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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dampak dari corona yang cukup terasa yakni menurunnya tingkat utilisasi 

produksi akibat turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. 

Dampak lain dari penurunan utilisasi dan kapasitas produksi ini bisa menyebabkan 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum lagi, sulitnya memperoleh bahan baku 

dan bahan penolong karena asal negara impor yang aksesnya kini mulai terbatas 

dan harganya yang terus naik tertekan kenaikan kurs dolar. Operasional beberapa 

industri juga terancam berhenti karena adanya larangan beroperasi bagi industri di 

beberapa wilayah. Pandemi corona yang merebak secara global hingga di Indonesia 

berdampak terhadap sektor industri manufaktur dengan skala tekanan yang 

beragam. Kementerian Perindustrian telah memetakan sektor industri yang 

terdampak wabah Covid-19 (Ekarina, 2020). 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, 

jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun 

dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Hal ini disampaikan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi dengan seluruh pejabat Dinas 

Tenaga Kerja se-Indonesia. Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang 

dihimpun Kemenaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda di seluruh 

Indonesia, hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal 

maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang 

(Ade, 2020).  
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Menurut Zaeni (2007), pemutusan hubungan kerja akan memberi pengaruh 

psikologis, ekonomis,  dan finansial. Pengaruh-pengaruh dimaksud antara lain 

dengan adanya pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh kehilangan mata 

pencaharian. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai gantinya harus banyak 

mengeluarkan biaya. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum 

mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.  

Berhentinya roda perekonomian telah menyebabkan (PHK) dan 

meningkatkan stres yang bersangkutan. Beberapa kasus PHK telah berujung kepada 

tindakan bunuh diri. Contohnya kasus terbaru tentang warga bunuh diri akibat stres 

buntut PHK terjadi di Jombang, Jawa Timur, seorang pegawai villa ditemukan 

tewas di rumahnya. Masalah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, tentang 

perlunya pelayanan psikologi bagi mereka yang stres (Rihad, 2020).  

Menurut Monat dan Lazarus (Safaria, 2005) stres bukan fenomena baru 

dalam kehidupan manusia, Stres adalah segala peristiwa atau peristiwa yang terjadi 

berupa kebutuhan lingkungan (eksternal) atau kebutuhan internal pribadi (internal), 

kebutuhan fisik atau psikologis, beban, atau di luar kemampuan individu untuk 

beradaptasi dengan sumber daya. Situasi stres ini mendorong individu untuk 

mengatasinya. Upaya semacam ini disebut coping dengan stres, yang merupakan 

upaya individu untuk mengatasi atau mengelola masalah yang menyebabkan stres. 

Saat mengatasi suatu masalah, usaha seseorang tidak hanya harus fokus pada 

pemecahan masalah, tetapi juga mengurangi (berusaha mengurangi) rasa stres yang 

ditimbulkan oleh masalah yang dihadapi. Mengatasi stres merupakan suatu proses 

yang terjadi ketika individu mengalami stres.  



3 

 

 

Pearlin dan Schooler (Dai & Sternberg, 2004) menyebutkan bahwa 

efektivitas strategi coping yang dilakukan bergantung pada sifat dari stresor, waktu 

yang dibutuhkan untuk transaksi, dan kemampuan individu untuk menggunakan 

coping tersebut. Dai dan Sternberg (2004) menambahkan bahwa perlu pula 

mempertimbangkan personal significance dari situasi yang dihadapi. Sebagai 

contoh, jika menghadapi masalah tidak dapat memberikan nilai adaptif, maka 

strategi coping seperti avoidance merupakan strategi koping yang lebih tepat. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor di atas lebih kuat dalam menentukan 

strategi coping yang digunakan individu dibandingkan dengan jenis kelamin. 

Horwitz, Hill, dan King (Tuasikal, 2019) menambahkan bahwa hasil yang 

tidak signifikan dapat terjadi karena strategi coping yang maladaptif memiliki 

pengaruh yang lebih besar terhadap kecenderungan depresi dibandingkan dengan 

strategi coping adaptif. Kondisi stres yang tinggi akan membuat individu 

termotivasi untuk mendapatkan strategi coping stress, dan seseorang yang 

merasakan  stres yang tinggi ini pada umumnya akan merasakan hal-hal seperti 

kesedihan, kebingungan, pesimis, emosional, dan yang lainnya (Damayanti, 2012). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, sejumlah perusahaan di Kabupaten 

Kudus, Jawa Tengah juga memilih untuk merumahkan karyawan, lantaran 

berkurangnya permintaan pasar yang merupakan imbas pandemi Covid-19. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

(Disnakerperinkop UMKM) Kudus, sejak akhir bulan Maret sudah ada sebanyak 

empat perusahaan yang merumahkan karyawannya, ada sebanyak 2.534 karyawan
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yang dirumahkan. Rinciannya, PR Sukun merumahkan separuh karyawannya dari 

jumlah 2.377 orang yang dirumahkan sebesar 1.560 orang. Sebanyak 850 karyawan 

PT Kudus Istana Furniture dirumahkan dari total karyawan 1.200 orang. 

Selanjutkan, CV Mubarok Food Cipta Delicia merumahkan sebanyak 91 

pekerjanya dari 103 pekerja. Yang terakhir dari PT Maju Furindo, pihak perusahaan 

merumahkan sebanyak 28 orang. Rata-rata perusahaan berdalih mengurangi jumlah 

karyawannya sementara waktu lantaran berkurangnya produksi akibat pandemi 

(Ahmad, 2020). 

Hal ini dipertegas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek 

berinisial “H” pada tanggal 30 Januari 2021, subjek merupakan karyawan di PT X 

yang di PHK sejak pandemi covid-19. Menyatakan bahwa saat dirinya di PHK, 

subjek merasa stres dan bingung harus seperti apa kedepannya, karena dimasa 

pandemi saat ini menurutnya banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. 

Subjek mengaku sudah dua bulan di PHK dan hanya berdiam diri di rumah, subjek 

bercerita bahwa dirinya tidak ingin bekerja dan ingin dirumah saja. Disamping itu 

subjek mengaku bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dan jika ia 

melakukan sesuatu selalu salah dimata orang lain. Subjek juga bercerita bahwa 

tuhan tidak adil dengan dirinya karena sudah memberikan masalah yang begitu 

berat. Dan subjek merasa sudah lelah dengan keadaan yang menurutnya tidak adil 

dan tidak berpihak kepadanya. 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek berinisial 

“Y” pada tanggal 2 Februari 2021, subjek adalah karyawan di PT S yang di PHK 

karena perusahannya mengalami kebangkrutan selama pandemi covid-19. Subjek 
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bercerita bahwa dirinya di PHK sejak bulan Januari, tidak hanya subjek karyawan 

lain yang bekerja disitu seluruhnya juga terkena PHK dan sebagian yang termasuk 

karyawan tetap dipindahkan ke pusat. Subjek menceritakan ketika di PHK seketika 

itu subjek sangat ketakutan karena subjek mengira hanya dirinya yang di PHK. 

Subjek bercerita bahwa selama satu bulan subjek tidak bekerja, subjek merasa 

tertekan karena biasanya subjek memegang uang setiap bulannya dan ia sangat 

khawatir jika tidak kunjung mendapat pekerjaan. Awal Februari subjek sudah 

berusaha menaruh lamaran di perusahaan lain namun belum mendapat panggilan. 

Subjek bercerita bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dan tidak ada jalan yang 

membantu dia untuk bisa bekerja. Subjek mengaku justru memilih menikmati hidup 

dengan mabuk dan melampiaskannya dengan berdiam diri dirumah, dan tidak ingin 

mencari pekerjaan lagi karena menurutnya akan sia-sia. Subjek juga bercerita 

bahwa  dirinya pernah berfikir untuk mengakhiri hidupnya karena tuntutan ekonomi 

keluarga yang membuatnya stres.  

Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2021 dari hasil wawancara peneliti 

dengan subjek berinisial “A”, subjek merupakan karyawan di PT X yang juga 

terkena PHK sejak pandemi covid-19. Subjek bercerita bahwa dirinya di PHK sejak 

bulan September. Sujek bercerita bahwa dirinya masih menganggur sampai 

sekarang dan bekerja serabutan menjadi kuli bangunan tapi hanya seminggu bekerja 

terus tidak bekerja lagi. Subjek bercerita bahwa dirinya sangat tertekan apalagi 

subjek sudah lama menganggur dan tidak bekerja, tuntutan ekonomi dan kehidupan 

yang semakin membuat keadaannya menjadi sulit menambah beban fikiran subjek. 

Subjek juga bercerita bahwa dirinya mengalami stres berat tidak ada yang bisa di
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lakukan, subjek juga merasa sudah tidak ada tuhan, teman maupun saudara yang 

dapat membantunya. Setiap harinya subjek sering melamun di rumah dan berfikir 

bahwa sudah tidak memiliki harapan lagi.  

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan subjek yang berinisial N, 

subjek merupakan karyawan di PT X yang di PHK sejak bulan desember. 

Menyatakan bahwa saat dirinya di PHK, subjek bingung harus seperti apa 

kedepannya, karena subjek merupakan anak pertama dan sebagai tulang punggung 

keluarga, dimasa pandemi saat ini menurutnya banyak perusahaan yang 

merumahkan karyawannya. Setelah di PHK subjek hanya berdiam diri di rumah, 

disamping itu subjek mengaku bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dan 

jika ia melakukan sesuatu selalu salah dimata orang lain. Subjek juga beranggapan 

bahwa dimasa sekarang ini kalau mencari pekerjaan harus ada yang membantu dari 

dalam. Subjek juga bercerita bahwa tuhan tidak adil dengan dirinya karena sudah 

memberikan masalah yang begitu berat.  

Salah satu alasan mengapa individu rentan terhadap keraguan, kecurigaan, 

dan kehilangan makna dalam hidup adalah karena dunia religiusitas mulai 

ditinggalkan. Pada dasarnya agama (yang merupakan salah satu sumber 

religiusitas) dapat membawa kedamaian batin pribadi. Spiritualitas/religiusitas 

merupakan pengalaman universal, tidak hanya dalam ritual keagamaan di tempat 

ibadah, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan manusia (Safaria, 2005).  

Penelitian yang dilakukan Darmawanti, yang berjudul “Hubungan Antara 

Tingkat Religiusitas Dengan Kemampuan Dalam Mengatasi Stres (Coping Stress)” 

pada Mahasiswa Kelompok Pengajian di Surabaya, ditemukan hubungan yang 
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positif antara religiusitas seseorang dalam mengatasi stress, tercapainya hal ini  

dengan mengatasi stress yang meningkat, atau bisa juga semakin tinggi religiusitas 

seseorang, semakin baik juga respon positif terhadap cara mengatasi sumber stress 

yang dilakukannya dengan mengendalikan tingkat stres atau dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat religiusitas  seseorang semakin tinggi (positif) pula coping 

stressnya.  

Orang dapat mengurangi potensi stres dalam hidup dan kehidupan orang 

lain dalam beberapa cara. Pertama, mereka bisa meningkatkan dukungan sosial 

yang mereka berikan dan terima dengan bergabung kelompok sosial, agama, dan 

minat khusus. Kedua, mereka dapat meningkatkan rasa pribadi mereka sendiri dan 

orang lain kontrol dan tahan banting dengan memberi dan mengambil tanggung 

jawab. Juga, mereka dapat mengurangi frustrasi dan membuang lebih sedikit waktu 

dengan mengatur dunia mereka lebih baik, seperti melalui waktu pengelolaan. Dan 

dengan berolahraga dan tetap bugar, mereka dapat mengurangi pengalaman stres 

dan dampaknya memiliki pada kesehatan mereka. Terakhir, mereka bisa bersiap 

untuk stress peristiwa, seperti prosedur medis, dengan meningkatkan perilaku, 

kognitif, dan kontrol informasi (Sarafino, 2011). 

Lazarus dan Folkman (Sarafino, 2011) mengatakan bahwa stres adalah 

suatu keadaan internal yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau 

kondisi lingkungan dan sosial yang dianggap berpotensi membahayakan, tidak 

terkontrol atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Optimisme 

mendorong individu untuk selalu berpikir bahwa sesuatu yang terjadi adalah yang 

terbaik untuk dirinya sendiri. Optimisme ini akan membantu seseorang dalam 
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mengatasi hambatan yang muncul dalam mencapai tujuan atau sasaran dari seorang 

individu (Seligman, 1992). 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dalam penelitiannya yang berjudul 

“Hubungan Antara Optimisme dan Mengatasi Stres pada Mahasiswa yang 

Menyelesaikan Skripsi”, mendapati hasil ada hubungan positif yang signifikan 

antara optimisme dan kemampuan mengatasi stres. Artinya semakin tinggi 

optimisme maka semakin baik kemampuan mengatasi stres. Sebaliknya, semakin 

rendah optimisme semakin buruk kemampuan mengatasi stres dalam 

menyelesaikan tesisnya. 

Cara seseorang mengatasi sebagian ditentukan oleh sumber daya, yang 

meliputi kesehatan dan energi; keyakinan eksistensial, misalnya, tentang Tuhan, 

atau keyakinan umum tentang kontrol; komitmen, yang memiliki sifat motivasi 

yang dapat membantu mempertahankan koping; Problem solving; keterampilan 

sosial; dukungan lingkungan; dan sumber material Lazarus & Folkman (Putri, 

2018). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam melalui penelitian tentang “Hubungan Antara Religiusitas dan 

Optimisme dengan Coping Stress Karyawan Yang Terkena PHK”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 

dan optimisme dengan coping stress karyawan yang terkena PHK.



 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi klinis 

berkaitan dengan hubungan antara religiusitas dan optimisme dengan coping 

stress. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai hubungan antara religiusitas dan optimisme dengan coping 

stress. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan 

hasil penelitian ini. 

 


