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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kajian empiris 

penelitian dapat disajikan pada tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Keterangan 

1 
Peneliti Puspasari (2005) 

 
Judul Penelitian Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Perawat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang 

 
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui faktor penyebab stress kerja 

psikologis yang terjadi dilingkungan kerja dan 

prestasi kerja para perawat Rumah Sakit Syaiful 

Anwar Malang 

 
Metode Penelitian Variabel bebas: stress psikologis 

Variabel terikat prestasi kerja karyawan 

 
Hasil Penelitian Hasil analisis juga dapat diketahui bahwa terapat 

pengaruh yang signifikan antara stress kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan 

2 
Peneliti Dewi Purwanti (tahun 2005) 

 
Judul Penelitian Pengaruh stressor terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi CV. Surya Nedika 

Isabela Kabupaten Magetan 

 
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh stressor terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

CV. Surya Nedika Isabela Kabupaten Magetan 

 
Metode Penelitian Variabel bebas: stressor 

Variabel terikat produktivitas kerja 

 
Hasil Penelitian Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara 

stressor kerja yang terdiri dari (lingkungan fisik, 

individu, kelompok, dan organisasi) terhadap 

stres kerja karyawan bagian produksi pada CV. 

Surya Nedika Isabela 
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Penelitian ini merupakan pengembangan hasil penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, dimana penelitian sekarang menggunakan variabel stress kerja 

sebagai variabel interveving. Adapun persamaannya yaitu sama-sama 

membahas mengenai pengaruh stress terhadap prestasi atau kinerja para 

pegawai. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Stress  

Masalah stress di dalam perusahaan menjadi gejala yang penting 

diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. 

Stress dikonseptualisasikan dari beberapa titik pandang yaitu stress sebagai 

stimulus, stress sebagai respon dan stress sebagai stimulus respon. Stress 

adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang misalnya obyek-

obyek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara stimulus yang secara 

obyektif adalah berbahaya (Handoko, 2004:63). Selain di pengaruhi faktor-

faktor yang bersumber dari luar stress juga banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berasal dari dalam organisasi. 

Stress adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik secara fisik 

maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan 

mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Masalah yang akhir-akhir 

ini yang sering dibicarakan adalah masalah stress, karena posisinya sangat 

penting kaitannya dengan produktifitas kerja. Banyak di antara kita yang 

hampir merupakan bagian dari satu atau beberapa perusahaan, baik atasan 
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maupun bawahan pasti pernah mengalami stress meskipun dalam kondisi stress 

yang rendah. 

2. Penyebab Stres (Stressor) 

Kondisi yang menyebabkan timbulnya stres disebut stressor. Ada 

dua macam stressor menurut Barnay dan Griffin (2003, 689-699), yaitu 

stressor yang berhubungan dengan pekerjaan (stressor organisasional) dan 

stressor yang tidak berhubungan dengan pekerjaan (non work stressor). 

a. Stressor organisasional/ stressor on the job 

Yang dapat digolongkan dalam stressor organisasional yaitu 

tuntutan tugas, tuntutan perusahaan, kondisi fisik perusahaan, hubungan 

antara personal dalam perusahaan dan kondisi dari keempat hal 

tersebut. 

1. Ketidak jelasan peran 

Dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik, para karyawan 

memerlukan keterangan tertentu yang menyangkut dengan 

tugasnya. 

Ketidak jelasan peran secara nyata berakibat dengan 

rendahnya konsentrasi kerja yang berakibatkan perasaan ancaman 

dari pekerjaan terhadap mental dan fisik. 

2. Konflik peran 

terjadi antara lain karena individu dikacaukan tentang 

pekerjaan yang bertentangan dengan atasan, tentang pekerjaan yang 
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harus diselesaikannya, seperti rekan kerja yang tidak cocok, 

berakibat ketegangan yang tinggi. 

3. Beban peran yang terlalu berat secara kualitatif 

Ketidak mampuan karyawan menyelesaikan tugasnya 

dikarenakan standart hasil yang terlalu tinggi hal ini bisa 

menyebabkan rendahnya percaya diri. 

4. Beban peran yang terlalu berat secara kuantitatif 

Keharusan mengerjakan banyak tugas dengan penyediaan 

waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut, hal itu 

menyebabkan perubahan biokimia, khususnya meningkatnya 

kolesterol dalam darah. 

5. Hubungan antar karyawan 

Karakteristik dari hubungan yang dihadapi karyawan dalam 

satu organisasi yang menyebabkan berkurangnya komunikasi antar 

karyawan sehingga tidak adanya konsentrasi kerja. 

b. Non work stressor/ stressor off the job 

Non work stressor yaitu stressor yang tidak berhubungan dengan 

perusahaan namun mampu menyebabkan stres pada karyawan (mampu 

mempengaruhi tugasnya). Yang tidak tergolong dalam non work 

stressor diantaranya yaitu pernikahan, perceraian, kematian anggota 

keluarga, permasalahan keluarga, kepribadian dan kesulitan keuangan. 
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Sedangkan menurut Gibson (2003: 169-175) sebuah model yang 

dapat menjelaskan hubungan antara stres kerja dan pekerjaan terbagi 

terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

a. Penekanan lingkungan yang bersifat fisik 

Yaitu lampu penerangan, gaduh, temperatur, dan polusi udara. 

Penekanan ini sering disebut sebagai penekanan kerah baju (blue 

collar stressor) karena penekanan tersebut lebih merupakan 

persoalan jabatan yang terdapat di pabrik. 

b. Penekanan individu 

Yaitu konflik peran, kekhawatiran peran, beban pekerjaan yang 

terlalu berat, tanggung jawab mengenai orang, tidak adanya 

kemajuan karir, dan desain pekerjaan. 

Konflik peran merupakan stressor yang meningkat ketika 

seorang menerima pesan-pesan yang tidak sesuai berkenaan dengan 

peran yang sesuai. Ambiguitas peran merupakan stressor bilamana 

tidak adanya pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajiban dari 

suatu pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan secara baik, sehingga 

karyawan membutuhkan informasi tertentu tentang apakah mereka 

diharapkan untuk berbuat atau tidak. Beban kerja yang berlebihan 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jika 

individu merasa tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan 
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untuk menyelesaikan pekerjaan atau standar penampilan 

(performance) yang dituntut terlalu tinggi, hal tersebut merupakan 

beban berlebihan yang bersifat kualitatif. Sedangkan secara 

kuantitatif terjadi ketika individu harus mengerjakan sesuatu terlalu 

banyak atau tidak cukup waktu untuk menyelesaikannya. Beban 

berlebihan mengakibatkan motivasi kerja yang rendah, 

meningkatnya absensi, mengurangi kualitas pengambilan 

keputusan, dan meningkatkan angka kecelakaan. 

c. Penekanan Kelompok 

Yaitu hubungan kurang baik dengan teman sejawat, bawahan 

ataupun dengan atasan.  

Keefektifan tiap organisasi dipengaruhi oleh sifat gabungan 

diantara rekan sekerja, bawahan, maupun atasan. Hubungan jelek 

meliputi kepercayaan dan dukungan yang rendah, minat yang 

rendah dalam menanggapi dan mencoba menangani masalah yang 

dihadapi karyawan lainnya. 

d.  Penekanan keorganisasian 

Yaitu kurang partisipasi, struktur organisasi, tingkat jabatan, 

dan kebijakan yang kurang jelas. Partisipasi karyawan dalam 

mengambil keputusan akan berhubungan dengan politik dan 

kebijaksanaan perusahaan yang membatasi karyawan dalam 

pengambilan keputusan. Karyawan dalam perusahaan yang 

terstruktur organisasinya pendek dan kurang birokrasi biasanya 
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megalami stres rendah dan kepuasan kerja lebih besar serta 

berperan lebih efektif daripada dalam struktur organisasi menengah 

maupun panjang. 

Menurut Wahjono (2010:112), kondisi-kondisi yang 

cenderung yang menyebabkan stres disebut stressor. Hampir semua 

kondisi pekerjaan dapat menyebabkan stress tergantung pada reaksi 

karyawan. Dua kategori umum penyebab stres yaitu stressor on-the 

job dan stressor off-the job. 

1. Stressor on-the-job, meliputi: beban kerja berlebihan, tekanan 

waktu, kualitas supervisi yang buruk, iklim politis yang tidak 

aman, umpan balik mengenai pelaksanaan kerja yang tidak 

memadai, wewenang yang tidak mencukupi untuk 

melaksanakan tanggung jawab, kemenduaan peran, rasa frustasi, 

konflik antar pribadi ataupun kelompok, perbedaan antara nilai-

nilai yang dianut perusahaan dan karyawan, dan segala bentuk 

perubahan. 

2. Stressor off-the-job, meliputi: kekurangan financial, masalah 

yang berhubungan dengan anak, masalah fisik, masalah 

perkawinan, dan perubahan-perubahan yang tejadi ditempat 

tinggal. 

3. Gejala-Gejala Stres 

Stres muncul dalam sejumlah cara. Misalnya seorang individu yang 

mengalami tingkat stres yang tinggi dapat menderita tekanan darah yang 
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tinggi, tukak lambung, lekasa marah, sulit membuat keputusan rutin, hilang 

selera makan, rawan kecelakaan, dan yang serupa. Semua ini menurut 

Wahjono (2010:112) gejala stress terkait dengan prilaku dapat dibagi dalam 

tiga kategori umum: gejala fisiologis, psikologis, dan perilaku. 

1. Gejala Fisiologis 

Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala 

fisiologis. Ini terutama bahwa stres dapat menciptakan suatu perubahan 

dalam metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan, 

meningkatkan tekanan darah tinggi, menimbulkan sakit kepala, dan 

menyebabkan serangan jantung. 

2. Gejala Psikologis 

Stress dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan 

dengan pekerjaan dapat menimbulkan setidakpuasan yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Misalnya, ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

3. Gejala Perilaku 

Dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam kinerja 

maupun produktivitas karyawan, absensi dan tingkat keluarnya 

karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan, ketidakpuasan 

kerja, bicara cepat, cemas atau gelisah, mudah marah, dan gangguan 

tidur.  
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4. Dampak-Dampak Stres 

Stres dapat memberikan dampak yang berlainan pada setiap 

karyawan. Dampak stres yang positif dapat meningkatkan energi, semangat 

yang besar, dan motivasi yang tinggi. Disamping itu ada juga dampak 

negatif. Menurut Barney dan Griffin (2003, 700-703) dampak negatif dari 

stres dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu dampak individu, dampak 

organisasional dan burnout. 

a. Dampak individual 

Stres pada individu adakn mempengaruhi perilaku, mental 

psikologis dan kondisi kesehatan tubuh. 

1) Dampak pada perilaku 

Stress akan membuat orang berperilaku yang merusak diri 

sendiri seperti rokok, minum-minuman keras, reaksi yang 

berlebihan dan ketergantungan pada obat-obatan. 

2) Dampak psikologis 

Dampak psikologis yang diakibatkan oleh stres meliputi 

depresi, masalah keluarga, masalah seksual dan gangguan tidur. 

3) Dampak kesehatan 

Gangguan jantung dan stroke secara statistic banyak 

diakibatkan oleh stres. Dampak yang lain meliputi sakit kepala, 

sakit perut dan gangguan internal. 
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b. Dampak Organisasional  

Pada organisasi, stres akan mempengaruhi kinerja maupun 

produktivitas karyawan, tingkat absensi dan sikap karyawan pada 

perusahaan. 

1) Kemunduran kinerja 

Stres yang berlebihan akan menurunkan kinerja karyawan. Ini 

berarti bisa menurunkan produktivitas, berkurangnya evektivitas, 

kesalahan-kesalahan dalam pembuatan keputusan dan lemahnya 

hubungan koordinasi dari masing-masing departemen. 

2) Menarik diri dari perusahaan  

Hal ini meliputi tingkat absensi yang tinggi, bahkan meninggalkan 

perusahaan untuk mencari pekerjaan lain. 

3) Sikap yang tidak baik 

Sebagai hasil dari stres yang berlebihan, yaitu keputusan kerja yang 

rendah, komitmen pada organisasi yang menurun dan moral yang 

rendah. 

c.  Burnout 

Pengaruh dari stres yang merupakan gabungan dari dampak 

individu dan dampak organisasional. Burnout adalah perasaan cemas 

yang timbul ketika karyawan merasakan terlalu banyak tekanan dan 

sedikit kepuasan yang dirasakan. Efek dari ini biasanya perasaan lelah 

yang terus menerus dan perasaan frustasi. Selain itu juga ketakutan 

dalam berfikir yang diikuti oleh meningkatnya rasa kurang percaya diri. 
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5.  Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2006: 67) mendefinisikan kinerja sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya. 

Sedangkan menurut Amstrong dan Baron dalam buku Wibowo (2011:7) 

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis perusahaan, kepuasan konsumen, dan memberikan konstribusi 

pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.  

Wibowo (2011:101) mengemukakan pengukuran kinerja berkaitan dengan 

hasil yang dapat dikualitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. 

Menurut Dessler (2003:515), kinerja diukur dengan 5 cara antara lain kualitas, 

kuantitas, supervise, kehadiran dan konservasi. Dharma (2003:32) 

mengemukakan bahwa hampir seluruh cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kuantitas  

Kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan karyawan dalam kurun 

waktu tertentu berdasarkan standart kerja yang ditetapkan 

 

 

 

2. Kualitas  
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Kualitas merupakan ketelitian, ketrampilan dan kesesuaian dari hasil 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu 

berdasarkan standart yang ditetapkan. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu merupakan kemampuan seorang karyawan dalam 

mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 

Penetapan standart diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan 

telah sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil pekerjaan secara 

actual dengan hasil yang diharapkan.   

6.  Kriteria Kinerja  

Kinerja yang baik seharusnya mempunyai kriteria Kusnadi (2005: 267) 

sebagai berikut: 

a. Rasional, kinerja yang baik seharusnya dapat diterima oleh akal sehat, tidak 

ada kinerja yang baik yang tidak rasional 

b. Konsisten, kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada 

dalam organisasi, departemen dan tujuan organisasi 

c. Tepat, kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara tepat dan jelas seta 

tidak menimbulkan kemenduaan penafsiran penafsiran 

d. Efisien, kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan dana yang 

minim dengan hasil yang memuaskan 
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e. Tertantang, kinerja yang baik sebaiknya memberikan tantangan yang tinggi 

bagi pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang efektif 

f. Terarah, kinerja yang baik seharusnya terarah pada tujuan tertentu 

g. Disiplin, kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang 

tinggi 

h. Sistematis, kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak acak 

i. Dapat dicapai, kinerja yang baik seharusnya dapat disepakati oleh semua 

pihak terkait 

j. Terikat dengan waktu, kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu 

yang telah diukur 

k. Berorientasi pada kerjasama kelompok, kinerja kelompok pada umumnya 

lebih efektif dan efisien dibandingkinerja individu. 

7.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut A.Dale Timple (2003: 31), faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor 

yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang 

baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe 

pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang 

tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki 

upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuan. Faktor eksternal yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. 

Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau 
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pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi.faktor internal dan faktor eksternal 

ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang.  

Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan memiliki sejumlah akibat 

psikologis dan berdasarkan tindakan. Seorang karyawan yang menganggap 

kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti kemampuan atau 

upaya,diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak perasaan positif 

tentang kinerjanya dibandingkan dengan jika ia menghubungkan kinerjanya 

yang baik dengan faktor eksternal. Seperti nasib baik, suatu tugas yang mudah 

atau ekonomi yang baik.jenis atribusi yang dibuat seorang pemimpin tentang 

kinerja seorang bawahan mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap bawahan 

tersebut. Misalnya, seorang pimpinan yang mempermasalahkan kinerja buruk 

seseorang bawahan karena kekurangan ikhtiar mungkin diharapkan mengambil 

tindakan hukum. Oleh karena itu, jenis atribusi yang dibuat oleh seorang 

pemimpin dapat menimbulkan akibat-akibat serius dalam cara bawahan tersebut 

diperlakukan. Cara-cara seorang karyawan menjelaskan kinerjanya sendiri juga 

mempunyai implikasi penting dalam bagaimana dia berprilaku dan berbuat di 

tempat kerja. 

8.  Hubungan Antara Stressor, Stress dan Kinerja Pegawai 

Stress dapat sangat membantu atau fungsional, tetapi juga dapat 

berperan salah atau pengahambat dari upaya perusahaan dalam proses 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana hal ini berarti 

bahwa stress mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 

pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar tingkat stress. Bila tidak ada 
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stress, tantangan-tantangan kerja juga tidak ada dan pada akhirnya para 

pegawai tidak secara maksimal dalam bekerja.  

Penyebab stress atau sering disebut dengan stressor pada dasarnya 

menurut Handoko (2004:200) terdapat dua sumber, yaitu yang pertama berasal 

dari pekerjaan atau stressor on –the-job dan sumber berasal dari luar pekerjaan 

atau off-the-job. Hampir kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stress tergantung 

pada reaksi para pegawai. Sebagai contoh seorang pegawai akan dengan 

mudah menerima dan mempelajari prosedur kerja baru, sedangkan pegawai 

lain tidak atau bahkan menolaknya. Bagaimanapun juga ada sejumlah kondisi 

yang sering menyebabkan stress kerja bagi pegawai misalnya yaitu beban kerja 

yang berlebih, tekanan atau desakan waktu, kualitas supervisi yang jelek dan 

lain-lain. Sedangkan di pihak lain, stress pegawai juga dapat disebabkan 

masalah-masalah yang terjadi diluar perusahaan. Penyebab-penyebab stress 

“off-the-job“ antara lain: kekuatiran financial, masalah-masalah yang 

bersangkutan dengan anak, masalah-masalah phisik dan lain-lain. 

9.  Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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10.  Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Diduga stressor on the job berpengaruh signifikan terhadap stress 

Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

2. Diduga stress berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai di bagian 

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. 

3. Diduga stressor on the job berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kinerja Pegawai di bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Probolinggo dengan melalui stress. 

 

 


