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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh Jerry Rivanto 

(2009) yang berjudul ”Pengaruh stressor terhadap stress kerja dan kinerja 

karyawan pada Perusahaan Susu Sapi Anugerah Kediri”. Dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa stressor yang meliputi stressor on the job dan 

stressor off the job dalam kategori rendah, stress kerja dalam kategori rendah, 

sedangkan kinerja karyawan dalam kategori tinggi. Hasil analisis regresi linear 

berganda dapat diketahui bahwa stressor berpengaruh signifikan terhadap stress 

kerja karyawan bagian produksi. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa 

stressor on the job paling berpengaruh terhadap stress kerja karyawan. Stress 

kerja karyawan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada perusahaan  Susu Sapi Anugrah.  

Penelitian kedua yang dijadikan landasan adalah  penelitian Ahmad 

Syahir (tahun 2008) dengan judul ” Pengaruh stressor terhadap stres kerja dan 

kinerja karyawan utility pada PT Teijen Indonesia Fiber Corporation Tbk 

(TIFICO) Tangerang”. Dimana diperoleh kesimpulan bahwa stressor on the job, 

stressor off the job dan stress kerja karyawan dalam kategori rendah dan kinerja 

dalam kategori sangat tinggi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa stressor 

on the job dan stressor off the job baik secara parsial maupun simultan 

berpengaruh signifiksn terhadap stress kerja karyawan. Stress kerja karyawan 
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian utility pada 

PT TIFICO Tangerang. Adapun untuk mengetahui perbandingan peneliti 

terdahulu dengan peneliti sekarang, disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Peneliti Sekarang 

 

Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Alat Analisis Hasil 

Jerry 

Rivanto 

(2009) 

Pengaruh stressor 

terhadap stress 

kerja dan kinerja 

karyawan pada 

Perusahaan Susu 

Sapi Anugerah 

Kediri 

Variabel Bebas (X) 

-X1 = stressor on the job 

-X2 = stressor off  the job 

Variabel Terikat (Y) 

-Y1 = Stres kerja 

-Y2 = Kinerja 

 

-Rentang skala 

-Regresi linear 

berganda 

-Uji T 

-Uji F 

Dari Hasil regresi 

menunjukaan bahwa 

secara parsial dan 

simultan stressor 

berpengaruh signifikan 

terhadap stres kerja. 

Demikian halnya stres 

kerja mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi.  

Achmad 

Sharir 

(2008) 

Pengaruh stressor 

terhadap stress 

kerja dan kinerja 

karyawan bagian 

utility pada PT 

TIFICO 

Tangerang 

Variabel Bebas (X) 

-X1 = stressor on the job 

-X2 = stressor off  the job 

Variabel Terikat (Y) 

-Y1 = Stres kerja 

-Y2 = Kinerja 

 

-Rentang skala 

-Regresi linear 

berganda 

-Regresi 

Linier 

sederhana 

-Uji T 

-Uji F 

Dari hasil regresi 

menunjukkan bahwa 

stressor secara parsial 

maupun simultan 

berpengarug signifikan 

terhadap stress kerja 

karyawan bagian utility. 

Demikian pula dengan 

stress kerja yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Ulfa L. 

 

Pengaruh stressor 

terhadap kinerja 

karyawan dengan 

stress kerja 

sebagai 

var.Intervening 

pada PR Djagung 

Prima Malang 

Variabel Bebas (X) 

 X = stressor 

Variabel Intervening (Y) 

Y = stres kerja 

Variabel Terikat/Kinerja (Z) 

-kualiitas 

-Kuantitas 

-Ketepatan waktu 

-Rentang 

Skala 

-regresi Linear 

sederhana 

-Uji F 
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Dari tabel diatas dapat diketahui perbedaan antara peneliti dengan kedua 

peneliti sebelumnya. Sebagai perbandingan peneliti menggunakan hasil 

penelitian terdahulu Jerry (2009) dan Achmad (2008). Perbedaannya terletak 

pada variabel X yaitu stressor, kedua peneliti terdahulu membagi stressor 

menjadi dua variabel yaitu stressor on the job dan stressor off the job, tetapi 

peneliti hanya menggunakan variabel stressor. Perbedaan yang lainnya terletak 

pada alat analisis yang digunakan, kedua peneliti terdahulu menggunakan 

analisis rentang skala, regresi linear berganda dengan dua uji hipotesis yaitu Uji 

F dan Uji T, tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis rentang 

skala, regresi linear sederhana dan satu uji hipotesis yaitu Uji F karena peneliti 

hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat.    

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Stressor 

Stressor menimbulkan beragam reaksi yang beragam dari tiap 

individu. Beberapa orang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

yang terjadi daripada orang lain dan mereka dapat menyesuaikan perilaku 

mereka sehingga dapat menguasai perubahan. Sebaliknya banyak orang yang 

menanggapi tekanan sebagai beban, sehingga mereka tidak dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005:351) stressor merupakan 

faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stress, dengan kata lain, stressor 

adalah suatu prasyarat untuk mengalami respon stress. Stressor juga 
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diartikan sebagai keadaan lingkungan khusus sebagai sumber potensial stress 

(Gibson, Ivancevich dan Donelly. 1996:339). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa stressor merupakan sumber potensial atau penyebab 

terjadinya stress pada diri seorang karyawan. Gibson (1996:348) menyatakan 

bahwa stressor kerja yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tingkat stress 

kerja tinggi, karyawan berprestasi rendah, sukar tidur, lekas marah, 

kesalahan meningkat, keraguan dalam bekerja dan akhirnya mengakibatkan 

kinerja karyawan menurun. Stressor kerja yang sedang cenderung 

memberikan dampak ketenangan dalam bekerja, persepsi tajam, sehingga 

kinerja karyawan meningkat sedangkan stressor kerja yang rendah berakibat 

timbulnya kebosanan, motivasi menurun, prestasi rendah, sikap acuh 

sehingga kinerja karyawan rendah. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan stress 

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stress disebut 

stressor. Meskipun stress dapat diakibatkan oleh hanya satu stressor, 

biasanya karyawan mengalami stress karena kombinasi stressor. Faktor-

faktor penyebab stress menurut Handoko (2000:200), yaitu : 

a) beban kerja yang berlebihan 

b) tekanan atau desakan waktu 

c) kemenduaan peranan 

d) frustasi 

e) konflik antar pribadi dan antar kelompok 
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f) kekuatiran finansial 

g) masalah anak dan keluarga 

h) masalah fisik (kesehatan) 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005, 351-352) ada empat jenis 

utama stressor, yaitu :  

a) Stressor tingkat individual adalah stressor yang berkaitan secara langsung 

dengan tugas-tugas kerja seseorang, meliputi tuntutan pekerjaan, 

kelebihan beban kerja, konflik peran, ambiguitas peran, kerepotan sehari-

hari, dan keamanan kerja. 

b) Stressor tingkat kelompok disebabkan oleh dinamika kelompok dan 

perilaku manajerial. Para manajer menciptakan stres pada para karyawan 

dengan : menunjukan perilaku yang tidak konsisten, gagal memberika 

dukungan, menunjukkan ketidakpedulian, memberikan arahan yang tidak 

memadahi, menciptakan suatu lingkungan dengan produktifitas tinggi, 

dan memfokuskan pada hal-hal negatif sementara itu mengabaikan 

kinerja yang baik. 

c) Stressor organisasional, meliputi kebudayaan, struktur organisasi, dan 

pengenalan perubahan dalam organisasi kerja. 

d) Ekstraorganisasional (luar organisasi) adalah stressor yang disebabkan 

oleh faktor di luar organisasi, meliputi keluarga, ekonomi, waktu yang 

berubah, polusi udara, panas dan kepadatan. 
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Menurut Robbins (2008:371) sumber potensial dari stress terdiri 

dari tiga faktor yaitu : 

a) Faktor lingkungan, meliputi : ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian 

politik dan ketidakpastian teknologi. 

b) Faktor organisasi, meliputi : tuntutan tugas, tuntutan peran dan tuntutan 

antar pribadi. 

c) Faktor individu, meliputi : masalah keluarga, masalah ekonomi, dan 

kepribadian. 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1996:343), faktor 

penyebab stress dipengaruhi oleh situasi lingkungan fisik, individu, 

kelompok dan organisasi. Situasi tersebut dikelompokkan menjadi: 

a) Lingkungan fisik meliputi: cahaya, suhu, dan udara yang terpolusi 

b) Lingkungan individu meliputi: konflik peran ganda, beban kerja berlebih, 

tidak ada kontrol, tanggung jawab dan kondisi kerja 

c) Lingkungan kelompok meliputi: hubungan yang buruk dengan rekan 

sekerja, bawahan dan atasan. 

d) Lingkungan organisasi meliputi: kurang adanya partisipasi, struktur 

organisasi, tingkat jabatan, dan kebijakan yang kurang jelas. 

3. Pengertian Stres Kerja 

Kata stress berasal dari bahasa Yunani Eustress, Eu berarti baik. 

Secara umum stress bisa didefinisikan sebagai suatu tanggapan penyesuaian 

yang merupakan konsekuaensi dari setiap tindakan, situasi atau peristiwa di 



15 

 

                                           

lingkungan luarnya yang menetapkan tuntutan berlebihan pada seseorang. 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1996:339) stress merupakan suatu 

tanggapan penyesuaian, diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individual 

dan atau proses-proses psikologi, akibat dari setiap tindakan lingkungan, 

situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik 

berlebihan kepada seseorang.  

Menurut Handoko (2000:200) Stress merupakan suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 

seseorang. Jika seseorang / karyawan mengalami stress yang terlalu besar 

maka akan dapat menganggu kemampuan seseorang / karyawan tersebut 

untuk menghadapi lingkungannya dan pekerjaan yang akan dilakukannya. 

Menurut Robbins (2008:368) Stress adalah suatu kondisi dinamik 

dimana seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala 

 (constrain), atau tuntutan (demands) yang dikaitkan dengan apa yang sangat 

diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan 

penting. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa stress kerja 

adalah suatu tanggapan seseorang atas kondisi yang terjadi biasanya berupa 

kelebihan tuntutan atau kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan 

terutama mengenai aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini 

adalah model stress menurut Robbins (2008:371) 
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Gambar 2.1 

Model Stres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robbins (2008:371) 

 

Dari gambar diatas diketahui bahwa sumber potensial terjadinya 

stres dikarenakan tiga faktor yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi dan 

faktor individu. Stress yang dialami seseorang tidak akan sama dengan stress 

yang dialami orang lain, karena tiap individu memiliki perbedaan baik dari 

sisi persepsi, pengalaman kerja, dukungan sosial, keyakinan akan tempat 

kedudukan kontrol dan adanya sikap bermusuhan. Konsekwensi stress yang 

terjadi pada individu akan nampak dari gejala-gejala yang mereka rasakan 
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atau perlihatkan, gejala-gejala tersebut meliputi gejala fisik, gejala 

psikologis, dan gejala perilaku.  

4. Konsekuensi Dari Stress Kerja 

Menurut Sigit (2003:217) secara garis besar akibat-akibat stress 

dapat dibedakan kedalam tiga golongan, yaitu perilaku, kognitif, dan 

phisiologis. Terhadap perilaku dapat menimbulkan turunnya kepuasan kerja, 

mundurnya kinerja, kemangkiran kerja (absenteisme), tingginya perputaran 

tenaga kerja, terjadinya kecelakaan, dan penyalahgunaan obat. Secara 

kognitif ialah pengambilan keputusan yang jelek, sulitnya berkonsentrasi, 

dan sering lupa. Secara phisiologis ialah tekanan darah meningkat, kolesterol 

tinggi, dan penyakit jantung. Namun ini semua masih tergantung pada 

kondisi masing-masing orang, antara lain keturunan, usia, dukungan sosial, 

watak/kepribadian, dan bagaimana menanganinya. 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1996:343) konsekuensi 

yang terjadi akibat dari stress kerja karyawan terbagi menjadi tiga, yaitu 

meliputi: 

a) Stress Fisiologis adalah  stress yang dapat menciptakan perubahan dalam 

metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan, 

meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala dan 

menyebabkan serangan jantung. 

b) Stress psikologis adalah stress yang dapat menyebabkan ketidakpuasan 

dalam bekerja. 
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c) Stress perilaku adalah stress yang berpengaruh terhadap perubahan 

produktivitas, absensi, juga perubahan dalam kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, 

gangguan tidur, dan keluar kerja. 

5. Gejala Stres Kerja 

Menurut Robbin (2008:375) gejala yang ditimbulkan oleh stress 

adalah sebagai berikut: 

a) Gejala fisiologis, meliputi perubahan dalam metabolisme, meningkatnya 

laju detak jantung dan pernafasan, meningkatnya tekanan darah, 

menimbulakan sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. 

b) Gejala psikologis, meliputi ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

c) Gejala perilaku, meliputi perubahan dalam produktivitas, absensi; dan 

tingkat keluarnya karyawan, perubahan dalam kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah dan 

gangguan tidur. 

Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:297) gejala 

yang ditimbulkan oleh stress yaitu: 

a) Gejala perilaku, dimana gejala yang ditimbulkan berupa kepuasan kerja, 

kinerja, absen, perputaran pekerja, kecelakaan, penyalah gunaan obat, dan 

klaim perawatan kesehatan. 
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b) Gejala fisiologis, dimana gejala yang ditimbulkan berupa tekana darah 

yang meningkat, sistem kekebalan, kolesterol tinggi, penyakit jantung, 

dan masalah sistem pencernaan. 

c) Gejala kognitif, dimana gejala yang ditimbulkan adalah pengambilan 

keputusan yang buruk, kurang kosentrasi, lupa, frustasi, dan apatis. 

6. Sumber Potensial Stres 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1996:342) penyebab 

stress dibedakan menjadi dua yaitu stress di tempat kerja dan stress yang 

bukan berkaitan dengan kerja. Namun kedua penyebab stress ini saling 

berhubungan dan berkaitan. Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly 

(1996:343), membagi stress di tempat kerja menjadi empat kategori, yaitu: 

a) Stres lingkungan fisik 

Merupakan penyebab stress yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan 

pekerjaan atau perusahaan yang tidak nyaman. Selain itu penyebab stress 

lingkungan fisik juga termasuk masalah di dalam pekejaan. Indikator: 

cahaya, suhu, suara, dan udara yang terpolusi. 

b) Stres individu 

Merupakan penyebab stress yang ditimbulkan karena adanya perbedaan 

pendapat antar individu. Dalam hal ini terjadi ketidakcocokan kepribadian 

antar karyawan. Indikator: konflik peran, konflik ganda, beban kerja 

berlebih, tidak ada kontrol, tanggung jawab, dan beban kerja. 

c) Stres kelompok 
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Merupakan penyebab stress yang terjadi karena ketidakefektifan 

organisasi yang dipengaruhi oleh sifat hubungan diantara kelompok-

kelompok. Idikator: hubungan yang buruk dengan rekan kerja, bawahan 

atau atasan. 

d) Stres organisasional 

Merupakan penyebab stress yang terjadi karena kurangnya partisipasi dari 

individu terhadap struktur organisasi dalam mengambil keputusan. 

Indikator: desain struktur jelek, politik jelek, tidak ada kebijakan khusus. 

7. Hal-hal yang Mempengaruhi Stress 

Menurut Robbin (2008:377) sekurang-kurangnya terdapat lima 

variabel yang relevan untuk mengurangi terjadinya stress, meliputi: 

a) Persepsi, karyawan bereaksi untuk menanggapi persepsi meraka terhadap 

realitas. Oleh karena itu persepsi akan memperlunak hubungan antara 

suatu kondisi stress potensial dan reaksi seorang karyawan terhadap 

kondisi itu. 

b) Pengalaman kerja, dikatakan beban orang yang berpengalaman 

merupakan guru yang sangat baik. Pengalaman juga menjadi salah satu 

pengurang rasa stress. 

c) Dukungan sosial, makin banyak bukti yang menunjukkan bahwa 

dukungan sosial yaitu hubungan kolega dengan rekan kerja dapat 

menyangga dampak stress. 
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d) Keyakinan akan tempat kedudukan kendali, tempat kedudukan kendali 

diperkenalkan sebagai atribut kepribadian. Dengan tempat kedudukan 

kendali internal yakin bahwa mereka mengendalikan tujuan akhir mereka 

sendiri. Mereka dengan kedudukan eksternal yakin bahwa kehidupan 

mereka dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan luar. 

e) Permusuhan, seseorang yang gila kerja, selalu bergegas dan tidak sabar 

atau kompetitif. Hal tersebut tidak diartikan bahwa seseorang seperti itu 

rawan terhadap penyakit atau terhadap efek negatif stress. 

8. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan perwujutan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya 

tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. 

Tetapi hal ini tidak mudah dilakukuan sebab banyak faktor yang 

mempengaruhi tingkat rendahnya kinerja seseorang. 

Menurut Mangkunegara (2005:9) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakna tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan Kinerja menurut Kusriyanto (1991:3) dalam 

Mangkunegara (2005:9) adalah: perbandingan hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam).  

9. Indikator Kinerja 
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Menurut Mangkunegara (2005:67), terdapat tiga metode yang 

digunakan dalamn rangka pengukuran kinerja karyawan pada perusahaan, 

yaitu :  

a) Mutu atau kualitas produk 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kulaitas 

produk yang karyawan  telah dihasilakan karyawan. pengukuran melalui 

kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang  

karyawan dalam melaksanakan tugasdan tanggung jawab yang telah 

diberikan kepadanya 

b) Kuantitas atau jumlah produk 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan  seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung berhubungan 

dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam 

menghasilkan produk 

c) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 

pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran prusahaan dapat dijadikan 

ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai karyawan. 
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10. Hubungan Stressor, Stress Kerja dan Kinerja 

Menurut Robbins (2008:377) Pola U terbalik menunjukkan 

hubungan tingkat stres (rendah-tinggi) dan kinerja (rendah-tinggi). Bila tidak 

ada stres, tantangan kerja juga tidak ada dan kinerja cenderung menurun. 

Sejalan dengan meningkatnya stres, kinerja cenderung naik, karena stress 

membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya dalam 

memenuhi kebutuhan kerja, adalah suatu rangsangan sehat yang mendorong 

para karyawan untuk menanggapi tantangan pekerjaan. Akhirnya stres 

mencapai titik stabil yang kira-kira sesuai dengan kemampuan prestasi 

karyawan. Selanjutnya, bila stress menjadi terlalu besar, kinerja akan mulai 

menurun karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Karyawan 

kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya. Akibat yang paling 

ekstrim adalah kinerja menjadi nol, karyawan, menjadi tidak kuat lagi 

bekerja, putus asa, keluar atau menolak bekerja untuk menghindari stress. 

Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara stress 

kerja dan kinerja:  
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Gambar 2.2 

Hubungan Stress Kerja dan Kinerja 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang 

akan dilakukan dalam penelitian yaitu mengenai pengaruh stressor terhadap 

kinerja karyawan dengan stres kerja sebagai variabel intervening pada PR 

Djagung Prima Malang. Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat disusun kerangka pikir yang menunjukkan hubungan antara ketiga variabel 

yaitu stressor, stres kerja dan kinerja yang digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut :  

  

 

 

Sumber : Robbins (2008:378) 
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Gambar 2.3 

Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kerangka pikir diatas menerangkan tiga hubungan pengaruh 

antara masing-masing variabel yaitu stressor, stres kerja dan kinerja karyawan 

PR Djagung Prima. Stressor merupakan sumber potensial terjadinya stres kerja.  

Pengelolaan stressor penting dilakukan agar karyawan tidak mengalami gejala-

gejala secara fisik, perilaku, maupun secara psikologis dari adanya stres kerja. 

Stres kerja pada tingkat tertentu akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu 

sendiri.  

Kondisi karyawan PR Djagung Prima Malang khususnya karyawan 

borongan disinyalir rentan terhadap stress. Faktor-faktor yang menyebabkan 
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stress tersebut dapat berasal dari organisasi yaitu tuntutan tugas, tuntutan peran 

dan tuntutan antar karyawan. Adanya faktor-faktor penyebab stress tersebut akan 

berdampak secara fisik, perilaku, dan psikologis yang mengganggu kinerja 

karyawan borongan. Jika hal tersebut terus menerus terjadi dan dalam jangka 

waktu yang cukup lama akan mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja 

karyawan dapat dinilai dari tiga hal yaitu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang dihadapi dan 

perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

Pengertian hipotesis menurut Arikunto (2002:63) yaitu suatu teori sementara 

yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah kebenaran). Berdasarkan 

perumusan masalah dan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini hipotesis yang 

diambil adalah: 

a) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara stressor terhadap stress 

kerja karyawan PR Djagung Prima Malang. 

b) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara stress kerja terhadap 

kinerja karyawan PR Djagung Prima Malang. 

c) Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara stressor terhadap kinerja 

karyawan PR Djagung Prima Malang. 

 

 


