
Bab II 

Tinjauan Pustaka 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Puspitasari (2005) meneliti pengaruh stres kerja terhadap prestasi kerja perawat Rumah 

Sakit Saiful Anwar Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat stres kerja 

karyawan yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan perawat Rumah Sakit Saiful Anwar 

Malang. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel stres 

mampu menjelaskan perubahan stres kerja perawat sebesar 70,4%. Hasil uji secara parsial dan 

simultan dapat diketahui bahwa teradapat pengaruh yang signifikan antara variabel stres kerja 

yang meliputi stres fisiologis, stres psikologi dan stres perilaku terhadap prestasi kerja perawat 

pada instansi tersebut. Variabel stres psikologis diidentifikasi mempunyai pengaruh dominan 

terhadap prestasi kerja perawat. 

Suswati dan Al Ayyubi (2008) meneliti pengaruh stress kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan Universitas Gajayana Malang. Tujuan dari penelitian ini seberapa besar pengaruh stres 

kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan Universitas Gajayana Malang. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel stres mampu menjelaskan 

terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan Universitas 

Gajayana Malang. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pengaruh stressor terhadap prestasi 

kerja melalui stres. Penelitian ini mengacu pada penyebab stres yang berpengaruh terhadap 

prestasi kerja pada rumah makan ocean garden Malang. Perbedaan yang dilakukan peneliti 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada variabel bebas dan terikat, 

objek penelitian, lokasi penelitian, populasi, jumlah sampel, dan alat analisis yang dipergunakan. 



Untuk lebih menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat 

dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian 

(Nama dan Tahun 

Penelitian) 

Variabel 

penelitian 

Alat analisis Hasil Penelitian 

Pengaruh Stres Kerja 

terhadap Prestasi Kerja 

Puspitasari (2005) 

terbatas pada 

variabel stress 

kerja dan 

prestasi kerja 

Rentang skala 

dan regresi 

berganda 

Variabel stres kerja 

psikologis diidentifikasi 

mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap 

prestasi kerja. 

Pengaruh Stres Kerja 

terhadap Prestasi Kerja. 

Endang Suswati dan 

Ibnu Azizi Al Ayyubi 

(2008) 

Terbatas pada 

variabel stress 

kerja dan 

prestasi kerja 

Rentang skala 

dan regresi 

berganda 

Pengaruh yang 

signifikan secara parsial 

dari stres kerja  terhadap 

prestasi kerja 

Pengaruh stressor 

terhadap prestasi kerja 

melalui stres kerja. 

Andhika Wahyu HP 

(2012) 

Terbatas pada 

variabel stressor, 

stress kerja, dan 

prestasi kerja 

Rentang skala 

dan path 

analyzis 

 

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Stressor 

Stressor adalah faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stres (Kreitner dan Kinicki, 

2005:353). Dengan kata lain stressor adalah suatu prasyarat untuk mengalami respon stres. 

Konsep Stres kerja diadaptasi dari model stress kinerja, dan indicator stressor yan 

dikembangkan oleh Ivansevich dan Matteson, “Organizational Stressor and Heart Disease”, 



(dalam Kreitner dan Kinicki, 2005:354) yang antara lain meliputi : Level individual, Level 

kelompok , Level organisasional, dan Level ekstra organisasional. Stressor level individual 

yaitu yang secara langsung dikaitkan dengan tugas pekerjaan seseorang (person-job 

interface). 

a. Stressor Level Individu 

1. Role overload merupakan kondisi dimana pegawai memiliki terlalu banyak  pekerjaan 

yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan jadwal waktu yang ketat. 

2. Role conflict. Terjadi ketika berbagai macam pegawai memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini juga terjadi 

ketika pegawai diperintahkan untuk melakukan sesuatu tugas/pekerjaan yang 

berlawanan dengan hati nurani atau moral yang mereka anut. 

3. Role ambiguity. Terjadi ketika pekerjaan itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas. 

Oleh karena pegawai tidak mampu untuk menentukan secara tepat apa yang diminta 

organisasi dari mereka, maka mereka terus menerus merasa cemas apakah kinerja 

mereka telah cukup atau belum. 

4. Responsibility for other people. Hal ini berkaitan dengan kemajuan karir pegawai. 

Kemajuan karir yang terlalu lambat, terlalu cepat, atau pada arah yang tidak 

diinginkan akan menyebabkan para pegawai mengalami tingkat stres yang tinggi. 

Apalagi jika mereka harus bertanggung jawab terhadap karir seseorang yang lain 

akan menyebabkan level stres menjadi lebih tinggi. 

b. Stressor Level Kelompok  

Level ini  disebabkan oleh dinamika kelompok dan perilaku manajerial. Para manager 

menciptakan stres pada para pegawai dengan  menunjukkan perilaku yang tidak 



konsisten, gagal memberikan dukungan yang memadai, menunjukkan 

ketidakpedulian, memberikan arahan yang tidak memadai, menciptakan suatu 

lingkungan produktivitas yang tinggi, memusatkan perhatian pada hal yang negative, 

sementara hal positif diabaikan. 

c. Stressor level organisasi 

Level ini dapat  mempengaruhi sejumlah besar pegawai. Budaya organisasi 

merupakan contoh utama dari stressor level organisasional. Suatu lingkungan kerja 

yang mempunyai tekanan yang tinggi sementara tidak ada tempat bagi pegawai untuk 

melepaskan stres mereka, maka akan menimbulkan kobaran respon stres. Oleh 

karenanya, organisasi perlu mengembangkan budaya organisasi yang dapat 

mengurangi stres. Stressor level organisasi ini meliputi kebudayaan, struktur, 

teknologi; perubahan dalam kondisi kerja. 

d. Stressor level ekstraorganisasional  

Level ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor di luar organisasi seperti permasalahan 

keluarga, masalah keuangan, dinamika perubahan angkatan kerja, dan kondisi 

lingkungan seperti polusi suara, kepadatan, dan udara. Munculnya stres, baik yang 

disebabkan oleh sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan 

akan memberikan akibat tertentu pada seseorang. Koslowsky (dalam Kreinter dan 

Kinicki, 2005) membagi empat jenis konsekuensi yang dapat ditimbulkan stres, yaitu: 

1. Psikologis, yang berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, depresi, 

kelelahan kekecewaan, kehilangan kesabaran, harga diri yang rendah. 

2. Perilaku, yang berupa peningkatan konsumsi alkohol, tidak nafsu makan atau 

makan berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan, menurunnya semangat untuk 



berolahraga yang berakibat timbulnya beberapa penyakit. Pada saat stres juga 

terjadi peningkatan intensitas kecelakaan, baik di rumah, di tempat kerja atau di 

jalan. 

3.  Kognitif, yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan, kurangnya konsentrasi, 

dan peka terhadap ancaman. 

4. Fisiologis, yaitu menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik yang berupa 

penyakit yang sudah diderita sebelumnya, atau memicu timbulnya penyakit 

tertentu. 

2. Pengertian Stres Kerja 

Kreitner dan kinicki (2005) mendefinisikan stres sebagai respon adaptif dihubungkan 

oleh karakteristik dan atau proses pisikologis individu, yang merupakan suatu konsekuensi 

dari setiap tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan 

pisikologis/fisik khusus pada seseorang. 

Sondang Siagian (2008) menyatakan bahwa stress merupakan kondisi ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak bisa 

diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan orang berinteraksi secara 

positif dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan 

luarnya. Artinya, karyawan yang bersangkutan akan mengalami berbagai gejala negatif yang 

pada gilirannya akan berpengaruh pada prestasi kerja. Masalah Stres kerja di dalam 

organisasi perusahaan menjadi gejala yang penting diamati sejak mulai timbulnya tuntutan 

untuk efisien di dalam pekerjaan. Akibat adanya stres kerja tersebut yaitu orang menjadi 

nervous, merasakan kecemasan yang kronis, peningkatan ketegangan pada emosi, proses 

beriikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, sebagai hasil dari adanya stres kerja karyawan 



mengalami beberapa gejala stres yang dapat mengancam dan mengganggu pelaksanaan 

kerja mereka, seperti : mudah marah dan agresi, tidak dapat relaks, emosi yang tidak stabil, 

sikap tidak mau bekerja sama, perasaan tidak mampu terlibat, dan kesulitan dalam masalah 

tidur. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya stres kerja adalah dikarenakan 

adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik 

aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan.  

1. Faktor Penyebab Stress 

Kondisi yang cenderung menyebabkan stress disebut stressor. Hampir setiap kondisi 

pekerjaan bisa menyebabkan stress tergantung pada reaksi karyawan. Bagaimanapun juga 

ada kondisi kerja ang sering menyebabkan stress bagi karyawan. Menurut 

Robbins(2003:794) penyebab stres itu ada 3 faktor yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan. Yaitu: 

- Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila 

perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan 

kesejahteraan mereka. 

- Ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu seperti yang terjadi di 

Indonesia, banyak sekali demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas 

dengan keadaan mereka. Kejadian semacam ini dapat membuat orang merasa 

tidak nyaman. Seperti penutupan jalan karena ada yang berdemo atau mogoknya 

angkutan umum dan membuat para karyawan terlambat masuk kerja. 



- Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka hotel pun 

menambah peralatan baru atau membuat sistem baru. Yang membuat karyawan 

harus mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu. 

- Terorisme adalah sumber stres yang disebabkan lingkungan yang semakin 

meningkat dalam abad ke 21, seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC 

oleh para teroris, menyebabkan orang-orang Amerika merasa terancam 

keamanannya dan merasa stres. 

b. Faktor Organisasi 

Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. Tekanan 

untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, 

beban kerja berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja yang 

tidak menyenangkan. Dari beberapa contoh diatas, penulis mengkategorikannya 

menjadi beberapa faktor dimana contoh-contoh itu terkandung di dalamnya. Yaitu: 

- Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk 

menunaikan tugasnya secara baik dan benar. 

- Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang 

sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu.Konflik 

peran menciptakan harapan-harapan yang barangkali sulit dirujukkan atau 

dipuaskan. Kelebihan peran terjadi bila karyawan diharapkan untuk melakukan 

lebih daripada yang dimungkinkan oleh waktu. Ambiguitas peran tercipta bila 

harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan karyawan tidak pasti mengenai 

apa yang harus dikerjakan. 



- Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan 

lain.Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi 

yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para 

karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. 

- Struktur Organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat 

aturan dan peraturan dan dimana keputusan itu diambil. Aturan yang berlebihan 

dan kurangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada 

karyawan merupakan potensi sumber stres. 

c. Faktor Individu 

- Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan terutama faktor-faktor 

persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi dan karakteristik kepribadian 

bawaan. 

- Faktor persoalan keluarga. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa 

orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga sebagai sesuatu yang 

sangat berharga. Kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan dan kesulitan disiplin 

anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang menciptakan stres bagi 

karyawan dan terbawa ke tempat kerja. 

- Masalah Ekonomi. Diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola sumber 

daya keuangan mereka merupakan satu contoh kesulitan pribadi yang dapat 

menciptakan stres bagi karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam 

bekerja. 

- Karakteristik kepribadian bawaan. Faktor individu yang penting mempengaruhi 

stres adalah kodrat kecenderungan dasar seseorang. Artinya gejala stres yang 



diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang 

itu. 

2. Gejala Stres Kerja 

Robbins (2005), mengelompokkan gejala stres kerja ke dalam tiga aspek, yaitu:  

a. Gejala fisiologikal  

Yang termasuk dalam simptom-simptom ini yaitu: Sakit perut, detak jantung 

meningkat dan sesak nafas, tekanan darah meningkat, sakit kepala dan serangan 

jantung  

b. Gejala psikologikal  

Adapun simptom-simptomnya sebagai berikut:  Kecemasan, ketegangan, kebosanan, 

ketidakpuasan dalam bekerja dan menunda-nunda.  Gejala-gejala psikis tersebut 

merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan diprediksikan dari terjadinya 

ketidakpuasan kerja. Pegawai kadang-kadang sudah berusaha untuk mengurangi 

gejala yang timbul, namun menemui kegagalan sehingga menimbulkan keputusasaan 

yang seolah-olah terus dipelajari, yang biasanya disebut dengan learned helplessness 

yang dapat mengarah pada gejala depresi Bodner & Mikulineer (dalam Robbin, 

2005). 

c. Gejala Perilaku  

Yang termasuk dalam simptom-simptom perilaku yaitu: 

1. Meningkatnya ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok 

2. Melakukan sabotase dalam pekerjaan  

3. Makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan yang tidak wajar sebagi 

perilaku menarik diri.  



4. Tingkat absensi meningkat dan performansi kerja menurun  

5. Gelisah dan mengalami gangguan tidur  

6. Berbicara cepat.   

3. Manajemen Stres dan Teknik Pengurangan Stres 

Suprihanto dkk (2003:63-64) mengatakan bahwa dari sudut pandang organisasi, 

manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami stress yang ringan. 

Alasannya karena pada tingkat stres lertentu akan memberikan akibat positif, karena hal 

ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih baik. Tetapi pada tingkat stres 

yang tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan akan membuat menurunnya kinerja 

karyawan. Stres ringan mungkin akan memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi 

dari sudut pandang individu hal tersebut bukan merupakan hal yang diinginkan. Maka 

manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stress 

ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan, namun sebaliknya itu 

akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yang tepat 

dalam mengelola stres, ada dua pendekatan yaitu pendekatan individu dan pendekatan 

organisasi. 

a. Pendekatan Individual 

Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mcngurangi level stresnya. 

Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu; pengelolaan waktu, latihan 

fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik 

maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa adanya 

tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi 

tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. 



Selain itu untuk mengurangi sires yang dihadapi pekerja pcrlu dilakukan kegiatan-

kegiatan santai. Dan sebagai stratcgi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan 

roengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan 

dan saran-saran bagi dirinya. 

b. Pendekatan Organisasional 

Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur 

organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, schingga faktor-faktor itu 

dapat diubah. Oleh karena itu strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh 

manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan 

penempatan, penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan 

partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi 

tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan serta adanya 

hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. 

Di lain pihak, stres karyawan juga dapat disebabkan masalah-masalah yang terjadi 

di luar organisasi. Penyebab-penyebab stress ‘of the job’ (Robbins, 2002) misalnya: 

Kekuatiran financial, masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah 

fisik, masalah perkawinan (misal, perceraian), perubahan-perubahan yang terjadi di 

tempat tinggal, masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara. 

3. Pengertian Prestasi Kerja 

Mangkunegara (2006:50) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prestasi kerja yang dikemukakan oleh 



Kusryanto (dalam Hasibuan,2005:250) adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja persatuan waktu.  

Dharma (dalam Ruki,2002:121) mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah suatu yang 

dikerjakan atau jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang. Selanjutnya Ruki (2002:121) 

mengatakan bahwa dalam prestasi kerja tercakup hasil, prestasi kerja ditentukan oleh 

interaksi antara kemampuan dan motivasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja 

merupakan hasil yang dapat dicapai seseorang di dalam melakukan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi. 

a. Aspek–Aspek Prestasi Kerja  

Veitzhal  Rivai  (Mangkunegara,2006:50)  menyatakan  bahwa  aspek-aspek prestasi 

kerja dapat dikelompokkan menjadi :  

- Kemampuan  teknis,  yaitu  kemampuan  menggunakan  pengetahuan, metode,  

teknik  dan  peralatan  yang  dipergunakan  untuk  melaksanakan tugas serta 

pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 

- Kemampuan  konseptual,  yaitu  kemampuan  untuk  memahami kompleksitas 

lembaga pendidikan dan penyesuaian dari  masing-masing tenaga pengajar,staf serta 

atasan ke dalam bidang operasional lembaga pendidikan secara menyeluruh, yang 

pada  intinya  individu-individu  tersebut  memahami  tugas,  fungsi  serta tanggung 

jawabnya. 

- Kemampuan hubungan  interpersonal, yaitu antara  lain kemampuan untuk bekerja  

sama  dengan  orang  lain dan memotivasi diri sendiri 

. 



b. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja  

Menurut Supardi (Mangkunegara,2006:53) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi  

prestasi kerja, antara lain adalah sebagai berikut: 

- Kualitas kerja 

Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas, 

mempergunakan memelihara alat kerja dan kecakapan dalam melakukan pekerjaan. 

- Kuantitas kerja 

Faktor yang meliputi output/keluaran dan target kerja dalam kuantitas kerja. 

- Pengetahuan 

Merupakan kemampuan seorang guru dinilai dari pengetahuan mengenai sesuatu hal 

yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat kerja maupun 

kemampuan teknis atas pekerjaannya. 

- Penyesuaian pekerjaan 

Merupakan indikator penilaian kerja yang ditinjau dari kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugas diluar pekerjaan maupun adanya tugas baru, kecepatan berpikir 

dan bertindak dalam bekerja. 

- Hubungan kerja 

Hubungan kerja yang penilaiannya berdasarkan sikap guru terhadap atasan serta 

kemudian menerima perubahan dalam bekerja. 

 

- Inisiatif kerja 

Inisiatif kerja dilaksanakan bila guru mempunyai ide dan berani mengemukakan. Hal 

ini dapat diketahui melalui beberapa hal seperti mengikuti konsumsi kerja, kecepatan 



berfikir dalam bekerja, disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan dan kehati-hatian 

dalam bekerja. 

c. Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang 

berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana 

sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-

ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Henry Simamora (2005:416) bahwa penilaian kinerja adalah suatu 

proses dalam organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam 

penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode tertentu. 

Upaya untuk dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan dalam organisasi, 

seorang pimpinan harus mampu menggerakkan bawahannya untuk bekerja lebih giat 

lagi sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, di lain pihak seorang pimpinan 

sewaktu-waktu harus mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja pegawainya. Dalam 

hal ini Musanef (2002:60) menyebutkan pengertian prestasi kerja adalah kemampuan  

seseorang dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik ke arah tercapainya tujuan 

organisasi. 

4. Hubungan stressor, stres kerja dan prestasi kerja 

Stressor merupakan penyebab terjadinya stress kerja, tetapi pada kenyataannya setiap 

individu berbeda-beda dalam meresponnya. Jadi walaupun tingkat stressornya hampir sama, 

tingkat stress yang dialami individu akan berbeda-beda. 

Stres yang dialami oleh karyawan dapat membantu (fungsional) untuk meningkatkan 

prestasi kerja. Tetapi juga sebaliknya, dapat merusak atau menghambat (infungsional) 



prestasi kerja. Hal ini tergantung seberapa besar tingkat stres yang dialami karyawan. Untuk 

melihat seberapa besar pengaruh stressor terhadap prestasi kerja dapat dilihat melalui grafik 

di bawah ini 

 

 

Tinggi 

 

 

Prestasi  

Kerja 

 

Rendah                     

   STRESSOR    Tinggi 

MODEL HUBUNGAN STRESSOR – PRESTASI KERJA 

(T. HANI HANDOKO. 2001 : 202) 

Dalam grafik di atas dapat diperoleh gambaran bahwa bila karyawan tidak mengalami 

stress walaupun dalam tingkat rendah, tantangan-tantangan kerja tidak ada sehingga prestasi 

kerja cenderung rendah, karena tidak ada usaha untuk menghadapi tantangan. Sejalan 

dengan meningkatnya stress, prestasi kerja karyawan cenderung naik karena stress 

membantu karyawan untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk 

memenuhi berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerjaan. Bila stress mencapai “puncak” 

yang dicerminkan kemampuan kerja harian karyawan, semakin meningkatnya stress 

cenderung tidak menghasilkan prestasi kerja.  



Akhirnya, bila stress menjadi terlalu besar, prestasi kerja mulai menurun, karena stress 

menganggu pelaksanaan kerja. Karyawan kehilangan untuk mengendalikannya, menjadi 

tidak mampu untuk mengambil keputusan-keputusan dan perilaku menjadi tidak teratur. 

Akibat lebih ekstrim adalah prestasi kerja menjadi nol karena karyawan menjadi sakit atau 

tidak mampu bekerja lagi, putus asa, atau keluar maupun melarikan diri dari pekerjaannya, 

dan mungkin dapat diberhentikan dari pekerjaannya. 

C. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Pada kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa stressor 

meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, 

kepemimpinan organisasi, (Robbin 2006:225). Kelima faktor tersebut merupakan 

konsekuensi stressor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi kerja yang 

melalui stress kerja. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran yang menghubungkan keterkaitan hubungan stressor, 

stress kerja dan prestasi kerja karyawan yaitu sebagai berikut :  

Bagan 2 

 

 

 

 

 

 

Stressor (x) : 

1. Tuntutan peran 

2. Tuntutan peran 

3. Tuntutan antar pribadi 

4. Struktur organisasi 

5. Kepemimpinan 

Organisasi 

 

Prestasi Kerja (z) : 

1. Kuantitas 

2. Kualitas 

3. Ketepatan waktu 

 

Stress Kerja (Y) 

1. Stress Fisiologis 

2. Stress Psikologis 

 3. Stress Perilaku 



 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas, penelitian ini menggunakan variabel 

intervening yang meliputi stressor, prestasi kerja dan stres kerja. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa stressor berpengaruh terhadap stres kerja. 

2. Diduga bahwa stressor berpengaruh terhadap prestasi kerja 

3. Diduga bahwa stressor berpengaruh terhadap prestasi kerja melalui stres kerja. 


