 

organisasional dan personal terhadap gejala stres kerja pada karyawan flight 
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crew di perusahaan “X” di Kota Bandung ke dalam bidang ilmu Psikologi 

Industri dan Organisasi.  

2) Memberikan masukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai kontribusi job stressors yaitu faktor organisasional dan 

personal terhadap gejala stres kerja pada karyawan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi pada kepala divisi dan kepala manajerial divisi pusat 

penguji terbang mengenai keadaan psikologis karyawannya agar dapat 

meminimalisasikan dampak dari stres kerja dengan memberikan perhatian 

khusus pada job stressors. 

2) Memberikan informasi mengenai gejala stres kerja pada flight crew sebagai 

akibat dari job stressors yaitu faktor organisasional dan personal untuk 

menjadi bahan penanggulangan stres kerja. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Job stressors menurut Stephen Robbins (2008) merupakan kondisi-kondisi kerja 

yang cenderung dapat menyebabkan stres. Job stressors dikategorikan ke dalam tiga 

macam yaitu faktor lingkungan, organisasional dan personal. Faktor lingkungan ialah 

faktor berupa ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik dan perubahan 

teknologi, faktor organisasional berupa tuntutan tugas (desain pekerjaan, kondisi 

kerja dan letak fisik), tuntutan peran (konflik peran, beban peran dan ambiguitas 
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peran), dan faktor personal berupa persoalan keluarga, ekonomi dan kepribadian 

(Stephen P. Robbins, 2008: 370-372). 

Ada banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan stres kerja, pada kelompok kecil 

di perusahaan “X” yang bergerak di bidang industri pesawat terbang ini. Atau disebut 

sebagai flight crew yang sekaligus menjadi tulang punggung perusahaan. Flight crew 

adalah tulang punggung perusahaan “X” karena memiliki jenis pekerjaan yang 

mengandung resiko tinggi yaitu mengujiterbangkan pesawat yang sudah selesai 

dirakit hingga memenuhi persyaratan kelayakan terbang sesuai aturan Internasional. 

Flight crew terdiri atas 4 orang test pilot dan 12 orang flight test engineering, 

sedangkan  minimum crew untuk uji terbang adalah dua test pilot dan satu flight test 

engineering.  

Flight crew memiliki tugas-tugas yaitu memimpin pre and post flight briefing, 

membuat  rencana uji terbang (test plan), membuat urutan pengujian, membuat 

prosedur pengujian, merumuskan persyaratan pengujian (test requirement), serta 

dapat merekomendasikan persyaratan tambahan, melaksanakan uji terbang, membuat 

laporan hasil uji terbang, merelease hasil-hasil pengujian, serta merekomendasikan 

perubahan (modifikasi) dan pengujian selanjutnya. 

Stres adalah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu dihadapkan pada 

peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh 

individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stres lebih sering 

dikaitkan dengan tuntutan (demand) dan sumber daya (resources). Tuntutan 
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merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan bahkan ketidakpastian yang 

dihadapi para individu di tempat kerja. Sumber daya adalah hal-hal (atau benda-

benda) yang berada dalam kendali seorang individu yang dapat digunakan untuk 

memenuhi tuntutan. Meskipun tuntutan jam kerja yang panjang menimbulkan stres, 

tingkatannya dapat diturunkan dengan sumber daya dukungan sosial seperti memiliki 

teman atau keluarga yang bisa diajak bicara (Stephen P. Robbins, 2008: 368-369). 

Stres menampakkan diri dengan berbagai cara. Akibat stres dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori umum gejala fisiologis, gejala psikologis, dan 

gejala perilaku. Pengaruh awal stres biasanya berupa gejala-gejala fisiologis. Riset 

mengenai perubahan fisiologis ini membawa kesimpulan bahwa stres dapat 

menciptakan perubahan dalam metabolism, meningkatkan detak jantung dan tarikan 

napas, menaikkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala dan memicu serangan 

jantung. Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan terkait dengan pekerjaan dan 

ketidakpuasan merupakan efek psikologis paling sederhana dan paling nyata dari 

stres. Namun stres muncul dalam beberapa kondisi psikologis lainnya seperti 

ketegangan, kecemasan, kejengkelan, kejenuhan dan kecenderungan menunda-nunda 

pekerjaan. Gejala perilaku merupakan gejala-gejala stres yang berkaitan dengan 

perilaku meliputi perubahan dalam tingkat produktivitas, kemangkiran dan 

perputaran karyawan, selain juga perubahan dalam kebiasaan makan, pola merokok, 
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konsumsi alkohol, bicara yang gagap, serta kegelisahan dan ketidakteraturan waktu 

tidur (Stephen P. Robbins, 2008: 375-377). 

Tuntutan tugas-tugas sebagai flight crew di atas tidak lepas dari kondisi-

kondisi yang dapat menyebabkan stres (job stressors). Faktor organisasional terdiri 

atas tuntutan tugas (desain pekerjaan, kondisi kerja dan letak fisik), tuntutan peran 

(konflik peran, beban peran dan ambiguitas peran). Tuntutan tugas seperti desain 

pekerjaan, kondisi fisik dan letak kerja. Apabila tuntutan tugas dihayati sebagai 

kondisi yang menyebabkan stres maka karyawan flight crew akan mengalami gejala 

psikologis berupa kecemasan, gejala fisiologis berupa sakit kepala hingga hilangnya 

konsentrasi saat melakukan uji terbang yang berada di dalam pesawat dengan suhu 

yang panas. Begitu pula saat berada di dalam pesawat yang tidak diperbolehkannya 

mengunakan air conditioner (AC) menyebabkan hilangnya konsentrasi dan mudah 

marah-marah sedangkan, apabila tidak dihayati sebagai penyebab stres maka para 

flight crew akan menyemangati diri dan rekan-rekan yang lain untuk fokus pada 

tugasnya masing-masing agar uji terbang cepat selesai. Semakin dihayati kondisi 

tuntutan tugas sebagai job stressors, maka semakin tinggi derajat stres kerja 

karyawan flight crew. 

Tuntutan peran terdiri dari konflik peran, beban kerja dan ambiguitas peran. 

Apabila tuntutan peran dihayati sebagai penyebab stres maka karyawan flight crew 

akan mengalami gejala psikologis berupa ketegangan, kecemasan, kebingungan, 

depresi hingga gejala fisiologis seperti sakit perut dan sakit kepala saat pihak 
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manajemen yang memerintahkan untuk menguji terbangkan disaat pesawat belum 

siap uji terbang sesuai aturan yang berlaku. Selain itu adanya tekanan untuk 

menyelesaikan prosedur pengujian terbang dengan waktu yang terbatas dan saat 

diberi tanggung jawab diluar tugas mengenai pesawat yang sistem dan modifikasinya 

belum pernah karyawan tersebut pahami sedangkan, apabila tidak dihayati sebagai 

penyebab stres maka para flight crew akan berani menolak tuntutan dari pihak 

manajemen untuk menguji terbangkan pesawat yang belum siap terbang sesuai 

aturan, lalu juga menyelesaikan prosedur pengujian sesuai batas kemampuannya 

dengan tidak tepengaruh akan batas waktu yang diberikan pihak manajemen dan akan 

mencoba bertanya pada rekan kerja karyawan yang lain dan berusaha 

mempelajarinya. Semakin dihayati kondisi tuntutan peran sebagai job stressors, maka 

semakin tinggi gejala stres kerja yang muncul pada karyawan flight crew. 

Terakhir faktor personal yang terdiri dari persoalan keluarga, ekonomi dan 

kepribadian. Apabila persoalan keluarga dihayati sebagai penyebab stres maka 

karyawan flight crew akan mengalami gejala psikologis berupa hilangnya 

konsentrasi, mudah marah-marah yang menggeala dalam perilaku membolos atau 

mangkir dari kerja saat memiliki masalah perkawinan, masalah mendisiplinkan anak-

anak sedangkan, apabila tidak dihayati sebagai penyebab stres maka tidak melibatkan 

masalah yang terjadi dalam keluarga pada saat berada di lingkungan kerja dengan 

mengubah fokusnya. Semakin dihayati kondisi persoalan keluarga sebagai job 
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stressors, maka semakin tinggi gejala stres kerja yang muncul pada karyawan flight 

crew. 

Apabila persoalan ekonomi dihayati sebagai penyebab stres maka karyawan 

flight crew akan mengalami gejala psikologis berupa hilangnya konsentrasi, depresi 

yang menggejala dalam perilaku sulit tidur lalu mengalami gejala fisiologis seperti 

sakit pada leher bagian belakang saat memiliki masalah pola hidup yang lebih besar 

pasak daripada tiang dan mendapat tekanan dan tuntutan untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya sedangkan apabila tidak dihayati sebagai penyebab stres maka akan 

berusaha mencukupi kebutuhan mereka dengan upah atau pemasukan yang diterima 

dapat juga menerima penghasilan dari kerjaan yang lain. Semakin dihayati kondisi 

persoalan ekonomi sebagai job stressors, maka semakin tinggi gejala stres kerja yang 

muncul pada karyawan flight crew. 

Apabila kepribadian dihayati sebagai penyebab stres maka karyawan flight 

crew akan mengalami gejala psikologis berupa kecemasan, mudah marah-marah, 

depresi yang menggejala dalam perilaku sulit tidur saat merespon situasi kerja dengan 

aspek-aspek negatif karena sifat dasar karyawan flight crew tersebut yang 

memperburuk situasi sedangkan apabila tidak dihayati sebagai penyebab stres maka 

akan lebih mampu untuk menahan emosi atau sifat dasar negatif diri mereka. 

Semakin dihayati kondisi kepribadian sebagai job stressors, maka semakin tinggi 

gejala stres kerja yang muncul pada karyawan flight crew. 



20 
 

Universitas Kristen Maranatha 

Stressor-stressor yang sama dapat dialami oleh setiap para karyawan flight  

crew di perusahaan „X‟ Kota Bandung, namun derajat stres yang dihayati oleh setiap 

karyawan flight  crew di perusahaan „X‟ Kota Bandung berbeda-beda. Perbedaan 

pengahayatan derajat stres ini dikarenakan adanya perbedaan individual. Perbedaan 

individual ini diantaranya adalah perbedaan persepsi, pengalaman kerja, dukungan 

sosial, keyakinan pada lokus kontrol, keyakinan diri, dan permusuhan. Perbedaan 

persepsi adalah bahwa setiap individu memiliki penghayatan dan interpretasi yang 

berbeda-beda terhadap situasi stressful, misalnya karyawan flight crew ada yang 

merasa stres hingga berakibat pada gangguan fisik yang berat dengan tuntutan tugas 

yang diberikan tetapi ada juga yang merasa stres tetapi tidak sampai mengalami 

gangguan yang berarti karena menghayati tuntutan sebagai suatu kewajiban dan 

berusaha untuk melakukannya dengan baik.  

Pengalaman kerja adalah bahwa semakin lama seseorang bekerja pada suatu 

organisasi maka dapat dikatakan dia lebih tahan terhadap stres, sedangkan orang yang 

keluar dari pekerjaan mungkin mengalami stres yang lebih tinggi. Dukungan sosial 

merupakan sesuatu yang dapat membantu individu menghadapi stres dan diharapkan 

dapat meminimalisir stres. Contohnya, dukungan keluarga, teman, sahabat, rekan 

kerja dan orang-orang terdekat. Keyakinan pada lokus kontrol adalah keyakinan akan 

kemampuan diri dalam menghadapi masalah. Orang yang memiliki pusat kendali 

internal lebih dapat menghadapi tuntutan dan yakin bahwa tuntutan itu dapat 

diselesaikan, sedangkan orang yang memiliki pusat kendali eksternal adalah 
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sebaliknya. Keyakinan diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri dalam 

menurunkan stres, keyakinan diri yang kuat memberi kepercayaan pada kemampuan 

diri sendiri untuk menghadapi efek negatif dari situasi yang mungkin dapat memicu 

stres. Permusuhan, hal ini dapat meningkatkan stres. Orang yang cepat marah dan 

suka mengembangkan permusuhan memiliki kemungkinan lebih besar mengalami 

stres dalam berbagai situasi (Stephen P. Robbins, 2008: 374-375). 

Konsekuensi dari semua hal diatas adalah derajat stres kerja pada karyawan 

flight  crew di perusahaan „X‟ Kota Bandung dapat dikatakan tinggi, moderat dan 

rendah. Derajat stres kerja dikatakan tinggi apabila individu mempersepsikan bahwa 

tuntutan pekerjaan sebagai sesuatu yang negatif dan dapat menghambat individu 

sehingga individu merasakan gejala-gejala akibat stress baik fisiologis, psikologis, 

atau perilaku. Misalnya, karyawan flight crew yang mengalami stres dengan derajat 

yang tinggi akan lebih mudah mengalami tekanan darah tinggi, penyakit jantung, 

stroke, dan sakit kepala. Gejala psikologis misalnya merasa selalu cemas, tegang, 

jenuh, dan mudah marah. Gejala perilaku misalnya menjadi perokok, minum 

minuman beralkohol, keluar dari pekerjaan, dan tidur tidak nyenyak. 

 Derajat stres kerja dikatakan berada dalam level moderat apabila individu 

merasa bahwa tuntutan pekerjaan bukan merupakan sesuatu yang negatif dan juga 

bukan merupakan sesuatu yang positif, jadi individu bereaksi biasa saja terhadap 

tuntutan pekerjaan. Misalnya, karyawan flight  crew di perusahaan „X‟ Kota Bandung 

yang memiliki derajat stres moderat tidak merasakan gejala gangguan fisiologis yang 
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berarti, tetapi gejala psikologis yang terkadang dirasakan adalah merasa jenuh dengan 

pekerjaan yang monoton tetapi mereka masih dapat menanganinya, selain itu tidak 

terdapat gejala gangguan perilaku yang berat. Sedangkan derajat stres kerja dapat 

dikatakan rendah bila individu mempersepsi tuntutan pekerjaan sebagai sesuatu yang 

positif dan tidak menghambat sehingga individu tidak merasakan gejala-gejala yang 

diakibatkan oleh stress. Misalnya, karyawan flight  crew di perusahaan „X‟ Kota 

Bandung sangat sedikit sekali merasakan gangguan baik fisiologis, psikologis, 

maupun perilaku. Mereka selalu mencoba untuk menikmati segala pekerjaan yang 

diberikan dan merasa bahwa lingkungan pekerjaan adalah sesuatu yang 

menyenangkan, sehingga mereka tidak merasa tertekan atau berada dalam level stres 

yang rendah. (Robbins,2008) Akan, tetapi tingkat stres yang tinggi, atau meski 

rendah tetapi berlangsung terus menerus dalam periode yang lama, dapat menurunkan 

kinerja karyawan dan, dengan demikian, membutuhkan tindakan dari pihak 

manajemen (Stephen P. Robbins, 2008: 377). 

Ketiga faktor job stressors yaitu faktor lingkungan, organisasional dan personal 

memengaruhi stres kerja pada karyawan flight crew. Begitu pula dengan enam 

perbedaan individu di atas, secara tidak langsung memengaruhi karyawan flight crew 

dalam merespon stres kerja menjadi negatif atau positif. Stres sendiri tidak mesti 

buruk, meskipun biasanya dibahas dalam konteks negatif, stres juga memiliki nilai 

positif (Stephen P. Robbins, 2008: 368). Stres yang berdampak positif yaitu dapat 

berupa motivator dalam bekerja, stres seperti ini sering disebut dengan eustress.  



23 
 

Universitas Kristen Maranatha 

Skema: 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Karyawan 

Flight crew di 

perusahaan 

“X” di Kota 

Bandung 

Perbedaan – 

perbedaan Individu : 

- Persepsi 

- Pengalaman kerja 

- Dukungan sosial 

- Keyakinan pada 

lokus kontrol 

- Keyakinan diri 

- Sikap Permusuhan 

Job stressors: 

 

 

Faktor Organisasional 
(Tuntutan Tugas, 

tuntutan peran dan 

tuntutan antarpersonal) 

 
Fakor Personal 
(Personal keluarga, 

personal ekonomi dan 

kepribadian) 

 

Faktor Lingkungan 

(Ketidakpastian 

ekonomi, politik dan 

perubahan teknologi) 

Gejala Stres Kerja 

 

Gejala Psikologis 
(Kecemasan, Ketakutan,  

sikap menunda, 

Menurunnya tingkat 

kepuasan kerja, 

kejenuhan ketegangan 

Kejengkelan, Frustasi) 
 

 Gejala Perilaku 
(Keinginan untuk keluar, 

Menghindar, perubahan 

pola makan, 

mengkonsumsi obat, 

atau rokok dan 

perubahan pola tidur) 
 
 

 

Gejala Fisiologis 
(Sakit kepala, gangguan 

sistem pencernaan, otot, 

saluran pernafasan, dan 

perubahan metabolisme) 

 

 



24 
 

Universitas Kristen Maranatha 

1.6 Asumsi 

1. Kondisi kerja seperti tidak tersedianya manual pada beberapa sistem pesawat, 

konflik antar karyawan saat berdiskusi, tekanan dari pihak manajemen untuk 

melakukan uji terbang pesawat yang belum layak, dan keadaan panas tanpa AC 

saat uji terbang di dalam pesawat dirasakan oleh karyawan flight crew sebagai 

situasi yang menekan.  

2. Kondisi kerja yang menggejala di atas dirasakan sebagai sumber stres. 

3. Situasi yang menekan ini menggejala dalam sakit kepala, kecemasan, ketegangan, 

ketidakpuasan kerja, jenuh dan keinginan untuk berhenti atau mencari pekerjaan 

lain. 

4. Kehidupan pribadi karyawan flight crew seperti retaknya hubungan keluarga, 

masalah mendisiplinkan anak-anak dan kesulitan dalam mengatur keuangan 

dirasakan sebagai situasi yang menekan. 

5. Situasi yang menekan ini menggejala dalam ketidakpuasan, kebingungan dan 

keinginan untuk berhenti atau mencari pekerjaan lain. 

6. Kondisi kehidupan pribadi di atas dirasakan sebagai sumber stres. 
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1.7 Hipotesis 

1) Job stressors terhadap gejala fisiologis 

H1: Terdapat kontribusi yang signifikan antara job stressors (faktor organisasional 

dan faktor personal) terhadap gejala fisiologis. 

H1a: Terdapat kontribusi yang signifikan antara tuntutan tugas, tuntutan peran  

        dan tuntutan antarpersonal terhadap gejala fisiologis. 

H1b: Terdapat kontribusi yang signifikan antara persoalan keluarga, ekonomi  

        dan kepribadian terhadap gejala fisiologis. 

2) Job stressors terhadap gejala psikologis 

H1: Terdapat kontribusi yang signifikan antara job stressors (faktor organisasional 

dan faktor personal) terhadap gejala psikologis. 

H1a: Terdapat kontribusi yang signifikan antara tuntutan tugas, tuntutan peran  

        dan tuntutan antarpersonal terhadap gejala Psikologis. 

H1b: Terdapat kontribusi yang signifikan antara persoalan keluarga, ekonomi  

        dan kepribadian terhadap gejala psikologis. 

3) Job stressors terhadap gejala perilaku 

H1 : Terdapat kontribusi yang signifikan antara job stressors (faktor organisasional 

dan faktor personal) terhadap gejala perilaku. 
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H1a: Terdapat kontribusi yang signifikan antara tuntutan tugas, tuntutan peran  

        dan tuntutan antarpersonal terhadap gejala perilaku. 

H1b: Terdapat kontribusi yang signifikan antara persoalan keluarga, ekonomi  

        dan kepribadian terhadap gejala perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


