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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu

yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2012), dalam penelitiannya

kepada 53 karyawan menyimpulkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja

berpengaruh terhadap Kinerja karyawan dengan nilai koefisien determinasi

(Adjusted R2) sebesar 37,6%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa dengan

lingkungan kerja yang baik maka akan semakin tercipta kinerja karyawan yang

baik pula, maka keberadaan lingkungan kerja sangat penting, sebab dengan

adanya lingkungan kerja yang kondusif dapat berpengaruh langsung terhadap

karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Penelitian kedua yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Yuliawan (2012), menyimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh

terhadap kinerja karyawan sebesar 13.2% dan konflik berpengaruh terhadap

kinerja karyawan sebesar 8.9% serta stres kerja dan konflik akan mempengaruhi

perubahan kinerja karyawan sebesar 13.1%. Hal ini menunjukkan bahwa stres

kerja dan konflik mempunyai hubungan yang kuat dan pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja karyawan.
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Variabel
Alat Analisis

dan Uji
Hipotesis

Hasil Penelitian

1. Pengaruh
Motivasi dan
Lingkungan Kerja
terhadap Kinerja
Karyawan PT.
Aqua Tirta
Investama Klaten.
(Bachtiar, 2012)

Independent:
- Motivasi
- Lingkungan kerja

Dependent:
- Kinerja karyawan

- Regresi
Berganda

Motivasi dan
Lingkungan kerja
berpengaruh terhadap
Kinerja karyawan
dengan nilai koefisien
determinasi (Adjusted
R2) sebesar 37,6%

2. Pengaruh Stres
dan Konflik
terhadap Kinerja
pada PT. Pindad
Bandung.
(Yuliawan, 2012)

Independent:
- Stres kerja
- Konflik

Dependent:
- Kinerja karyawan

- Regresi
Berganda

Stres kerja berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan sebesar
13.2% dan konflik
berpengaruh terhadap
kinerja karyawan
sebesar 8.9% serta stres
kerja dan konflik akan
mempengaruhi
perubahan kinerja
karyawan sebesar
13.1%.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Lingkungan Kerja

1. Pengertian

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini

disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para

karyawan. Menurut Robbins (2007:86) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau

kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi,

lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan

khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang memilki

potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan

teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi.
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Nitisemito (2006:197) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah segala

sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja terdiri dari

lingkungan fisik dan nonfisik yang melekat pada karyawan sehingga tidak dapa

dipisahkan untuk mendapatkan kinerja karyawan yang baik. Sedangkan menurut

Sedarmayanti (2011:31) lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk

fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan lingkungan kerja

nonfisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja,

baik hubungan dengan atasan maupun dengan rekan kerja, ataupun hubungan

dengan bawahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah

segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja baik berupa fisik

maupun nonfisik yang dapat mempengaruhi karyawan saat bekerja. Jika

lingkungan kerja yang kondusif maka karyawan bisa aman, nyaman dan jika

lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak bisa aman dan nyaman.

2. Jenis Lingkungan Kerja

Sedarmayanti (2009:21) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis

lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Lingkungan kerja fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat

di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara

langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat memperkecil pengaruh

lingkungan fisik terhadap karyawan, maka langkah pertama adalah harus
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mempelajari manusia, baik mengenai fisik dan tingkah lakunya maupun

mengenai fisiknya, kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan

lingkungan fisik yang sesuai.

b. Lingkungan kerja non fisik

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun

hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.

Lingkungan kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan

kerja fisik. Semangat kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan

lingkungan kerja non fisik, misalnya hubungan dengan sesama karyawan

dan dengan pemimpinnya. Apabila hubungan seorang karyawan dengan

karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan dengan sangat baik maka akan

dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman berada di lingkungan

kerjanya.

Dalam menentukan lingkungan kerja, diukur melalui indikator sesuai

dengan teori Nitisemito (2006:159) yaitu sebagai berikut:

a. Suasana kerja

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu

sendiri. Suasana kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu

pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan

kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut.
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b. Hubungan dengan rekan kerja

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja harmonis

dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi

adalah adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan

yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan.

c. Tersedianya fasilitas kerja

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung

kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang

lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam

bekerja.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011:28) indikator-indikator

lingkungan kerja yaitu sebagai berikut:

a. Penerangan/cahaya di tempat kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) mengakibatkan

penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak

mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien

dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai.
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b. Sirkulasi udara ditempat kerja

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di

sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya

tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen

yang dibutuhkan oleh manusia.

c. Kebisingan di tempat kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan

kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius

dapat menyebabkan kematian.

d. Bau tidak sedap di tempat kerja

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan

yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman.

Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan salah satu cara yang

dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu

disekitar tempat kerja.



14

e. Keamanan di tempat kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan

aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Oleh

karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu

upaya untuk menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga

Satuan Petugas Pengaman (SATPAM).

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, diharapkan terciptanya

lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan akan betah dalam bekerja.

Dari dua pendapat berbeda peneliti mengambil indikator yaitu suasana kerja,

hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas kerja, penerangan, sirkulasi

udara, kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan.

2.2.2 Stres Kerja

1. Pengertian

Stres merupakan satu situasi yang mungkin dialami manusia pada

umumnya dan karyawan pada khususnya di dalam sebuah organisasi atau

perusahaan. Menurut Hariandja (2005:303), stres adalah situasi ketegangan

emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat

besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting yang

dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang.

Handoko (2008:200) menyatakan bahwa stres adalah suatu kondisi

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang.

Hasilnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk

menghadapi lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya,
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berarti mengganggu prestasi kerjanya. Sedangkan Fathoni (2006:130) menyatakan

bahwa stres timbul akibat kepuasan kerja tidak terwujud dari pekerjaannya, jika

seseorang berada dalam kondisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan

kemampuannya sehingga mengakibatkan tekanan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres

seringkali timbul pada setiap orang karyawan, stres yang tidak diatasi dengan baik

biasanya berakibat pada ketidak-mampuan seseorang berinteraksi secara positif

dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun di luarnya.

Artinya karyawan yang bersangkutan akan menghadapi berbagai gejala negatif

yang pada gilirannya berpengaruh pada prestasi kerjanya.

2. Sumber-Sumber Potensi Stres

Robbins dan Judge (2008:794-798-372) menyatakan bahwa terdapat

beberapa faktor yang diidentifikasikan sebagai sumber stres, yaitu :

a. Faktor lingkungan, bentuk-bentuk ketidakpastian lingkungan ini meliputi:

ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi,

dan ketidakpastian keamanan.

b. Faktor organisasi, meliputi: tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar

pribadi.

c. Faktor pribadi, meliputi: masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta

kepribadian dan karakteristik yang melekat dalam diri seseorang.

Stres kerja dapat disebabkan oleh beban kerja yang dirasakan terlalu berat,

waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan yang rendah, iklim kerja yang

tidak menentu, autoritas yang tidak memadahi yang berhubungan dengan

tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan
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perusahaan, dan frustasi. Munandar (2008:381) mengelompokkan faktor- faktor

penyebab stres dalam pekerjaan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan

Meliputi tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Tuntutan fisik berupa bising,

vibrasi (getaran), higene. Sedangkan tuntutan tugas mencakup:

1) Kerja shif atau kerja malam

Kerja shift merupakan sumber utama dari stres bagi para pekerja pabrik.

Para pekerja shift lebih sering mengeluh tentang kelelahan dan gangguan

perut daripada para pekerja pagi, siang dan dampak dari kerja shift

terhadap kebiasaan makan yang mungkin menyebabkan gangguan perut.

2) Beban kerja

Beban kerja berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan

pembangkit stres.

3) Peran terhadap risiko dan bahaya

Risiko dan bahaya dikaitkan dengan jabatan tertentu merupakan sumber

stres. Makin besar kesadaran akan bahaya dalam pekerjaannya makin

besar depresi dan kecemasan pada tenaga kerja.

b. Peran individu dalam organisasi

Setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus dilakukan

sesuai dengan aturan- aturan yang ada dan sesuai yang diharapkan

atasannya. Namun tenaga kerja tidak selalu berhasil memainkan perannya

sehingga timbul:

1) Konflik peran

2) Keterpaksaan peran
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c. Pengembangan karir

Pengembangan karir merupakan pembangkit stres potensial yang mencakup

ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih dan promosi yang kurang.

d. Hubungan dalam pekerjaan

Harus hidup dengan orang lain merupakan salah satu aspek dari kehidupan

yang penuh stres. Hubungan yang baik antar anggota dari satu kelompok

kerja dianggap sebagai faktor utama dalam kesehatan individu dan

organisaasi.

e. Struktur dan iklim organisasi

Kepuasan dan ketidakpastian kerja berkaitan dengan penilaian dari struktur

dan iklim organisasi. Faktor stres yang ditemui terpusat pada sejauh mana

tenaga kerja dapat terlibat atau barperan serta dalam organisasi.

Sedangkan menurut Igor (dalam Anoraga, 2009:108), menyatakan bahwa

stres kerja dapat disebabkan oleh:

a. Intimidasi dan tekanan dari rekan sekerja, pimpinan perusahaan dan klien.

b. Perbedaan antara tuntutan dan sumber daya yang ada untukmelaksanakan

tugas dan kewajiban

c. Ketidakcocokan dengan pekerjaan.

d. Pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi, membosankan atau berulang-

ulang.

e. Beban lebih.

f. Faktor- faktor yang diterapkan oleh diri sendiri seperti target dan harapan

yang tidak realistis, kritik dan dukungan terhadap diri sendiri.
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2.2.3 Kinerja Karyawan

1. Pengertian

Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan atau organisasi

dalam mengelola, mengatur, memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi

secara produktif untuk tercapainya tujuan. Sumber daya manusia merupakan salah

satu faktor produksi potensial, secara nyata. Faktor produksi manusia bukan hanya

bekerja secara fisik saja akan tetapi juga bekerja secara fikir. Optimalisasi sumber

daya manusia menjadi titik sentral perahtian organisasi dalam meningkatkan

kinerja pegawai. Sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia adalah sumber

yang sangat penting atau faktor kunci untuk mendapakan kinerja yang baik.

Menurut Hasibuan (2007:160) kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan,

usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mangkunegara (2008:67) bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja menurut Mathis dan Jackson (2006:378) adalah apa yang dilakukan atau

tidak dilakukan oleh karyawan. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan

bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam

suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan

meminimalisir kerugian.
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Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan

adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar

tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut Handoko (2008:193), faktor-faktor kinerja juga dipengaruhi oleh

motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem

kompensasi, desain pekerjaan, komitmen terhadap organisasi dan aspek-aspek

ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya.

Menurut Tiffin dan Mc. Cormick (dalam As’ad 2005:49) menyatakan ada

dua macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

a. Faktor Individual

Yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat kepribadian, sifat fisik, minat

dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta

faktor individual lainnya.

b. Faktor Situasional

1) Faktor fisik pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain

perlengkapan kerja, penentuan ruang, dan lingkungan fisik (penyinaran,

temperatur dan ventilasi).

2) Faktor sosial dan organisasi, meliputi peraturan organisasi, jenis latihan

dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Menurut Siagian (2009:12), kinerja karyawan dipengaruhi oleh gaji,

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin

kerja, kepuasan kerja. Bernardin (dalam Robbins, 2007:260) menyatakan bahwa

kinerja dapat dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal sebagai berikut:
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a. Kualitas kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan

kemampuan karyawan.

b. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang

ditugaskan beserta hasilnya.

c. Waktu produksi (production time), diukur dari persepsi pegawai terhadap

suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output.

d. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas dibebankan organisasi.

e. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya

tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi

karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing sesuai dengan

tanggung jawabnya.

f. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Indikator kinerja karyawan menurut teori Mathis dan Jackson (2006:378)

sebagai berikut :

a. Kualitas kerja, penilaian terhadap karyawan atas dasar ketelitian, kecepatan,

pemeliharaan alat ketepatan dan pemahaman kertas kerja.

b. Kuantitas kerja, penilaian terhadap karyawan atas dasar prestasi menurut

target, tugas ekstra dan tugas baru.

c. Pengetahuan, penilaian terhadap karyawan atas dasar pemahaman

persyaratan hasil kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kerja,

penggunan alat perlengkapan kerja, dan pengetahuan teknis yang

berhubungan dengan kerja.
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d. Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang

diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

e. Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan kerja

dalam organisasi.

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Lingkungan kerja di dalam suatu instansi penting untuk diperhatikan.

Penyusunan suatu sistem produk dalam bekerja yang baik tidak akan di

laksanakan dengan efektif apabila tidak didukung dengan lingkungan kerja yang

memuaskan di dalam perusahaan/instansi tersebut. Dengan adanya lingkungan

kerja yang memadai tentunya akan membuat karyawan betah bekerja, sehingga

akan timbul semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan dalam melaksanakan

pekerjaannya sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Sedangkan lingkungan

kerja yang tidak memadai dapat mengggangu konsentrasi karyawan dalam

melaksanakan pekerjaaannya sehingga menimbulkan kesalahan dalam bekerja dan

kinerja karyawan akan menurun (Siagian, 2009).

Anorogo dan Widiyanti (2004) menyatakan bahwa lingkungan kerja

adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan yang dapat mempengaruhi

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya. Kondisi lingkungan

kerja yang nyaman akan mempengaruhi pegawai bekerja lebih giat dan

konsentrasi menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai jadwal. Keberhasilan

peningkatan kinerja menuntut instansi mengetahui sasaran kinerja. Jika sasaran
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kinerja ditumbuhkan dari dalam diri karyawan akan membentuk suatu kekuatan

diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja

akan lebih mudah (Mangkunegara, 2008:68).

Hasil penelitian yang telah dilakukan Ristiana (2012) terdapat pengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel Lingkungan kerja. Hal ini

mengidentifikasikan bahwa semakin nyaman lingkungan kerja maka akan

semakin meningkat kinerja karyawan.

2.3.2 Hubungan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Higgins (dalam Umar, 2005:259) berpendapat bahwa terdapat hubungan

langsung antara stres kerja dan kinerja, sejumlah besar riset telah menyelidiki

hubungan stres kerja dengan kinerja disajikan dalam model stres-kinerja

(hubungan U terbalik yakni hukum Yerkes Podson (Mas’ud 2002:20). Pola U

terbalik tersebut menunjukkan hubungan tingkat stres (rendah-tinggi) dan kinerja

(rendah-tinggi). Bila tidak ada stres, tantangan kerja juga tidak ada kinerja

cenderung menurun. Sejalan dengan meningkatnya stres, kinerja cenderung naik,

karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber daya dalam

memenuhi kebutuhan kerja, adalah suatu rangsangan sehat yang mendorong para

karyawan untuk menanggapi tantangan pekerjaan. Akhirnya stres mencapai titik

stabil yang kira-kira sesuai dengan kemampuan prestasi karyawan. Selanjutnya,

bila stres menjadi terlalu besar, kinerja akan mulai menurun karena stres

mengganggu pelaksanaan pekerjaan.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia maka setiap perusahaan harus

memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para keryawannya. Di

dalam perusahaan diperlukan adanya kinerja yang tinggi untuk meningkatkan
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mutu dan kualitas produktivitasnya. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, supaya

kinerja karyawan itu bisa meningkat, maka perusahaan juga harus memperhatikan

tentang lingkungan kerja dan stres kerja karyawan. Karena stres kerja dan

lingkungan kerja di perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawannya.

Gibson et al (1997:164) menyatakan bahwa salah satu faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja adalah faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, peran,

sikap, kepribadian, motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Psikologis

disini suatu keadaan fisik, yaitu lingkungan kerja yang secara langsung

mempengaruhi stres kerja karyawan dan berdampak pada kinerja karyawan.

Cooper et al (1995), salah satu dari sumber stres adalah kondisi pekerjaan seperti

lingkungan kerja, overload, deprivational stress, pekerjaan berisiko tinggi. Maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi lingkungan kerja mempunyai pengaruh

terhadap kinerja karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah dan Zunaidah (2011)

menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap

kinerja karyawan PT. Perkebunan Minanga Ogan Baturaja. Hasil tersebut dapat

diartikan bahwa semakin kuat stres kerja pada karyawan, maka akan memberikan

pengaruh yang negatif terhadap Kinerja Karyawan.

2.4 Kerangka Pikir

Mengingat pentingnya sumber daya manusia maka setiap perusahaan harus

memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para keryawannya.  Di

dalam perusahaan diperlukan adanya kinerja yang tinggi untuk meningkatkan
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mutu dan kualitas produktivitasnya. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, supaya

kinerja karyawan itu bisa meningkat, maka perusahaan juga harus memperhatikan

tentang lingkungan kerja dan stres kerja karyawan. Karena stres kerja dan

lingkungan kerja di perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawannya.

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang

dibebankan. Lingkungan kerja sangat berpengaruh besar untuk meningkatkan

kinerja karyawan, sehingga akan mendorong semangat kerja. Semangat kerja

tersebut sangat dibutuhkan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental

terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan

mengakibatkan dirinya terancam.

Lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja berkaitan erat,

menurut Nitisemito (2006:159) dan Sedarmayanti (2009:28) dengan indikator

(suhu udara, pencahayaan, suara bising, dan keamanan kerja), dan stres kerja

menurut pada teori Igor (dalam Anoraga, 2009:108) dengan indikator (intimidasi

dan tekanan, ketidakcocokan dengan pekerjaan, pekerjaan yang berbahaya, beban

kerja, dan target dan harapan yang tidak realistis). Sementara itu kaitannya dengan

indikator kinerja karyawan, Mathis dan Jackson (2006:378) mengemukakan

bahwa kinerja karyawan dapat diukur dengan indikator (kualitas kerja, kuantitas

kerja, dan ketepatan waktu).
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Berpijak dari pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka

konseptual, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel penelitian yang diuraikan di atas akan dituangkan dalam

pernyataan kuesioner. Kuesioner penelitian akan diuji terlebih dahulu untuk

mengukur validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari kuisioner akan dianalisis

menggunakan metode statistik dan diuji hipotesis penelitiaannya. Berdasarkan

hasil dari oleh data kuesioner tersebut dapat dideskripsikan hubungan antar

variabel mengenai lingkungan kerja, dan stres kerja serta pengaruhnya kepada

kinerja karyawan PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan

pada teori. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir, maka dapat ditarik

hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo.

2. Diduga bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan

pada PT. Kutai Timber Indonesia Probolinggo adalah stres kerja.

Lingkungan Kerja
(X1)

Stres Kerja
(X2)

Kinerja Karyawan
(Y)


