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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Sindy Pramitasary (2011) dengan

judul “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Hotel Trio

Indah Malang” variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (X) Stres Kerja

yang meliputi, Stres Fisiologis (X1), Stres Psikologis (X2), Stres Prilaku (X3)

dan Variabel terikat Prestasi Kerja (Y). Kondisi stres kerja karyawan yang

terdiri dari stres fidiologis, stres psikologis, dan stres prilaku karyawan hotel

masuk dalam katagori rendah. dilihat dari hasil peritungan rata-rata rentang

skala, dimana stres fisiologis yaitu sebesar 108,33, stres psikologis sebesar

124, dan stres prilaku karyawan yaitu sebesar 117 yang masuk dalam kategori

rendah, sedangkan hasil analisis rentang skala diperoleh 171,33 yang berarti

bahwa prestasi kerja karyawan hotel masuk dalam katagori tinggi.

Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Sony Wicaksono (2010)

yang berjudul “Pengaruh Stresor Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja

Karyawan Pada PD.BPR Kota Kediri” variabel yang digunakan yaitu variabel

bebas (X) stresor kerja, variabel sela/intervening (Y) stres kerja dan variabel

terikatnya (Z) kinerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa sumber-sumber

stres kerja pada BPR Kota kediri disebabkan oleh stresor on the job dan

stresor off the job rendah, hasil penelitian membuktikan stres kerja karyawan
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pada BPR Kota Kediri rendah karena disebabkan stresor on the job dan

stresor off the job rendah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa stres kerja

yang rendah mengakibatkan kinerja karyawan pada BPR Kota kediri

meningkat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada

variabelnya,  pada penelitian yang pertama meneliti dua variabel, yaitu stres

kerja dan pengaruhnya terhadap pretasi kerja. Penelitian yang  kedua yaitu

Stresor, stres kerja dan kinerja. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti

sekarang meneliti tentang Stresor, Stres kerja dan Pretasi kerja. Untuk lebih

jelasnya perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Saat Ini

JUDUL PENELITI VARIABE
PENELITIAN

ALAT
ANALISIS

HASIL

Pengaruh Stres Kerja
terhadap Prestasi Kerja
karyawan hotel trio
indah 1 malang sindy
pramitasari 06610140
(2011)

a. Stres kerja
b. Prestasi kerja

Rentang
skala, regresi
linear
berganda, uji
t uji F

Hasil diketahui
bahwa F hitung
25,326> dari F
tabel pada
(df=3:48) sebesar
2,798 pada taraf
nyata α = 0,05
membuktikan
bahwa stres kerja
secara simultan
mempunyai
pengaruh
terhadap prestasi
kerja

Pengaruh Stresor Kerja
Dan Stres Kerja
Terhadap Kinerja
Karyawan Pada
PD.BPR Kota Kediri
Sony Wicaksono
05610081 (2010)

a. Stresor kerja
b. Stres kerja
c. Kinerja

Rentang
skala, regresi
linear
berganda,regr
esi linear
sederhana,,uji
F uji t

Stresor on the job
(X1) dan stresor
off  the job (X2)
secara simultan
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap stres
kerja terlihat dari
beban kerja
rendah.

Pengaruh Stresor Kerja
terhadap Prestasi Kerja,
melalui Stres Kerja
pada karyawan
Marketing Koperasi
Serba Usaha Sinar Jaya
Malang. Heri wibowo
09610117 (2013)

a. Stresor kerja
b. Stres kerja
c. Prestasi kerja

Rentang
skala, Path
Analisis.
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B. Landasan Teori

1. Penyebab Stres (Stressor)

Menurut Robbins (2006:793) banyak faktor dalam organisasi yang

mempengaruhi timbulnya stres diantaranya adalah tuntutan tugas, tuntutan

peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, dan

kepemimpinan organisasi.

- Tuntutan tugas adalah merupakan faktor yang dikaitkan dengan

pekerjaan seseorang, mencakup desain pekerjaan dan kondisi kerja.

- Tuntutan peran adalah hubungan dengan tekanan yang diberikan

pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang

dimainkan dalam organisasi itu. Konflik peran menciptakan

hambatan-hambatan yang barang kali sulit dirujukkan atau

dipuaskan.

- 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 karyawan yang memiliki kebutuhan sosial

tinggi.

- Struktur organisasi adalah menentukan tingkat deferensiasi

(pembedaan) dalam organisasi, tingkat aturan dan pengaturan, dan

dimana keputusan diambil.

- Kepemimpinan organisasi adalah menggambarkan gaya manajerial

dari atasan.
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Stresor adalah faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stres

(Kreitner dan Kinicki, 2005:353). Dengan kata lain stresor adalah suatu

prasyarat untuk mengalami respon stres. Konsep Stres kerja diadaptasi dari

model stres kinerja, dan indicator stresor yang dikembangkan oleh Ivansevich

dan Matteson, “Organizational Stresor and Heart Disease”, (dalam Kreitner

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

kelompok , Level organisasional, dan Level ekstra organisasional. Stresor

level individual yaitu yang secara langsung dikaitkan dengan tugas pekerjaan

seseorang (person-job interface).

a. Stresor Level Individu

1. Role overload merupakan kondisi dimana karyawan memiliki terlalu

banyak  pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan

jadwal waktu yang ketat.

2. Role conflict. Terjadi ketika berbagai macam karyawan memiliki

tugas dan tanggung jawab yang saling bertentangan satu dengan

yang lainnya. Konflik ini juga terjadi ketika karyawan 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 karyawan 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.
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4. Responsibility for other people. Hal ini berkaitan dengan kemajuan

presatasi karyawan. Kemajuan prestasi yang terlalu lambat, terlalu

cepat, atau pada arah yang tidak diinginkan akan menyebabkan para

karyawan mengalami tingkat stres yang tinggi. Apalagi jika mereka

harus bertanggung jawab terhadap karir seseorang yang lain akan

menyebabkan level stres menjadi lebih tinggi.

b. Stresor Level Kelompok

Level ini  disebabkan oleh dinamika kelompok dan perilaku manajerial.

Para manager menciptakan stres pada para karyawan 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 negatif, sementara hal

positif diabaikan.

c. Stressor level organisasi

Level ini dapat mempengaruhi sejumlah besar karyawan. Budaya

organisasi merupakan contoh utama dari stresor level organisasional.

Suatu lingkungan kerja yang mempunyai tekanan yang tinggi sementara

tidak ada tempat bagi karyawan untuk melepaskan stres mereka, maka

akan menimbulkan kobaran respon stres. Oleh karenanya, organisasi

perlu mengembangkan budaya organisasi yang dapat mengurangi stres.

Stresor level organisasi ini meliputi kebudayaan, struktur, teknologi;

perubahan dalam kondisi kerja.



17

d. Stresor 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 udara, 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.
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2. Stres Kerja

Menurut Robbins (2003:376) stres menunjukan suatu kondisi

dinamika yang didalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu

peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkan

dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting.

Handoko (2001;200) mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi

seseorang. Dikatakan lebih lanjut, bahwa stres yang terlalu besar dapat

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang

akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya, yang berarti

mengganggu prestasi kerjanya.

Kata stres sering didengar dalam keseharian kita. Bahkan hampir dari

semua individu pernah merasakan yang namanya stres. Walaupun demikian,

pengalaman individu di dalam menghadapi stres tentu bersifat sangat pribadi.

Pada umumnya stres timbul akibat adanya tekanan-tekanan dari berbagai arah

sehingga mempengaruhi individu dengan cara dan waktu yang berbeda-beda.

Stres pekerjaan dapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan

karena tugas-tugas pekerjaan yang tidak dapat mereka penuhi, artinya stres

muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-

tuntutan pekerjaan.
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3. Gejala Stres

Menurut umar (2003;24) bahwa gejala-gejala stres bisa dilihat dari

tiga sisi yaitu :

a. Gejala fisik. Dari sisi ini gejala-gejalanya adalah nafas memburu, bau

mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, badan terasa panas,

otot-otot tegang, pencernaan tegang, sakit kepala dan gelisa.

b. Tingkah laku (secara umum). Dari segi ini, gejala stres dapat dilihat dari

tiga sisi yaitu :

1. Perasaan, misalnya rasa bingung, cemas, sedih, jengkel, salah

paham, tak berdaya, gelisah, merasa gagal, merasa diacuhkan dan

kehilangan semangat kerja.

2. Kesulitan misalnya : dalam berkosentrasi, berfikir jernih dan

membuat keputusan.

3. Kehilangan misalnya : dalam kreatifitas, gairah dalam

berpenampilan dan minat terhadap orang lain.

c. Gejala ditempat kerja: hal ini dapat dilihat dari misalnya: kepuasan kerja

rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi menurun,

komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan yang buruk, kreativitas

dan inovasi berkurang dan berkutat pada pada tugas-tugas yang tidak

produktif.

Menurut Seyle dalam Gitosudarmo (2000:51) ada 3 (tiga) tingkatan

yang berbeda atau gejala dalam stres yaitu alarm (alarm) perlawanan

(resistance), dan perendahan (exhaustion). Pada tahap peringatan dini (alarm)
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ini merupakan awan reaksi tubuh terhadap adanya suatu tekanan atau stres.

Reaksi awal pada umumnya terjadi dalam bentuk suatu pesan biokimia yang

ditandai dengan gejala seperti otot menegang, tekanan darah meningkat,

denyut jantung meningkat, dan lain sebagainya. Pada tahap perlawanan

(resistance) ini ditandai dengan adanya gejala ketegangan, kegelisahan,

kelesuhan, dan lain sebagainya yang menandakan individu itu sedang

melakukan perlawanan terhadap stres. Sedangkan pada tahap peredaan

(exhaustion) ini ditandai dengan runtuhnya tingkat perlawanan. pada tahap ini

akan muncul barbagai macam penyakit seperti: tekanan darah tinggi, penyakit

jantung koroner, penyakit gula darah, dan sebagainya.

4. Pengertian Stres Kerja

Adapun berikut ini adalah beberapa pengertian stres kerja oleh

beberapa ahli:

Menurut Mangkunegara (2001:157) stres kerja adalah perasaan

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini

tampak dari gejala antara lain emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang,

suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks,

cemas, tegang, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan

pecernaan.

Sedangkan Gibson mengemukakan bahwa stress kerja

dikonseptualisasi dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus,

stres sebagai respon dan stres sebagai stimulus-respon. Stres sebagai stimulus

merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada lingkungan. Definisi
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stimulus memandang stres sebagai suatu kekuatan yang menekan individu

untuk memberikan tanggapan terhadap stresor. Pendekatan ini memandang

stres sebagai konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan

respon individu. Pendekatan stimulus-respon mendefinisikan stres sebagai

konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon

individu. Stres dipandang tidak sekedar sebuah stimulus atau respon,

melainkan stres merupakan hasil interaksi unik antara kondisi stimulus

lingkungan dan kecenderungan individu untuk memberikan tanggapan.

Veithzal (2004:516) menyatakan stres kerja adalah suatu kondisi

ketegangan yang menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis,

yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seorang karyawan,

dalam hal ini tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan tempat

karyawan tersebut bekerja. Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau

merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan

(Mangkunegara,2005:25).

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa stres kerja

merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena

adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya. Kondisi-kondisi tersebut

dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan diluar diri

individu. Stres juga merupakan suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri

yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan atau proses psikologis sebagai

konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu

banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang.
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5. Dampak stres kerja

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

aspek, yaitu:

a. Gejala fisiologikal

Adapun 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

Adapun 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.
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4. Tingkat absensi meningkat dan performansi kerja menurun

5. Gelisah dan mengalami gangguan tidur

6. Berbicara cepat.

6. Pengertian Prestasi Kerja

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada prestasi

karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, karyawan

merupakan unsur perusahaan yang terpenting yang harus mendapat perhatian.

Pencapaian tujuan perusahaan menjadi kurang efektif apabila banyak

karyawan yang tidak berprestasi dan hal ini akan menimbulkan pemborosan

bagi perusahaan. Oleh karena itu, prestasi karyawan harus benar- benar

diperhatikan. Pengertian Prestasi kerja menurut beberapa ahli:

Mangkunegara (2001:67) mengatakan prestasi kerja adalah hasil kerja

secra kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai seorang karyawan

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Perstasi kerja adalah tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang

didalam melakukan tugas pekerjaanya dinamakan level of performace (dalam

As’ad, 2001). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari

tingkah laku kerjanya dalam melakukan aktivitas kerja. Informasi tentang

tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan di dapat melalui proses

penilaian yang disebut performance appraisal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti simpulkan prestasi kerja

adalah hasil kerja seorang karyawan baik produk atau jasa selama periode
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tertentu serta sesuai dengan standar dan target yang ditentukan organisasi atau

perusahaan.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja

Menurut Mangkunegara (2000:67) ada 2 (dua) faktor yang

mempengaruhi pencapaian prestasi kerja yaitu:

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari

kemampuan potensial (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill).

Artinya, karyawan yang memiliki IQ di atas rata- rata (110-120) dengan

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam

mengerjakan pekerjaan sehari- hari, maka ia akan lebih mudah mencapai

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu di tempatkan

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the

right place, the right man on the right job).

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan yang

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan

organisasi (tujuan kerja).

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri

karyawan untuk mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental

seorang karyawan harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap

secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang karyawan
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harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan

target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan

situasi kerja.

8. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja

Sikula dalam Hasibuan ( 2007:87) mengatakan bahwa penilaian

prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang

dilakukan karyawan yang ditujukan untuk penilaian. Menurut Wahyudi

(2002:101) secara umum penilaian prestasi kerja dapat diartikan sebagai suatu

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja

atau jabatan (job specification) seorang tenaga kerja, termasuk potensi

pengembangannya. Dari hasil penilaian prestasi kerja dapat diketahui

kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan yang dinilai dan hasilnya oleh

manajemen akan dijadikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan selanjutnya

seperti:

a. Mengukur prestasi kerja, yakni sampai sejauh mana seorang tenaga kerja

berhasil dalam pekerjaannya.

b. Mengukur keberhasilan tenaga kerja dalam mengikuti program pelatihan

dan pengembangan.

c. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki

dan mengembangkan kecakapan tenaga kerja, disamping untuk

melakukan pengecekan secara periodik.

d. Mengumpulkan data guna pertimbangan-pertimbangan dalam program

mutasi nasional.



26

e. Mengumpulkan data yang diperlukan guna menetapkan pemberian

insentif.

9. Hubungan antara Stresor, Stres dengan Pretasi Kerja

Stresor merupakan penyebab terjadinya stres kerja, tetapi pada

kenyataannya setiap individu berbeda-beda dalam meresponnya. Jadi

walaupun tingkat stresornya hampir sama, tingkat stres 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

stresor terhadap prestasi kerja dapat dilihat melalui grafik di bawah ini :

Gambar 2.1 Hubungan Stress – Prestasi Kerja

Tinggi

Prestasi
Kerja

Rendah

Stress Tinggi

MODEL HUBUNGAN STRESS – PRESTASI KERJA

(T. HANI HANDOKO. 2001 : 202)
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Dalam grafik di atas dapat diperoleh gambaran bahwa bila karyawan

tidak mengalami stres walaupun dalam tingkat rendah, tantangan-tantangan

kerja tidak ada sehingga prestasi kerja cenderung rendah, karena tidak ada

usaha untuk menghadapi tantangan. Sejalan dengan meningkatnya stres,

prestasi kerja karyawan cenderung naik karena stres membantu karyawan

untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi

berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerjaan. Bila stres mencapai

“puncak” yang dicerminkan kemampuan kerja harian karyawan, semakin

meningkatnya stres cenderung tidak menghasilkan prestasi kerja.

Akhirnya, bila stres menjadi terlalu besar, prestasi kerja mulai

menurun, karena stres 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. Kerangka pikir

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang

akan dilakukan dalam penelitian. Pada kerangka pikir tersebut menunjukkan

bahwa stresor meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar pribadi,

struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, (Robbins 2006:793). Kelima

faktor tersebut merupakan konsekuensi stresor yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap prestasi kerja yang melalui stress kerja. Berdasarkan
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teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan

kerangka pemikiran yang menghubungkan keterkaitan hubungan stresor,

stres kerja dan prestasi kerja karyawan yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

1. Hipotesis

2.

Berdasarkan penelitian diatas, hipotesis didefinisikan sebagai suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan, dan

jawaban tersebut masih akan diuji empirik kebenarannya. Berdasarkan

rumusan masalah serta tinjauan teori dan studi pustaka diatas maka dapat

dirumuskan hipotesis yaitu:

1. Diduga bahwa stresor berpengaruh terhadap prestasi kerja.

2. Diduga bahwa stresor berpengaruh terhadap prestasi kerja melalui stres

kerja.

STRES KERJA
(Y)

Indikator

Y.1 Stres Fisiologis

Y.2 Stres Psikologis

Y.3 Stres Perilaku

STRESOR
KERJA (X)

Indikator

X.1 Tuntutan tugas

X.2 Tuntutan peran

X.3 Tuntutan antar
pribadi

X.4 Struktur
organisasi

X.5 Kepemimpinan
Organisasi

PRESTASI
KERJA (Z)

Indikator

Z.1 Kuantitas

Z.2 Kualitas

Z.3 Ketepatan
waktu


