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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama dari Janu (2005) yaitu tentang pengaruh stressor kerja terhadap 

stress kerja karyawan pada perusahaan AUTO 2000 Malang. Kemudian penelitian yang 

kedua dari Achmad Nur Udin (2004) yaitu tentang pengaruh stressor kerja terhadap stress 

kerja dan kinerja karyawan divisi jasa umum PERUM TIRTA I Malang.  

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

No Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

Stressor 

terhadap stress 

kerja karyawan 

pada perusahaan 

Auto 2000 

Malang (Janu 

Duto Mulyono 

2005) 

 

 

 

 

 

 

1. Stressor kerja 

2. Stress kerja 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

dengan 

menggunakan Uji 

T dan Uji F. 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

variabel stressor 

terhadap stress 

kerja karyawan. 



8 
 

2 Pengaruh 

stressor terhadap 

stress kerja dan 

kinerja 

karyawan divisi 

jasa umum 

PERUM JASA 

TIRTA Malang 

(Achmad 2004) 

 

1. Stressor Kerja 

2. Stress Kerja 

3. Kinerja 

Karyawan 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

dengan 

menggunakan Uji 

T dan Uji F. 

Terdapat 

pengaruh antara 

variabel stress 

kerja terhadap 

variabel prestasi 

kerja perawat. 

3 Pengaruh 

Stressor 

terhadap Stress 

kerja karyawan 

Flux internet 

cafe di Malang 

(Novel Fuad 

2013) 

Stressor : 

1. Individu 

2. Lingkungan 

3. Organisasi 

Stress Kerja 

 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

dengan 

menggunakan Uji 

T dan Uji F. 

 

 (Sumber: Digital Library Universitas Muhammadiyah Malang) 

Posisi peneliti disini yaitu membandingkan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang dilakukan sekarang. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang 

pertama dari Janu (2005) dan penelitian yang kedua dari Achmad Nur Udin (2004) yang 

membahas stressor on the job dan off the job. Dari kedua stressor tersebut, stressor mana 

yang paling dominan lalu dibandingkan antar obyek penelitian. Hasilnya adalah penelitian 

dari Janu (2005) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara stressor on the job 

dan off the job terhadap stress kerja pada AUTO 2000 Malang . Kemudian hasil penelitian 

dari Achmad Nur Udin (2004) mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
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stressor on the job dan off the job terhadap stress kerja dan kinerja karyawan divisi jasa 

umum PERUM JASA TIRTA I Malang. 

B. Tinjauan Teori 

1. Stres Kerja 

Menurut Stephen. P.Robbins dalam bukunya perilaku organisasi (2006) Stres adalah 

”kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi peluang, kendala, atau 

tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan 

sebagai tidak pasti tetapi penting”. Menurut Ivancevich dan Matteson dalam Luthans 

(2006), stress diartikan sebagai interaksi individu dengan lingkungan, tetapi kemudian 

diperinci lagi menjadi respon adaptif yang dihubungkan oleh perbedaan individu dan 

atau proses psikologi yang merupakan konsekuensi tindakan, situasi, atau kejadian 

eksternal (lingkungan) yang menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik secara 

berlebihan pada seseorang. 

Menurut Gibson (2003) mendefinisikan stress dalam 3 kategori/sudut pandang, 

yaitu; stress yang didefiniskan dari definisi stimulus, definisi tanggapan, dan gabungan 

dari keduanya yang disebut dengan definisi stimulus-fisiologi. Definisi stimulus dari 

stress adalah kekuatan atau perangsang yang menekan individu sehingga menimbulkan 

suatu tanggapan (response) terhadap ketegangan (strain), dimana ketegangan tersebut 

dalam pengertian fisik mengalami perubahan bentuk.  

Dipandang dari definisi tanggapan, stress adalah tanggapan fisioligis atau psikologis 

dari seseorang terhadap tekanan lingkungannya, dimana penekannya (stressor) berupa 

peristiwa atau situasi eksternal yang dapat membahayakan. Dari kedua definisi tersebut 

diatas maka muncullah definisi ketiga dimana merupakan pendekatan gabungan 
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stimulus-fisiologis, yaitu stress adalah konsekuensi dari pengaruh timbal-balik 

(interaksi) antara rangsangan lingkungan dan tanggapan individu.  

Kemudian definsi stress kerja dari Gibson adalah sebagai suatu tanggapan adaptif, 

ditengahi oleh perbedaan individu dan/atau proses psikologis, yaitu suatu konsekuensi 

dari setiap kegiatan (lingkungan), situasi, atau kejadian eksternal yang membebani 

tuntutan psikologis atau fisik. Menurut Beehr dan Newman dalam Luthans (2006) 

mendefinisikan stress kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia 

dan pekerjaan serta dikarakterisasikan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka 

untuk menyimpang dari fungsi normal mereka.  

Pengertian lain yang hampir sama dengan pendapat diatas yaitu menurut Anthony 

yang dikutip dalam Anik Widiyanti, 2008. Menyebutkan bahwa stress merupakan 

interaksi antara karakter lingkungan, dengan perubahan psikologis dan fisiologis yang 

menyebabkan penyimpangan dari performa normal mereka. 

Menurut Robert Kreitner (2005) secara formal, stres adalah suatu respon yang 

adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan/ atau proses psikologis individu, yang 

merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa 

yang menempatkan tuntutan psikologis dan/ atau fisik khusus pada seseorang. Definisi 

ini bisa digambarkan menjadi tiga dimensi stres yang saling terkait : (1) tuntutan 

lingkunga, diartikan sebagai penyebab stres, yang menghasilkan (2) suatu respons yang 

adaptif yang dipengaruhi oleh (3) perbedaan individual.  

Pendapat lain dari Hans Selye yang dikutip dalam Robert Kreitner (2005) yang 

dianggap sebagai bapak dari konsep stres modern, merintis pemisahan antara penyebab 

stres dengan respons stres. Lebih lanjut, Selye menekankan bahwa peristiwa positif 

maupun negatif dapat memicu suatu respons stres yang identik yang dapat bermanfaat 
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atau pun berbahaya. Ia mengistilahkan stres yang positif atau yang menghasilkan suatu 

hasil yang positif sebagai eustres. Menerima suatu penghargaan di depan khalayak 

ramai atau secara berhasil menyelesaikan sebuah penugasan pekerjaan yang sulit 

merupakan contoh-contoh penyebab stres yang menghasilkan eustres. 

Stres yang dirasakan menggambarkan persepsi keseluruhan seorang individu 

mengenai bagaimana stresor memengaruhi kehidupan. Persepi terhadap stresor ini 

merupakan suatu komponen yang penting di dalam proses stres karena orang 

menginterpretasikan stresor yang sama secara berlainan. Sebagai contoh, beberapa 

orang merasakan pengangguran sebagai suatu pengalaman pembebasan yang positif, 

sedangkan orang lain merasakannya sebagai suatu pengalaman melemahkan yang 

negatif. 

Dari beberapa pengertian tentang stress, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 

stress merupakan suatu respon individu terhadap kondisi lingkungan eksternal yang 

berupa peluang, kendala (contraints), atau tuntutan (demands), yang menghasilkan 

respon psikologis dan respon fisiologis, sehingga bisa berakibat pada penyimpangan 

fungsi normal atau pencapaian terhadap sesuatu yang sangat diinginkan dan hasilnya 

dipresepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Stress sebenarnya dapat dilihat dari dua 

sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Stress yang dikondisikan sebagai sesuatu yang 

negatif disebut dengan distress, sedangkan stress yang memberikan dampak positif 

disebut eustress (Murtiningrum, 2006).  

Stress dipandang positif karena dengan adanya stress seorang karyawan bisa bekerja 

dengan lebih baik demi mencapai apa yang diinginkannya, misalnya seorang karyawan 

yang ingin naik jabatan menjadi manajer, maka ia akan dihadapkan pada beban 

pekerjaan yang memiliki tingkat stress yang lebih tinggi. Apabila seorang karyawan 
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memandang stress dari sisi negatif akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Stress 

dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan 

seorang individu. Stress berhubungan secara positif dengan ketidakhadiran, berhentinya 

karyawan, penyakit jantung koroner, dan infeksi yang disebabkan oleh virus (Frayne & 

Geringer, yang dikutip dalam Kreitner & Kinicki, 2005).  

Stress tingkat menengah dapat memacu karyawan untuk bekerja dengan lebih lama, 

lebih keras, dan lebih baik. Di sisi lain, stress dengan level lebih rendah membuat 

karyawan tidak terpacu dan memiliki produktivitas yang rendah, dan stress dengan 

level lebih tinggi menyebabkan karyawan tidak memiliki kemampuan berprestasi dalam 

peningkatan kemampuan produksi dan mengelola stress itu sendiri (Anthony yang 

dikutip dalam Anik Widiyanti, 2007).  

Tidak sedikit di antara kita yang hampir pasti merupakan bagian dari satu atau 

beberapa organisasi, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan, pernah mengalami 

stres meskipun dalam taraf yang amat rendah. Dalam zaman kemajuan di segala bidang 

seperti sekarang ini manusia semakin sibuk. Di situ pihak peralatan kerja semakin 

modern dan efisien, dan di lain pihak beban kerja di satuan-satuan organisasi juga 

semakin bertambah. Keadaan ini tentu saja akan menuntut energi pegawai yang lebih 

besar dari yang sudah-sudah. Sebagai akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut 

stres dalam taraf yang cukup tinggi menjadi semakin terasa.  

Masalah-masalah tentang stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan 

pengertian stres yang terjadi di lingkungan pekerjaan, yaitu dalam proses interaksi 

antara seorang karyawan dengan aspek-aspek pekerjaannya. Di dalam membicarakan 

stres kerja ini perlu terlebih dahulu mengerti pengertian stres secara umum. Dukungan 

teori selain menurut Stephen Robbin (2006), bisa dilihat dari pendapat menurut para 



13 
 

ahli antara lain Yoder dan Staudohar (2007) mendefinisikan Stres Kerja yang kurang 

lebih memiliki arti suatu tekanan akibat bekerja juga akan mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan 

pekerjaan tempat individu tersebut berada.  

Secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan 

gejala-gejala yang meliputi 3 aspek, yaitu : Physiological, Psychological dan Behavior. 

Adapun faktor yang mempengaruhi stres kerja antara lain ada 3 faktor, yaitu : faktor 

lingkungan, faktor organisasi, faktor individu.  

2. Kategori Stres Kerja 

Menurut Phillip L (dikutip Jacinta, 2002), seseorang dapat dikategorikan mengalami 

stres jika: 

a. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan 

tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, 

karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan 

yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stress kerja. 

b. Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. 

c. Diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan 

stres tersebut 

Secara umum, seseorang yang mengalami stres pada pekerjaan akan menampilkan 

gejala-gejala yang meliputi 3 aspek, yaitu : Physiological, Psychological dan Behavior. 

(Robbins, 2006) 
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a. Physiological memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada metabolisme 

tubuh, meningkatnya kecepatan detak jantung dan napas, meningkatnya tekanan 

darah, timbulnya sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. 

b. Psychological memiliki indikator yaitu: terdapat ketidakpuasan hubungan kerja, 

tegang, gelisah, cemas, mudah marah, kebosanan dan sering menunda pekerjaan. 

c. Behavior memiliki indikator yaitu: terdapat perubahan pada produktivitas, 

ketidakhadiran dalam jadwal kerja, perubahan pada selera makan, meningkatnya 

konsumsi rokok dan alkohol, berbicara dengan intonasi cepat, mudah gelisah dan 

susah tidur. 

3. Faktor Penyebab Stres Kerja  

Menurut (Robbin, 2006) penyebab stres itu ada 3 faktor yaitu: 

a. Faktor Lingkungan. 

Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan. Yaitu: 

1) Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian ekonomi. Bila 

perekonomian itu menjadi menurun, orang menjadi semakin mencemaskan 

kesejahteraan mereka. 

2) 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. 
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3) 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. 

4) 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 stress. 

b. Faktor Organisasi 

Menurut Robbins (2006) 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: 

1) Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk 

menunaikan tugasnya secara baik dan benar. 

2) 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.  
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3) 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. 

4) 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 

Menurut Robbins (2006) faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan 

terutama faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi dan 

karakteristik kepribadian bawaan. 

1) 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 stress dalam 

bekerja bagi karyawan. 

2) 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. 
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3) 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. 

Di kalangan para pakar sampai saat ini belum terdapat kata sepakat dan kesamaan 

persepsi tentang batasan stres. Baron & Greenberg (dalam Margiati, 2000), 

mendefinisikan stres sebagai reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi 

pada situasi dimana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. 

Aamodt (dalam Margiati, 2000) memandangnya sebagai respon adaptif yang 

merupakan karakteristik individual dan konsekuensi dan tindakan ekstcrnai, situasi 

atau peristiwa yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis. 

Berbeda dengan pakar di atas, Landy (dalam Margiati, 2000) memahaminya 

sebagai ketidakseimbangan keinginan dan kemampuan memenuhinya sehingga 

menimbulkan konsekuensi penting bagi dirinya. Robbins memberikan definisi stres 

sebagai suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada kesempatan, 

hambatan dan keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penling tetapi tidak 

dapat dipastikan (Robbins dalam Dwiyanti, 2001) 

Para ahli menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi atau hasil psikologis/ yang 

berkaitan dengan sikap, keprilakuan, kognitif, dan kesehatan fisik. Sebuah badan 

penelitian yang besar mendukung dampak negatif dari stres yang dirasakan pada 

banyak aspek kehidupan kita. Stres berkaitan secara negatif dengan kepuasan kerja, 

komitmen organisasional, emosi positif, dan kinerja dan berhubungan secara positif 

dengan tingkat perputaran yang disebabkan oleh kepenatan. Sebagai contoh, sebuah 

penelitian terkini atas 750 orang pekerja yang berusia diatas 18 tahun mengungkapkan 
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bahwa satu dari enam karyawan melaporkan bahwa ia dibuat sedemikian marahnya 

oleh rekan kerja sehingga merasa ingin memukul orang tersebut. 

Jumlah kemarahan tertahan yang paling besar dialami oleh para pekerja dibawah 

usia 35 tahun dan para pekerja klerikal, kantoran, dan dibagian penjualan. Penelitian 

juga memberikan banyak bukti yang mendukung kesimpulan bahwa stres memengaruhi 

kesehatan fisik kita secara negatif. Stres memberikan kontribusi pada persoalan 

kesehatan berikut ini: kemampuan yang menurun untuk menyangkal penyakit dan 

infeksi, tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, sakit kepala karena tegang, nyeri 

punggung, diare, dan sembelit. 

Kepenatan adalah sebuah persoalan yang disebabkan oleh stres yang umum terjadi 

di antara para anggota profesi yang “membantu” seperti mengajar, kerja sosial, sumber 

daya manusia, perawatan, dan penegakan hukum. Ini tidak melibatkan suatu perasaan, 

sikap atau hasil fisiologis yang khusus yang mendarah daging pada suatu titik tertentu 

dalam suatu waktu. Sebaliknya, kepenatan adalah suatu kondisi yang muncul dari 

waktu ke waktu dan ditandai dengan kelelahan emosional dan suatu kombinasi dari 

sikap-sikap negatif.  

Suatu meta-analisis atas 61 penelitian terhadap beberapa ribu orang mengungkapkan 

tiga kesimpulan penting. Pertama, kepenatan berkaitan secara positif dengan stresor 

pekerjaan dan kecenderungan berganti-ganti pekerjaan dan berkaitan secara negatif 

dengan penerimaan sumber daya yang mendukung (misalnya dukungan sosial dan 

kesatuan tim), kesempatan meningkatkan pekerjaan, kinerja penghargaan kontinjensi, 

komitmen organisasional, dan kepuasan kerja. Kedua, tahapan-tahapan yang berbeda 

dari kepenatan menemukan hubungan yang berbeda dengan berbagai gejala kepenatan 

yang berkaitan dengan perilaku dan sikap.  
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Hal ini mendukung gagasan bahwa kepenatan berkembang dalam beberapa tahapan. 

Meskipun demikian, para peneliti belum sepenuhnya sepakat mengenai susunan dari 

tahapan-tahapan ini. Akhirnya, kepenatan jauh lebih kuat kaitannya dengan permintaan 

kerja para karyawan daripada dengan sumber daya yang diterima oleh orang di tempat 

kerja. Ini menyatakan bahwa organisasi seharusnya secara khusus peka terhadap beban 

kerja para karyawan. Menghilangkan stresor pribadi/individu dan stresor pekerjaan 

serta organisasional adalah cara yang paling langsung untuk mencegah kepenatan. Para 

manajer juga dapat mengurangi kepenatan dengan menyeimbangkan dampaknya.  

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. Adanya bcberapa atribut tertentu dapat rnempengaruhi daya tahan stres 

seorang karyawan. Usaha mengatasi stres dapat berupa perilaku melawan stres (flight) 

atau freeze (berdiam diri). Dalam kehidupan sehari-hari ketiga reaksi ini biasanya 

dilakukan secara bergantian, tergantung situasi dan bentuk stres. 

4. Strategi Manajemen Stres Kerja 

Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa 

memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar 

mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaplif dan efektif. Hampir sama 

pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus 

dicoba. Sebagian para pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan, sering 

melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras yang berlebihan.  

 



20 
 

Ini bukanlah cara efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk 

memecahkan sebab dari stres, justru akan menambah masalah lebih jauh. Sebelum 

masuk ke cara-cara yang lebih spesifik untuk mengatasi stressor tertentu, harus 

diperhitungkan beberapa pedoman umum untuk memacu perubahan dan 

penaggulangan. Pemahaman prinsip dasar, menjadi bagian penting agar seseorang 

mampu merancang solusi terhadap masalah yang muncul terutama yang berkait dengan 

penyebab stres dalam hubungannya di tempat kerja.  

Dalam hubungannya dengan tempat kerja, stres dapat timbul pada beberapa tingkat, 

berjajar dari ketidakmampuan bekerja dengan baik dalam peranan tertentu karena 

kesalahpahaman atasan atau bawahan. Atau bahkan dari sebab tidak adanya 

ketrampilan (khususnya ketrampilan manajemen) hingga sekedar tidak menyukai 

seseorang dengan siapa harus bekerja secara dekat (Margiati, 2000). 

Suprihanto dkk (2003) mengatakan bahwa dari sudut pandang organisasi, 

manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami stres 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. Manajemen 

mungkin akan berpikir untuk mencirikan tugas yang menyertakan stress ringan bagi 

karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan, namun sebaliknya itu akan 

dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang 
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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.  

Latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu 

menghadapi tuntutan tugas yangberat. Selain itu untuk mengurangi sires yang dihadapi 

pekerja pcrlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. 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 

Menurut Robbins (2006) beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan 

peran serta struktur organisasi yang scmuanya dikendalikan oleh manajemen, schingga 

faktor-faktor itu dapat diubah. 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. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Robbin (2006) dapat diuraikan bahwa stressor individu, organisasi, dan 

lingkungan dapat mempengaruhi terhadap stres kerja. Stressor dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) 

stressor individu, (2) stressor organisasi, (3) stressor lingkungan. Sedangkan stres kerja terdiri 

dari tiga, yaitu : (1) fisiologis, (2) psikologis, (3) tingkah laku. 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

Robbin (2006)     

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari peneliti sebelum melakukan analisis atau 

penelitian lebih lanjut di tempat obyek penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti memiliki 

dua hipotesis.  

1. Stressor yang terdiri dari stressor individu, organisasi, dan lingkungan berpengaruh 

terhadap stres kerja karyawan di Flux Internet Cafe Malang.   

2. Stressor individu memiliki pengaruh yang paling kuat diantara stressor lainnya 

terhadap stress kerja karyawan di Flux Internet Cafe Malang. 

 

 

STRESSOR : 

INDIVIDU (X1) 

ORGANISASI (X2) 

LINGKUNGAN (X3) 

STRES KERJA (Y) 


