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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu mendasari dan memberikan inspirasi pada peneliti 

ini yang dijadikan sebagai sandaran empiris bagi peneliti yaitu sabagai berikut: 

Tabel: 3 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

No Keterangan 

1 Peneliti HULAIFAH GAFFAR (2012) 

 Judul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karywan 

Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor 

Wilayah X Makassar 

 Hasil 1. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

faktor stressor individu memiliki hubungan 

yang positif terhadap kinerja karyawan yang 

ditunjukkan dengan koefisien variable dimana 

faktor stressor individu bertanda positif, 

sedangkan faktor stressor organisasi memiliki 

hubungan yang positif terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel 

stres individu dengan variabel kinerja 

karyawan menunjukkan nilai t hitung sebesar 

2,131 koefisien regresi sebesar 0,119 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 

0,05 hal ini berarti bahwa stres individu 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Sambungan dari penelitian terdahulu. 

2 Peneliti HERMITA (2011) 

 Judul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT. Semen Tonasa (Persero) Pangkep 

 Hasil 1. Hanya terdapat dua variabel yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap stress kerja, 

yaitu stressor individu dan stressor kelompok. 

Sedangkan untuk faktor stressor organisasi 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja pada PT. Semen Tonasa (Persero) 

Pangkep. 

2. Variabel stressor kelompok sebagai faktor yang 

paling dominan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Semen 

Tonasa (Persero) Pangkep. 

3 Peneliti Sulhadi (2014) 

 Judul Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Sopir 

Taksi Kota Malang “PT. Citra Perdana 

Kendedes” 

 Hasil  Masih dalam proses penelitian 

Sumber: Skripsi Online (Hulaifa Gaffar dan Rermita) 

Adapun persamaa dan perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Persamaan 

Persamaan antara  penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang adalah teori dan alat analisis yang digunakan, penggunaan  skala 

likert, penggunaan Uji T, dan ingin pengatahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variable Indevenden (X) terhadap Variabel Devenden 

(Y). 
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2. Perbedaan 

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah obyek penelitian, lokasi penelitian, jumlah sampel dan 

populasi penelitian. 

B. Landasan Teori 

1. Stres Kerja 

Gibson et al (2000:9) mengemukakan bahwa stress kerja 

dikonseptualisasi dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus, 

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

stimulus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada lingkungan. 

Definisi 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. 

Luthans (2000:10) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan 

dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan 

proses psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi 
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atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan 

fisik seseorang. 

Menurut Robbins (2008 : 369) stres sendiri tidak mesti buruk, 

meskipun biasanya dibahas dalam konteks negatif. Stres juga memiliki 

nilai positif yakni sebuah peluang ketika menawarkan potensi hasil. 

Dewasa ini, para peneliti berpendapat bahwa stres yang menyertai 

tantangan di lingkungan kerja (misalnya tugas dan tanggung jawab), 

beroperasi sangat berbeda dari stres hambatan yang menghalangi 

karyawan mencapai tujuan (misalnya politik kantor dan birokrasi). 

Robinson juga menambahkan bahwa stress kerja karena adanya 

ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan 

karakteristik aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua 

kondisi pekerjaan. 

Menurut Mangkunegara (2008:157), Suatu perasaan tertekan yang dialami 

karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari 

sindrom,antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, 

sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, 

tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan penceranaan”. 

Veitzal Rivai (2009:1008), mengemukakan bahwa Suatu kondisi 

ketegangan yang menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan phisikis, yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seorang karyawan”. 
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Sedangkan Menurut Robbins (2007 : 368), stres adalah suatu kondisi 

dinamis dimana seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau 

sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu 

dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres sangat bersifat 

individual dan dapat berpengaruh negatif bila individu tersebut tidak 

memiliki daya tahan mental yang lebih kuat dibanding beban yang 

dihadapinya. Tingkat stres tiap individu berbeda, tergantung dari penilaian 

terhadap situasi dan persepsi individu itu sendiri terhadap situasi yang 

dihadapi. 

a. Indikator Stres Kerja 

Indikator-indikator stress kerja menurut Stephen P. Robbins yang 

dialih bahasakan oleh Hadyana Pujaatmaka, (2008:375), dapat dibagi 

dalam tiga aspek  

yaitu : 

1. Indikator pada psikologis, meliputi : 

a. Cepat tersinggung. 

b. Banyak melamun. 

c. Lelah mental. 

2. Indkator pada fisik, meliputi : 

a. Meningkatnya detak jantung dan tekanan darah. 

b. Mudah lelah secara fisik. 
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c. Kepala pusing. 

d. Problem tidur (kebanyakan atau kekurangan tidur). 

3. Indikator pada prilaku, meliputi : 

a. Merokok Berlebihan 

b. Menunda atau menghindari pekerjaan. 

c. Perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan atau 

kekurangan). 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja 

Menurut Robbins (2003 : 38), faktor-faktor penyebab stress antara 

lain: 

1. Balas jasa yang cenderung terlalu rendah. 

2. Waktu dan peralatan kerja kurang memadai. 

3. Masalah keluarga. 

4. Konflik antar pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. 

5. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 

6. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. 

c. Dampak Stres Kerja terhadap Karyawan 

Menurut Cox ( 2011 : 20 ) terdapat empat konsekuensi yang 

dapat ditimbulkan stres kerja, yaitu: 
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1. Pengaruh psikologi, dimana individu menjadi gelisah, agresif, lesu, 

depresi, bosan, mudah kehilangan kesabaran, kecewa, dan memiliki 

harga diri yang rendah. 

2. Pengaruh perilaku, dimana individu mengonsumsi alkohol secara 

berlebihan, berkurangnya nafsu makan atau bertambahnya nafsu 

makan, menyalahgunakan obat-obatan, serta menurunnya semangat 

untuk berolahraga yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. 

3. Pengaruh kognitif, dimana individu tidak mampu mengambil 

keputusan, berkurangnya konsentrasi dan cenderung peka terhadap 

ancaman. 

4. Pengaruh fisiologis, dimana individu mengalami gangguan 

kesehatan fisik, baik dari penyakit yang telah diderita sebelumnya, 

atau timbulnya penyakit tertentu. 

d. Dampak Stres Kerja terhadap Perusahaan 

Stres yang dialami karyawan dapat menimbulkan berbagai 

perilaku negatif terhadap organisasi, seperti menurunnya kinerja atau 

meningkatnya ketidakhadiran kerja. Schuller (2011 : 19 ) 

mengidentifikasi beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh stres 

kerja terhadap organisasi: 

1. Mengganggu kenormalan aktivitas bekerja 

2. Menurunnya produktivitas kerja 
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3. Terjadinya kekacauan berupa hambatan, baik di dalam manajemen 

maupun operasional 

4. Menurunnya keuntungan perusahaan akibat ketidakseimbangan 

produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan 

karyawan. 

e. Strategi Manajemen Stres Kerja 

Pendekatan terhadap stres kerja menurut Mangkunegara 

(2002: 157-158) juga dapat dilakukan melalui dukungan sosial, 

meditasi, biofeedback, dan program kesehatan pribadi: 

1. Pendekatan dukungan sosial: organisasi melakukan aktivitas yang 

bertujuan untuk memberi kepuasan sosial kepada karyawan, 

misalnya dengan humor atau bermain game. 

2. Pendekatan melalui meditasi: karyawan melakukan meditasi 

dengan berkonsentrasi ke alam pikiran, menenangkan pikiran dan 

mengendorkan kerja otot. Meditasi dapat dilakukan selama dua 

periode dengan waktu masing-masing periode 15 menit. 

3. Pendekatan biofeedback: karyawan diberikan bimbingan medis 

oleh dokter atau psikolog untuk meredakan atau menghilangkan 

stres yang dialami. 

4. Pendekatan kesehatan pribadi: organisasi memeriksa kondisi 

kesehatan dan pengaturan gizi karyawan secara kontinyu. 



15 
 

2. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Srimindarti, 2006). 

Menurut Mangkunegara (2001), kinerja adalah: hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas 

maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan 

penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Penampilan hasil 

karya tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional 

maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di 

dalam organisasi (Ilyas, 2001). 

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu: 

tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi 

merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi 

arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang 

diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian, 

penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah 

seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif dan 
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kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan 

penting. 

Menurut Sulistiyani (2003 : 223), kinerja merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja 

seseorang. Sedangkan pengertian kinerja menurut Bernardin dan Russel 

(Sulistiyani, 2003 : 223-224), kinerja merupakan catatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan 

selama periode waktu tertentu.Lawler and Poter (dalam Moh As’ad, 2003) 

menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement" yang 

diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya. 

Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 

2006). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja karyawan selama periode waktu tertentu untuk memenuhi tujuan 

yang telah ditetapkan organisasi. Beberpa hal yang harus diperhatikan 

perusahaan terhadap karyawan dilihat dari kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi dan Setiawan (2001 : 227), penilaian kerja 

adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, 
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bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

merupakan sebuah sistem untuk mengukur hasil kerja karyawan secara 

berkala untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat konstruktif 

yang dibutuhkan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

2. Kriteria Sistem Pengukuran Kinerja 

Hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli 

mengenai karakteristik pengukuran kinerja. Namun sebagai 

pembanding, terdapat beberapa karakteristik pengukuran kerja 

menurut ahli: 

Menurut Cascio (2003: 336-337), kriteria sistem pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Relevan (relevance), dimana terdapat kaitan yang erat antara 

standar untuk pekerjaan tertentu dengan tujuan organisasi, dan 

terdapat keterkaitan yang jelas antara elemen-elemen kritis suatu 

pekerjaan yang telah diidentifikasi melalui analisis jabatan dengan 

dimensi-dimensi yang akan dinilai dalam form penilaian. 

b. Sensitivitas (sensitivity), yaitu adanya kemampuan sistem 

penilaian kinerja dalam membedakan pegawai yang efektif dan 

pegawai yang tidak efektif. 
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c. Reliabilitas (reliability), yang berarti konsistensi penilaian. Artinya 

sekalipun instrumen tersebut digunakan oleh dua orang yang 

berbeda dalam menilai seorang karyawan, hasil penilaiannya akan 

cenderung sama. 

d. Akseptabilitas (acceptability), yang artinya pengukuran kinerja 

yang dirancang dapat diterima oleh pihak-pihak yang 

menggunakannya. 

e. Praktis (practicality), yang berarti instrumen penilaian yang 

disepakati mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait dalam 

proses penilaian tersebut. 

Dalam sebuah organisasi, penilaian kinerja merupakan hal 

yang penting dalam pengelolaan karyawan. Oleh sebab itu organisasi 

harus mampu menetapkan sistem penilaian kinerja sedemikian rupa 

agar dapat mendeteksi kinerja karyawannya, apakah telah memenuhi 

harapan atau karyawan belum mampu mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

 

3. Tujuan Penilaian Kinerja 

Alwi ( 2001 : 187 ) menyimpulkan secara teoritis tujuan 

penilaian kinerja dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni 
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penilaian kinerja yang bersifat evaluatif (evaluation) dan penilaian 

kinerja yang bersifat membangun (development). 

Penilaian kinerja yang bersifat evaluatif memiliki hasil sebagai 

berikut: 

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. 

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. 

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem 

seleksi. 

Sedangkan tujuan penilaian kinerja yang bersifat membangun 

memiliki hasil sebagai berikut: 

a. Organisasi dapat mendeteksi prestasi riil yang dicapai karyawan. 

b. Organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan 

karyawan yang menghambat kinerja. 

c. Organisasi dapat mengidentifikasi prestasi-prestasi yang 

dikembangkan demi tercapainya tujuan organisasi. 

 

4. Manfaat Penilaian Kinerja 

Manfaat penilaian kinerja yang dilakukan secara tepat menurut 

Mulyadi dan Setiawan (2001 : 416) adalah: 
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a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan 

memotivasi karyawan. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

karyawan, misalnya kompensasi, promosi, transfer atau 

pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan menciptakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan karyawan. 

d. Memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai cara atasan 

dalam menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan dasar bagi distribusi penghargaan, baik berupa 

penghargaan ekstrinsik maupun intrinsik. 

a. Karakteristik Karyawan yang memiliki Kinerja Yang Tinggi 

Sebuah studi tentang kinerja menemukan beberapa karakteristik 

karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi. Mink dalam 

(Raharjo:2005) menyebutkan beberapa karakteristik karyawan yang 

memiliki kinerja yang tinggi, meliputi : 

1. Berorientasi Pada Prestasi  

Karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi, keinginan 

yang kuat membangun sebuah mimpi tentang apa yang mereka 

inginka untuk dirinya. 
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2. Percaya Diri 

Karyawan yang kinerja tinggi memiliki sikap mental positif 

yang mengarahkannya bertindak dengan tingkat percaya diri 

yang tinggi.  

3. Pengendalian Diri 

Karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi mempunyai 

rasa percaya diri yang sangat mendalam.  

4. Kompetensi 

Karyawan yang kinerjanya tinggi telah mengembangkan 

kemampuan spesifik atau kompetensi berprestasi dalam daerah 

pilihan mereka. 

5. Persisten 

Karyawan yang kinerjanya tinggi mempunyai piranti kerja, 

didukung oleh suasana psikologis, dan pekerja keras terus-

menerus. 

b. Indikator Kinerja 

Sebuah organisasi didirikan tentunya dengan suatu tujuan 

tertentu. Sementara tujuan itu sendiri tidak sepenuhnya akan dapat 

dicapai jika karyawan tidak memahami tujuan dari pekerjaan yang 

dilakukannya. Artinya, pencapaian tujuan dari setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan akan berdampak secara menyeluruh terhadap 
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tujuan organisasi. Oleh karena itu, seorang karyawan harus memahami 

indikator-indikator kinerja sebagai bagian dari pemahaman terhadap 

hasil akhir dari pekerjaannya. 

Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh 

dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu 

tertentu. Menurut Bernardin & Russel (2003) untuk mengukur kinerja 

karyawan dapat digunakan beberapa kriteria kinerja, antara lain 

adalah: 

1. Kualitas ( Quality ) merupakan tingkatan di mana proses atau 

hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna. 

2. Kuantitas ( Quantity ) merupakan produksi yang dihasilkan 

dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau 

jumlah siklus kegiatanyang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu ( Timeliness ) merupakan di mana kegiatan 

tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat 

dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan bersamaan 

koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.  

Indikator-indikator  kinerja karyawan sebagaimana disebutkan 

diatas memberikan pengertian bahwa pekerjaan yang dilakukan karyawan 
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dilandasi oleh ketentuan-ketentuan dalam organisasi. Disamping itu, 

karyawan juga harus mampu melaksanakan pekerjaannya secara benar dan 

tepat waktu 

C. Hubungan antara Stres Kerja dengan Kinerja 

Stress kerja sangat membantu tetapi dapat berperan salah atau merusak 

kinerja. Secara sederhana hal ini berarti bahwa stress mempunyai potensi untuk 

mendorong atau mengagngu pelaksanaan kerja, bila tidak ada stress tantangan 

kerja juga tidak ada dan kinerja cenderung rendah. 

Stress yang tidak teratasi pasti berpengaruh terhadap kinerja. Pada 

tingkat tertentu stress itu perlu. Apa bila tidak ada stress dalam pekerjaan, para 

karyawan tidak akan bias ditantang dengan akibat bahwa kinerja akan menjadi 

rendah. Sebaliknya dengan ada stress, karyawan merasa perlu mengerahkan 

segala kemampuannya untuk berprestasi tinggi dan dengan demikian karyawan 

dapat menyelsaikan tugas dengan baik.  Bagi seorang pemimpina tekanan-

tekanan yang diberikan kepada seorang karyawan haruslah dikaitkan dengan 

apakah stress yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan masih dalam keadaan 

wajar. 

Lebih lanjut menurut Stephen P. Robbins (2003) stress berpengaruh 

pada prestasi kerja, ini dibuktikan dengan U terbalik antara stress kerja dengan 

prestasi kerja. Dibawah ini hubungan stress kerja dengan prestasi kerja yang 

digambarkan dengan huruf U terbalik. 
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Gambar 1 

Hubungan U antara Stres dan Kinerja 

Tinggi 

 

  Kinerja 

 

 

Rendah 

          Rendah        Stres  Tinggi 

    Sumber Gambar : Stephen P. Robbins (2003) 

Logika yang mendasari U yang balik itu adalah membawa stress pada 

tingkat rendah sampai dengan tingkat sedang merangsang tubuh dan 

mengakibatkan kemampuan untuk berkreasi. Pada saat itu individu sering 

melakukan tugasnya dengan lebih baik, lebih intensif atau lebih cepat. Tetapi 

bila stress itu lebih banyak akan menyebabkan kinerja menjadi rendah atau 

menurun. 

Pola U terbalik ini juga menggambarkan reaksi terhadap stress 

sepanjang waktu dan terhadap intensitas stress, artinya stress tingkat sedang 

justru bersifat negative pada kinerja atau prestasi jangka panjang karena 
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intensitas stress yang berkelanjutan itu dapat meruntuhkan individu dan 

melemahkan sumber daya energinya.  

D. Kerangka Pikir 

Terjadinya stres kerja terhadap semangat kerja karyawan tergantung dari 

reaksi karyawan itu sendiri apabila mereka beranggapan bahwa stres kerja ini 

adalah sebagai tatangan maka mereka akan lebih kuat dan tahan banting 

terhadap situasi dan kondisi seperti apapun begitupun sebalikya. Pernyataan 

teori tetang hubungan antara stres kerja terhadap kinerja mengacu pada teori 

yang dikemukan oleh Sasono (2004:5) mengungkapkan bahwa stres 

mempunyai dampak positif dan negative. 

Adapun penjelasan mengenai kinerja menurut Mangkunegara (2001), 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Berdasarkan judul pada penelitian ini yaitu Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Sopir Taksi PT. Citra Perndana Kendedes Kota Malang” 

disesuaikan dengan teori yang digunakan beserta tujuan yang ingin dicapai. 

Peneliti akan menggunakan kerangka pikir seperi pada gambar di bawah ini. 
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Gambar: 2 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Diduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap 

kinerja sopir taksi PT. Citra Perdana Kendedes Utama Kota Malang. 

 

Stres Kerja (X) 

 Psikologis 

 Fisik 

 Perilaku 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 Kualitas Pekerjaan 

 Kuantitas Pekerjaan 

 Ketepatan waktu 

penyelsaian 

Pekerjaaan 


