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BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

POLRI dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak azasi manusia. (Pos Polisi, 2012) 

Demikian pentingnya peran POLRI dalam Pembangunan Nasional, 

sehingga diharapkan para POLRI dapat memiliki etos kerja dan kinerja yang 

tinggi. Namun pada kenyataannya etos kerja dan kinerja yang tinggi sulit dicapai 

apabila karyawan mengalami stres kerja. (Krisbiyanto,2012) Stres kerja adalah 

perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini dapat menimbulkan emosi tidak stabil, 

perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok berlebihan, tidak bisa 

rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan 

pencernaan.(Handoko,2001) 
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Beehr dan Newman (Waluyo, 2013) menyatakan gejala stres kerja dapat 

dibagi dalam 3 aspek yaitu gejala psikologis seperti : hipersensitif emosi dan 

hiperaktif, merasa frustasi, marah, dan kebencian, cemas, tegang, kebingungan 

dan sensitive, merasa tertindas, berkurangnya efektifitas berkomunikasi, menarik 

diri dan depresi, merasa terisolasi dan terasing, kebosanan dan ketidakpuasan 

kerja, kelelahan mental dan penurunan fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, 

kehilangan spontanitas dan kreatifitas, menurunnya self-esteem. Sedang gejala 

fisiologis seperti : meningkatnya detak jantung dan tekanan darah, meningkatnya 

sekresi adrenalin dan nonadrenalin, gangguan gastrointestinal (misalnya gangguan 

lambung), mudah terluka, mudah lelah secara fisik, kematian, gangguan 

kardiovaskuler, gangguan pernafasan, lebih sering berkeringat, gangguan pada 

kulit, kepala pusing, migrain, kanker, ketegangan otot, problem tidur (sulit tidur, 

terlalu banyak tidur). Serta gejala perilaku seperti : Menunda atau menghindari 

pekerjaan atau tugas, meningkatnya penggunaan minuman keras dan mabuk, 

perilaku sabotase, meningkatnya frekuensi absensi, perilaku makan yang tidak 

normal (kebanyakan atau kekurangan), kehilangan nafsu makan dan penurunan 

drastis berat badan, meningkatnya kecenderungan perilaku beresiko tinggi seperti 

berjudi, kecenderungan bunuh diri, meningkatnya agresifitas, kriminalitas dan 

mencuri, penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, 

serta penurunan prestasi dan produktivitas. 

Tantangan dan tekanan yang dihadapi seorang polisi dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya dapat memicu timbulnya stres. Zakir dan Murat (2011) 

berpendapat bahwa profesi polisi dianggap sebagai pekerjaan dengan tingkat stres 
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tinggi karena jam kerja yang panjang, struktur kepemimpinan serta kekhawatiran 

akan keselamatan atau dalam artian memiliki resiko yang cukup tinggi. Profesi 

polisi rentan terhadap stress karena harus siap siaga dalam melayani dan 

mengayomi masyarakat. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk menjaga 

keamanan negara. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota POLRI 

berinisial D. Subyek D menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dia juga 

terkadang mendapatkan tekanan dari atasan dikarenakan waktu / deadline  dari 

tugas tersebut. Akibatnya Ia mengalami kelelahan, cepat pusing, terkadang juga 

mual dan tekanan darah yang cepat naik. Subyek D menyatakan bahwa beliau 

menyadari mengapa atasan bersikap demikian hal itu dikarenakan D juga sering 

membuang waktu dalam menyelesaikan tugasnya, selain itu D juga sering 

meninggalkan tempat dinas hanya untuk sekedar “ngopi” atau “nongkrong” 

dengan teman dan atau rekan kerjanya. Ia juga sering kurang dapat mengontrol 

emosinya, sering hilang mood dan tidak bersemangat dalam bekerja.  

Wawancara lain dilakukan penulis pada seorang subyek berinisial Y 

mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia mudah mengalami sakit kepala, mudah 

marah, dan kehilangan nafsu makan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang 

menumpuk akibat dari perilaku menunda – nunda dalam menyelesaikannya. 

Seharusnya kerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan bantuan rekan kerjanya yang 

lain, namum rekan kerja yang lain juga malah dengan santainya bermain HP atau 

malah sibuk menonton youtube.  
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Wawancara lain juga dilakukan pada seorang subyek anggota POLRI 

berinisial H menyatakan bahwa dia sering mengalami hilangnya konsentrasi, 

mudah merasa bosan, dan frustasi melihat banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan. H selalu berniat mengerjakan namun senantiasa menunggu besok-

besok untuk mengerjakannya. Ia merasa selalu tidak sempat karena harus 

mengasuh kedua anaknya yang masih kecil yang sedang mengalami proses 

perceraian. 

Kondisi kerja yang menimbulkan stress dapat berbahaya bagi para karyawan 

dan memberikan dampak negative pada efektivitas organisasi. Dampak stress 

kerja pada organisasi dapat terjadi antara lain meningkatnya biaya pemeliharaan 

kesehatan untuk karyawan, bertambah tinggi angka absensi karyawan, lebih 

banyak terjadi kecelakaan kerja, dan berkurangnya produktivitas. Indikasi lain 

dari efek negative stress kerja adalah meningkatnya tendensi terhadap keluhan 

kompensasi karyawan yang dikaitkan dengan stress (Sudarnoto, 2012). 

Seperti yang diungkapkan Beheshtifar (2011) bahwa salah satu penyebab 

stress kerja adalah prokrastinasi kerja. Prokrastinasi  kerja adalah  perilaku  

dimana  anggota  menunda-nunda  melakukan  pekerjaan mereka  secara  sengaja. 

Anggota  lebih menyukai  kegiatan  lain  yang  dirasakan lebih  menyenangkan  

dan  tidak  ada hubungan  dengan  pekerjaannya  seperti bermain  game  di  

computer  atau  di smartphone,  berselancar  di  dunia  maya, berbincang-bincang  

dengan  rekan  kerja, memperpanjang waktu ibadah untuk tidur, minum kopi 

bahkan berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan selama jam kerja dll. 

(Sofyanty,2020). Hal ini dipertegas dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
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(Hidayah, 2014) yang menjelaskan prokrastinasi adalah kegagalan untuk 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan. Orang yang 

menunda menyelesaikan tugas seharusnya diselesaikan, maka ia lebih suka 

menghabiskan waktu untuk ngobrol bersama teman atau menonton televisi 

Ironisnya meski mereka mengetahui resiko  tersebut  namun  seorang 

prokrastinator  tidak  jera  dan  cenderung akan mengulangi perbuatan serupa di 

masa yang  akan  datang. Akibatnya  prokrastinasi berkembang  menjadi  sebuah  

kebiasaan buruk  dan  karyawan  terjebak  dalam lingkaran  setan.  Prokrastinasi  

kerja  dapat memperburuk  citra  perusahaan  sehingga mempengaruhi  kinerja  

perusahaan. Sedangkan  dari  sisi  sang  prokrastinator dapat  berdampak  buruk  

bukan  hanya dari sisi  kinerja  pegawai  saja  tapi  kondisi psikologis  pun  ikut  

terganggu.  Penundaan dapat  mengakibatkan  menumpuknya pekerjaan,  

menambah  beban  kerja,  stress kerja.  Kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan 

cenderung  tidak  maksimal,  jika  terus menerus dibiarkan akan menjadi 

kebiasaan kronis  dan  dapat  mengganggu  kinerja organisasi. (Sofyanty, 2020) 

Burka dan Yuen (Septianita dan Tjalla, 2010) mengemukakan penundaan 

yang dikategorikan sebagai prokrastinasi apabila penundaan tersebut sudah 

merupakan kebiasaan atau pola menetap yang selalu dilakukan seseorang ketika 

menghadapi tugas dan penundaan tersebut disebabkan oleh adanya 

keyakinankeyakinan yang irasional dalam memandang tugas. 

Prokrastinasi digunakan untuk menunjukkan suatu kecenderungan 

menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan, istilah ini pertama kali 

digunakan oleh Brown dan Holzman (Ghufron & Risnawita, 
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2016). Ghufron dan Risnawita (2016) juga menyatakan bahwa seseorang 

yang mempunyai kecenderungan untuk menunda atau tidak segera memulai 

pekerjaan, ketika menghadapi sesuatu pekerjaan dan tugas disebut seseorang 

yang melakukan prokrastinasi. Tidak peduli apakah penundaan tersebut 

mempunyai alasan atau tidak. Setiap penundaan dalam menghadapi suatu 

tugas disebut prokrastinasi. 

Hasil penelitian Permatasari, (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara prokrastinasi kerja dengan stress. Artinya, 

semakin tinggi prokrastinasi kerja maka semakin tinggi stres kerja pegawai, dan 

sebaliknya semakin rendah prokrastinasi kerja maka semakin rendah pula stres 

kerja pegawai. 

Faktor lain yang mempengaruhi stress kerja adalah regulasi emosi. Regulasi 

emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengatur emosi. 

Dalam penelitian (Pasudewi, 2012) , Jackson menjelaskan bahwa regulasi emosi 

adalah kemampuan untuk mengontrol atau mengatur diri untuk tetap efektif di 

dalam tekanan yang menerpa, tetap positif memandang masa depan dan bersikap 

realistis dalam perencanaannya. Regulasi emosi ialah kapasitas untuk mengontrol 

dan menyesuaikan emosi yang timbul pada tingkat intensitas yang tepat untuk 

mencapai suatu tujuan. Regulasi emosi yang tepat meliputi kemampuan untuk 

mengatur perasaan, reaksi fisiologis, kognisi yang berhubungan dengan emosi, 

dan reaksi yang berhubungan dengan emosi (Shaffer dalam Anggraeny, 2014). 

Sedangkan menurut Gottman dan Katz (Anggreiny, 2014) 

regulasi emosi merujuk pada kemampuan untuk menghalangi perilaku 
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tidak tepat akibat kuatnya intensitas emosi positif atau negatif yang dirasakan, 

dapat menenangkan diri dari pengaruh psikologis yang timbul akibat intensitas 

yang kuat dari emosi, dapat memusatkan perhatian kembali dan mengorganisir 

diri sendiri untuk mengatur perilaku yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. 

Walden dan Smith (Anggreiny, 2014) menjelaskan bahwa regulasi emosi 

merupakan proses menerima, mempertahankan dan mengendalikan suatu 

kejadian, intensitas dan lamanya emosi dirasakan, proses fisiologis yang 

berhubungan dengan emosi, ekspresi wajah serta perilaku yang dapat diobservasi. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa regulasi emosi dapat dijadikan 

sebagai mediator dalam konteks penyesuaian terhadap stres (Troy & Mauss, 

2011). Lazarus (Gruyak, Gross, & Etkin, 2011) juga mengungkapkan hal yang 

sama, di mana regulasi emosi dapat digunakan untuk mengelola tuntutan eksternal 

dan internal yang spesifik serta berat atau melebihi sumber daya individu yang 

dinilai sebagai stress.  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa regulasi emosi berpengaruh 

terhadap stres kerja. Hasil penelitian Sari (2016) menunjukkan bahwa pelatihan 

regulasi emosi efektif dalam menurunkan stres kerja pada anggota Reskrim. Hasil 

penelitian Ikasari (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara regulasi emosi 

dengan stres pengasuhan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dibuat hipotesa 

minor sebagai berikut:  adanya hubungan negatif antara regulasi emosi dan stress 

kerja, yang berarti semakin tinggi regulasi emosi maka semakin rendah stress 

kerja yang dialami seseorang. Sedangakn adanya hubungan positif antara 
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prokrastinasi dengan stress kerja, yang berarti semakin tinggi prokrastinasi maka 

akan semakin tinggi pula stress kerja yang dialami. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul: “Hubungan Regulasi Emosi dan Prokrastinasi terhadap Stress 

Kerja Anggota Polri Polres Pati” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan 

antara regulasi emosi dan prokrastinasi dengan stress kerja pada anggota Polri 

Polres Pati. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi ilmiah bagi kajian ilmu psikologi industri  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  POLRES Pati 

Diharapkan dapat menjadi masukan terkait regulasi emosi dan 

prokrastinasi kerja yang pada akhirnya stres kerja juga dapat ditekan di 

kalangan anggota POLRI POLRES Pati. 

b. Bagi Anggota POLRI 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi berupa regulasi 

emosi dan prokrastinasi kerja sehingga bisa terhindar dari regulasi emosi 

dan prokrastinasi, dan akhirnya juga terhindar dari stres kerja. 

c. Peneliti Lain 



9 
 

 

Hasil penelitian ini, memberikan sumbangan berupa wacana pemikiran 

dan data-data empirik tentang regulasi emosi, prokrastinasi dan stress 

kerja sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan tema yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


