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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh Jerry Rivanto 

(2009) yang berjudul “Pengaruh stressor terhadap stress kerja dan kinerja 

karyawan pada Perusahaan Susu Sapi Anugrah Kediri”. Dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa stressor yang meliputi stressor on the job dan 

stressor off the job  dalam kategori rendah, stress kerja dalam kategori 

rendah, sedang kinerja karyawan dalam kategori tinggi. Hasil analisis 

regresi linear berganda dapat diketahui bahwa stressor berpengaruh 

signifikan terhadap stress kerja karyawan bagian produksi. Hasil koefisien 

regresi menunjukan bahwa stressor on the job paling berpengaruh terhadap 

stress kerja karyaawan. Stress kerja karyawan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada perusahaan Susu 

Sapi Anugrah. 

Penelitian kedua yang dijadikan landasan adalah penelitian Ahmad 

syahir (2008) yang berjudul “Pengaruh Stressor terhadap stress kerja dan 

kinerja karyawan utility pada PT Teijen Indonesia Fiber Corporation Tbk 

(TIFICO) Tangerang”. Dimana diperoleh kesimpulan bahwa Stressor on the 

job, stressor off the job dan stress kerja karyawan dalam kategori rendah dan 

kinerja dalam kategori sangat tinggi. Hasil analisis regresi menunjukkan 
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bahwa stressor on the job dan off the job baik secara parsial maupun 

simultan berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan. Stress kerja 

karyawan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian utility pada PT. TIFICO Tangerang. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Judul penelitian:  Pengaruh stressor terhadap stress kerja dan 

kinerja karyawan pada Perusahaan Susu Sapi 

Anugrah Kediri Jerry Rivanto (2009) 

Tujuan Penelitian 1.Untuk mengetahui pengaruh stressor 

terhadap stress kerja karyawan pada 

Perusahaan Susu Sapi Anugrah Kediri 

2.Untuk mengetahui pengaruh stress 

kerjaterhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Susu Sapi Anugrah Kediri 

Metode Penelitian Teknik analisis data menggunakan rentang 

skala, regresi linier berganda, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian Dari hasil regresi menunjukkan bahwa secara 

parsial dan simultan stressor berpengaruh 

signifikan terhadap stress kerja. Demikian 

halnya stress kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi. 
2 Judul penelitian: Pengaruh Stressor terhadap stress kerja dan 

kinerja karyawan utility pada PT Teijen 

Indonesia Fiber Corporation Tbk (TIFICO) 

Tangerang. Ahmad Syahir (2008) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui stressor on the job dan 

off the job secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap stress kerja karyawan 

2. Untuk mengetahui stressor on the job dan 

off the jobs ecarasimultan berpengaruh 

signifikan terhadap stress kerja karyawan 

Metode Penelitian Teknik analisis data menggunakan rentang 

skala, regresi linier berganda, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian Dari hasil regresi menunjukkan bahwa stressor 

secara parsial maupun simultan berpengaruh 

signifikan terhadap stresskerja karyawan 

bagian utility. Demikian pula dengan stress 

kerja yang berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbedaan peneliti 

dengan kedua peneliti sebelumnya. Sebagai perbandingan peneliti 

menggunakan hasil penelitian sebelumnya Jerry (2009) dan Ahmad (2008). 

Perbedaannya terletak pada variabel X yaitu stressor, kedua peneliti 

terdahulu membagi stressor menjadi dua variabel yaitu stressoe on the 

jobdan stressor off the job, tetapi peneliti hanya menggunakan variabel 

stressor. Perbedaan yang lainnya terletak pada alat analisis yang digunakan, 

kedua peneliti terdahulu menggunakan analisis rentang skala, regresi linier 

berganda dengan dua uji hipotesis yaitu Uji F dan Uji T, tetapi dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis rentang skala, Analisis jalur 

dan dua uji hipotesis yaitu Uji F dan Uji T, dimana penelitian sekarang 

menggunakan variabel stress kerja sebagai variabel intervening. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Stressor 

Stressor mempunyai arti yang berbeda-beda bagi masing-masing 

individu. Kemampuan setiap individu beraneka ragam dalam mengatasi 

jumlah stres, intensitas, jenis stres dan lamanya stres. Danang Sunyoto 

(2013: 61) mengemukakan stress merupakan sesuatu yang menyangkut 

antara individu dan lingkungan yaitu interaksi antara stimulasi dan respon.  

Beberapa orang mampu mengatasi perubahan lingkungan yang 

terjadi di dalam organisasi daripada orang lain, dan mereka dapat 

menyesuaikan perilaku mereka terhadap perubahan tersebut. Sebaliknya 
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banyak orang yang menanggapi bahwa perubahan lingkungan yang terjadi 

didalam organisasi adalah sebagai tekanan dan beban atas tidak dapatnya 

seseorang menyesuaikan diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang 

terjadi. Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stress disebut 

stressor. Wahjono (2010: 108). 

Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki (2005: 353)stressor 

merupakan faktor-faktor lingkungan yang menimbulkan stres, dengan kata 

lain stressor adalah suatu prasyarat untuk mengalami respon stres. 

Sedangkan menurut Wahjono (2010: 113) bahwa stres pada tingkat 

yang lebih rendah sampai sedang dapat merangsang tubuh dan 

meningkatkan kemampuan untuk bereaksi sehingga individu mampu 

melakukan tugasnya dengan lebih baik, lebih insentif atau lebih cepat.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stressor merupakan 

sumber penyebab terjadinya stress pada diri seorang karyawan. Stressor 

kerja yang sedang cenderung memberikan dampak ketenangan dalam 

bekerja, persepsi tajam, sehingga kinerja karyawan meningkat sedangkan 

stressor kerja yang rendah berakibat timbulnya kebosanan, motivasi 

menurun, prestasi rendah sikap acuh sehingga kinerja karyawan rendah.  

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Stress 

Kondisi-kondisi menyebabkan stres yang bersumber pada diri 

seorang disebut stressor. Faktor-faktor sumber penyebab terjadinya stres 
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menurut Kreitner dan kinicki (2005: 354) ada empat jenis utama stressor, 

meliputi: 

a) Stressor level individual adalah stressor yang secara langsung dikaitkan 

dengan tugas pekerjaan seseorang, yang meliputi role overload kelebihan 

peran, role conflict konflik peran, role ambiguity ambiguitas peran, 

responsibility, tanggung jawab. 

b) Stressor level kelompok disebabkan oleh dinamika kelompok dan 

perilaku manajerial. Para manajer menciptakan stres pada para karyawan 

dengan: menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, gagal memberikan 

dukungan yang memadai, menunjukkan tidak kepeduliannya, 

memberikan arahan yang tidak memadai, menciptakan suatu lingkungan 

produktifitas yang tinggi, memusatkan perhatian pada hal yang negatif, 

sementara hal positif diabaikan. 

c) Stressor level organisasi meliputi: kebudayaan, struktur organisasi, 

teknologi, perubahan dalam kondisi kerja. 

d) Stressor level extraorganisasional disebabkan oleh faktor-faktor di luar 

organisasi seperti: permasalahan keluarga, masalah ekonomi, waktu yang 

berubah, polusi udara, suara dan kepadatan. 

Robbins (2006: 794-797) mengemukakan sumber potensial 

terjadinya stress terdiri dari tiga faktor yang meliputi: 

a) Faktor lingkungan, seperti: ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian 

politik, dan ketidakpastian teknologi. 
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b) Faktor organisasi, seperti: tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar 

pribadi. 

c) Faktor individu, seperti: masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah 

pribadi. 

Sedangkan menurut Sopiah (2008: 87-88) faktor penyebab stres 

terbagi menjadi empat tipe, yaitu: lingkungan fisik, lingkungan individu, 

lingkungan kelompok, dan lingkungan organisasi yang di kelompokkan 

menjadi : 

a) Lingkungan fisik: terlalu bising, setting kantor atau tata letak perabotan 

kantor yang buruk, ketiadaan privasi, suhu udara. 

b) Lingkungan individu: konflik peran, peran mendua/ambiguitas, beban 

kerja, karakteristik tugas. 

c) Lingkungan kelompok: perbedaan karakter, kepribadian, latar belakang, 

persepsi. 

d) Lingkungan organisasi: kurang adanya partisipasi, kebijakan yang kurang 

jelas, kehilangan rekan kerja, bimbang adanya tuntutan pekerjaan yang 

semakin banyak dan bentuk-bentuk baru dari konflik antar pribadi. 

Maka pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahawa 

kondisi-kondisi yang dapat membuat stress akibat tuntutan atas beban kerja 

karyawan di pengaruhi beberapa faktor internal maupun faktor exsternal 

yang meliputi: 

a) Faktor internal, stressor individual, stressor kelompok, stressor 

organisasi. 
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b) Faktor exsternal, lingkungan fisik, lingkungan individu, lingkungan 

kelompok, lingkungan organisasi. 

3. Pengertian Stres Kerja 

Stres keja apabila di kelola dengan baik dapat menjadi pendorong 

dan meningkatkan intensitas kerja, sedangkan apa bila tidak di kelola 

dengan baik stres kerja akan menimbulkan permasalahan yang berdampak 

negatif bagi individu dan perusahaan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005: 

351) mendefinisikan stres sebagai respon adaptif dihubungkan oleh 

karakteristik dan atau proses psikologis individu, yang merupakan suatu 

konsekuensi dari setiap tindakan external, situasi atau peristiwa yang 

menempatkan tuntutan psikologis/fisik khusus pada seseorang. 

Sedangkan menurut Siagian (2008: 300) menyatakan bahwa stres 

merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan 

pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak bisa diatasi dengan 

baik biasanya berakibat ketidakmampuan orang berinteraksi secara positif 

dangan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun 

lingkungan luarnya. 

Robbins (2006: 793) mengemukakan stres merupakan kondisi 

dinamik dimana seorang individu menghadapi peluang, kendala, atau 

tuntutan yang terkait dengan apa yang diinginkannya dan yang hasilnya di 

persepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa stress kerja adalah suatu tanggapan 

seseorang atas kondisi yang terjadi biasanya berupa kelebihan tuntutan atau 
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kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan terutama mengenai aktivitas 

atau pekerjaan yang dilakukan. Berikut ini adalah model stress menurut 

Robbins (2006: 796): 

Gambar 2.1 

Model Stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robbins (2006: 796) 

Dari gambar diatas diketahui bahwa sumber potensial terjadinya stre 

dikarenakan tiga faktor yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor 

individu. Stress yang dialami seseorang tidak akan sama dengan stress yang 

dialami orang lain, karena tiap individu memiliki perbedaan baik dari sisi 

persepsi, pengalaman kerja dukungan sosial, kenyakinan akan tempat 

kedudukan kontrol adanya sikap bermusuhan. Konsekuensi stres yang 

terjadi pada individu akan nampak dari gejala-gejala yang mereka rasakan 
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atau perlihatkan, gejala-gejala tersebut meliputi gejala fisik, gejala 

psikologi, gejala perilaku. 

4. Konsekuensi Stress Kerja 

Munculnya stres, baik yang disebabkan oleh sesuatu yang 

menyenangkan, atau sesuatu yang tidak menyenangkan akan memberikan 

akibat tertentu pada seseorang. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) 

membagi empat jenis konsekuensi yang dapat menimbulkan stres, yaitu 

a) Psikologis, yang berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, 

depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran. 

b) Perilaku, berupa peningkatan konsumsi alkohol, tidak nafsu makan atau 

makan berlebihan, penyalah gunaan obat-obatan, menurunnya semangat 

untuk berolahraga yang berakibat timbulnya beberapa penyakit, pada 

stres juga terjadi peningkatan intensitas kecelakaan, baik dirumah, di 

tempat kerja, atau di jalan. 

c) Kognitif, yaitu ketidak mampuan mengambil keputusan, kurangnya 

konsentrasi, dan peka terhadap ancaman. 

d) Fisiologis, yaitu menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik yang 

berupa penyakit yang sudah di derita pada sebelumnya, atau memicu 

tumbulnya penyakit tertentu. 

Sedangkan menurut Sopiah (2008: 91-92) dampak akibat stres di 

bagi menjadi tiga aspek, yaitu : fisik, psikis, dan perilaku. Terhadap fisik 

sejumlah penyakit yang disinyalir karena mengalami stres yang cukup tinggi 

dan berkepanjangan. Meliputi: penyakit jantung, bisul, tekanan darah tinggi, 
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sakit kepala, gangguan tidur. Secara psikis ialah ketidak puasan kerja, 

depresi, keletihan, kemurungan dan kurang bersemangat. Secara perilaku 

ialah kinerja rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, salah dalam 

mengambil keputusan, tingkat absensi kerja tinggi, dan agresif di tempat 

kerja. 

5. Gejala Stress Kerja 

Menurut Robbins (2006: 800-801) gejala yang di timbulkan oleh 

stres adalah: 

a) Gejala fisiologis, meliputi perubahan metabolisme, meningkatnya laju 

detak jantung dan pernafasan, meningkatnya tekanan darah, 

menimbulkan sakit kepala, menimbulkan serangan jantung. 

b) Gejala psikologis, meliputi ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan, 

mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

c) Gejala perilaku, meliputi perubahan produktifitas, absensi, tingkat keluar 

masuknya karyawan, perubahan kebiasaan makan, meningkatkan 

konsumsi rokok dan alkohol, bicara cepat, gelisah, dan adanya gangguan 

tidur. 

Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007: 297) gejala 

yang timbul oleh stres yaitu:  

a) Gejala perilaku, dimana gejala yang ditimbulkan berupa kepuasan kerja, 

kinerja, absensi, perputaran pekerjaan, kecelakaan, penyalahgunaan obat, 

dan klaim perawatan kesehatan. 
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b) Gejala fisiologis, dimana gejala yang ditimbulkan berupa tekanan darah 

yang meningkat, sistim kekebalan, kolestrol tinggi, penyakit jantung, dan 

masalah sistem pencernaan. 

c) Gejala kognitif, dimana gejala yang ditimbulkan adalah pengambilan 

keputusan yang buruk, kurang konsentrasi, lupa, frustasi, dan apatis. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa stres 

kerja yang terlalu tinggi yang di alami oleh karyawan dapat menyebabkan 

beberapa masalah yang di sebabkan oleh faktor internal dan faktor external. 

Bila stres kerja yang di alami para karyawan berkepanjangan akan 

berdampak pada gejala-gejala yang mempengaruhi diri karyawan yang di 

sebabkan tuntutan pekerjaan meliputi mudah marah, agresi, tidak kooperatif 

dan perokok secara berlebihan. 

6. Hal-hal Yang Mempengaruhi Stress Kerja 

Setiap individu memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi 

stres. Menurut Robbins (2006: 798-799) ada lima variabel yang dapat 

membedakan kemampuan individu dalam menghadapi stres, yaitu: 

a) Persepsi, karyawan bereaksi untuk menanggapi persepsi mereka terhadap 

realitas.oleh karena itu persepsi akan memperlunak hubungan antara 

suatu kondisi stres potensial dan reaksi seorang karyawan terhadap 

kondisi itu. 

b) Pengalaman kerja, dikatakan beban orang yang berpengalaman 

merupakan guru yang sangat baik. pengalaman menjadi salah satu 

pengurang rasa stres. 
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c) Dukungan sosial, makin banyak bukti bahwa dukung sosial yaitu hubung 

kolega dengan rekan kerja dapat menyangga dapak stress. 

d) Kenyakinan akan tempat dudukan kendali, tempat kedudukan dikendali 

diperkenalkan sebagai atribut kepribadian. Dengan tempat 

kedudukankendali internal yakin bahwa mereka mengendalikan tujuan 

akhir mereka sendiri. Mereka dengan kedudukan external yakin bahwa 

kehidupan mereka dikendalikan oleh kekutan-kekuatanluar. 

e) Permusuhan, seseorang yang gila kerja, selalu bergegas dan tidak sabar 

atau kompetitif. Hal tersebut tidak diartikan bahwa seseorang seperti itu 

rawan terhadap penyakit atau terhadap efek penyakit stress. 

7. Pengertian Kinerja 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu 

organisasi perusahaan, semakin baik kinerja yang ditujukan oleh karyawan 

akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi. Kinerja karyawan 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 

terhadap organisasi beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Menurut 

Rivai (2011: 554) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. 

Sedangkan Mangkunegara (2006: 9) mendefinisikan bahwa kinerja 

karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja antara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Dari pendapat diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa kinerja 

merupakan hasil yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksakan 

tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini membutuhkan artikulasi 

yang jelas mengenai misi atau organisasi khusus tujuan sasaran yang dapat 

di ukur. 

8. Pengukuran Kinerja 

pengukuran terhadap kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentutan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja 

yang nyata dan terukur. 

Pengukuran Kinerja dikemukakan oleh Dharma dalam bukunya 

manajemen supervisi (2001: 153-154) mengatakan hampir semua cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :  

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah pengeluaran yang dihasilkan. 

b) Kualitas, mutu yang dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif 

pengeluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya ini berkaitan dengan bentuk keluaran. 
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c) Ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Pengukuran ketetapan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitatif yang menentukan ketetapan waktu penyelesaian suatu 

kegiatan. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2009: 67) mengatakan kinerja 

karyawan dapat dinilai dari: 

a) Kualitas kerja, menunjukkan kerapihan, ketelitihan, keterkaitan hasil 

kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas 

kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian 

suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

b) Kuantitas, menunjukkan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang 

dilakukan dalam suatu waktu sehingga efesiensi dan efektifitas dapat 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

c) Tanggung jawab, menunjukkan seberapa besar karyawan dalam 

menerima dan melaksakan pekerjaan, mempertanggung jawabkan hasil 

kerja serta saranadan prasarana yang digunakan dan perilaku kerjanya 

setiap hari. 

d) Kerjasama, kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan 

yang lain secara vertikal dan horisontal baik di dalam maupun diluar 

pekerjaan sehingga pekerja akan semakin baik. 

e) Inisiatif, adanya inisiatif diri dalam diri anggota organisasi untuk 

melakukan pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa 

menunggu perintah. 
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Menurut pendapat Dharma dan Mangkunegara dapat disimpulkan 

bahwa hasil kinerja karyawan dapat di nilai dengan mempertimbangkan 

kualitas dan kuantitas atas tugas yang sesuai dengan tanggung jawab yang di 

berikan kepadanya dengan ketetapan waktu yang telah di tentukan. 

Menurut Wibowo (2007: 230) pengukuran kinerja yang tepat dapat 

dilakukan dengn cara: 

a) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi. 

b) Mengusahakan standar kinerja unruk menciptakan perbandingan. 

c) Mengusahakan bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 

d) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 

perluperioritas perhatian. 

e) Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. 

f) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

g) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

9. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaiaan kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini 

sesuaimemiliki  dengan pendapat Keith Davis yang di kutip oleh 

Mangkunegara (2005: 13-14) ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation): 

a) Faktor Kemampuan.  
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Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knwoladge) skill. Artinya karyawan 

yang IQ diatas rata-rata (IQ) 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 ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya. 

b)  Faktor Motivasi. 

Motivasi terbentuk dari sifat attitude seorang karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja di lingkungan organisasi. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk mencapai 

tujuan organisasi (tujuan kerja). 

Sikap mental merupakan kondisi yang mendorong diri karyawan 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. sikap mental 

seorang karyawan harus mempunyai sikap mental  yang secara psikofisik ( 

mental, fisik, tujuan dan situasi). Yang dapat diartikan seorang karyawan 

harus siap mental maupun secara fisik memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi 

kerja. 

10. Hubungan Antara Stressor Terhadap Stres Kerja 

Menurut Robbis (2006: 796) sumber potensial terjadinya stressor di 

kelompokan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor lingkungan, faktor organisasi, 

dan faktor indivudu. Stres yang di alami seseorang tidak akan sama dengan 
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stres yang dialami orang lain, karena tiap individu memiliki perbedaan baik 

dari sisi persepsi, pengalaman kerja dukungan sosial, kenyakinan akan 

tempat kedudukan kontrol adanya sikap bermusuhan. konsekuensi terjadi 

pada individu akan mampak dari gejala-gejala yang mereka rasakan atau 

lihat, gejala-gejala tersebut meliputi: gejala fisiologis, gejala psikologis, 

gejala perilaku. 

Maka dapat di simpulkan bahwa penyebab terjadinya stres kerja di 

pengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan dan akan berdampak pada 

gejala-gejala yang dirasakan oleh karyawan akibat adanya sumber potensial 

stres yang terjadi di lingkungan perusahan. 

11. Hubungan Stress Kerja Dan Kinerja 

Menurut Robbins (2006: 801-802) Pola U terbalik menunjukkan 

hubungan tingkat stress (rendah-tinggi) dan kinerja (rendah-tinggi). Bila 

tidak ada stress, tantangan kerja juga tidak ada dan kinerja cenderung 

menurun. sejalan dengan meningkatnya stress, kinerja cenderung naik, 

karena stress membantu karyawan untuk mengarahkan sumber daya dalam 

memenuhi kebutuhan kerja, adalah suatu rangsangan sehat yang mendorong 

para karyawan untuk menanggapi tantangan pekerjaan. Akhirnya stres 

mencapai titik stabilyang kira-kira sesuai dengan kemampuan prestasi 

karyawan. Selanjutnya, bila stress menjadi terlalu bersar, kinerja akan mulai 

menurun karena stress mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Karyawan 

kehilangan kemampuan untuk mengendalikan. Akibat yang paling ekstrim 
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adalah kinerja menjadi nol, karyawan, menjadi tidak kuat lagi bekerjam 

putus asa, keluar atau menolak bekerja untuk menghindari stress.  

Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara stress 

kerja dan kinerja: 

Gambar 2.2 

Model Hubungan Stress dengan kinerja karyawan 

 
Sumber: Robin (2006: 801-802) 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang 

berfungsi untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Dalam kerangka 

pikir tersebut memuat secara urut bahasannya tentang bagaimana suatu 

penelitian sampai pada akhir tujuan tertentu. Dari penjelasan diatas maka 

peneliti menyusun kerangka pikir sebagai berikut: 

Tinggi 

 

 

 

 

kinerja 

 

 

 

Rendah Stress Kerja                        Tinggi  

 

 

 

 

   

 Rendah                                Stress Kerja                               Tinggi 
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Gambar 2.3 

Stressor, Stres Kerja Dan Kinerja Karyawan  

    

   P1     P2 

  

 

 

 

 P4 

 P3 

Berdasarkan gambar 2.3 dapat diketahui pengaruh stressor yang 

meliputi tuntutan peran, tuntutan tugas ,tuntutan antarpersonal terhadap stress 

kerja yang meliputi perasaan tertekan, ketidakpuasan kerja, kecemasan dan 

bosan, menunda pekerjaan, sulit berkonsentrasi, kehilangan kreatifitas dan 

semangat kerja karyawan yang terjadi pada dalam perusahaan. Selanjutnya 

stress kerja karyawan mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja karyawan 

yang meliputi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang dihadapi perlu 

diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Pengertian 

hipotesis menurut Widayat dan Amirullah (2002: 35-38) yaitu suatu teori yang 

bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan, dan jawaban itu masih 

akan diuji secara empirik kebenarannya. 

Stressor 

 Peran 

 Tugas 

 Personal 

 

Stress Kerja 

 Perasaan tertekan 

 Ketidakpuasan 

 Kecemasan 

 Menunda pekerjaan 

 Sulit konsentrasi 

 Kehilangan kreatifitas 

 

Kinerja 

 Kualitas 

 Kuantitas 

 Waktu 
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Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dalam penelitian ini hipotesis 

yang di ambil adalah:  

1. Diduga stressor berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. 

Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 

2. Diduga stress kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. 

Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 

3. Diduga stressor berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui 

stress kerja karyawan PT. Pandawa Sakti Lintas Nusa Malang. 


