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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna dalam mendukung penelitian saat ini. Maka, 

peneliti menyajikan data pendukung dari hasil penelitian terdahulu, berikut 

adalah tabel peneliti terdahulu yang di gunakan sebagai acuan . 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

 

 

 

 

1 

Nama Peneliti dan Judul 

Peneliti 

Putu Melati Purbaningrat, Ida Bagus 

Ketut Surya(2015) mengkaji tentang 

Pengaruh Beban Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja dengan Stress Kerja 

Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. 

Liantini Abadi 

Variabel Penelitian Beban Kerja, Stress kerja, kepuasan 

kerja 

Alat Analisis Path Analysis 

Hasil Penelitian -Beban kerja berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja 

-Beban kerja berpengaruh positif 

terhadap stress kerja 

-Stress kerja berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan kerja 

 

 

2 

Nama Peneliti dan Judul 

Peneliti 

Okta Wisudawati, Andre Dwijanto 

(2013) mengkaji tentang Pengaruh 

Stress Kerja Terhadap Produktivitas 

Kerja Melalui Kepuasan Kerja pada 

PDAM Kota Surabaya 

Variabel Penelitian Stress Kerja, Kepuasan Kerja, 

Produktivitas Kerja 

Alat Analisis Statistik MEAN dan PLS 

Hasil Penelitian -Stress Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

-Kepuasan Kerja berpengaruh   

signifikan terhadap produktivitas 

kerja 
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- Pengaruh signifikan antara stress 

kerja, kepuasan kerja dan 

produktivitas  kerja 

 

 

3 

Nama Peneliti dan Judul 

Peneliti 

Dhini Rama Dhania (2010) mengkaji 

tentang Pengaruh Stress Kerja, 

Beban Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja (Studi Pada Medical 

Representatif Kota Kudus) 

Variabel Penelitian Stress kerja, beban kerja, kepuasan 

kerja 

Alat Analisis Regresi Linier  Berganda 

Hasil Penelitian Stress kerja  tidak secara signifikan 

mempengaruhi kepuasan kerja 

 

Berdasarkan  hasil penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, 

diperoleh perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan saat ini 

dan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada kesamaan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu beban kerja, stress 

kerja, sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan kerja. 

B. Landasan Teori 

1. Beban Kerja 

a. Definisi Beban Kerja 

Hart & Staveland dalam Tarwaka (2011:130) mengemukakan 

bahwa beban kerja adalah suatu yang muncul dari interaksi antara 

tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat 

kerja, ketrampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Pendapat lain 

yang dikemukakan Schultz (2006:36) menyatakan bahwa, beban kerja 
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adalah terlalu banyak melakukan pekerjaan pada waktu yang tersedia 

atau  melakukan pekerjaan yang terlalu sulit untuk karyawan. Beban 

kerja yang dirasakan oleh seorang pekerja dapat menjadi tekanan yang 

menghasilkan kondisi-kondisi tertentu sehingga, menuntut manusia 

memberikan energi atau konsentrasi lebih yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan 

proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. 

b. Faktor Beban Kerja 

Tarwaka (2004:95) mengemukakan bahwa terdapat faktor dari 

beban kerja digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1) Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal beban kerja dapat diartikan beban yang berasal 

dari luar tubuh pekerja. Termasuk beban kerja eksternal adalah tugas 

(task) yang dilakukan bersifat fisik seperti : beban kerja, stasiun kerja, 

alat dan sarana kerja, kondisi atau medan kerja, alat bantu kerja dan 

lain-lain. Kemudian organisasi yang terdiri dari : lamanya waktu 

kerja, waktu istirahat, kerja bergilir. Selain itu, lingkungan kerja yang 

meliputi : suhu, intensitas penerangan, debu, hubungan pekerja 

dengan pekerja. 
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2) Faktor Internal 

  Faktor internal beban kerja dapat diartikan faktor yang berasal 

dari dalam tubuh sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja 

eksternal. Reaksi tubuh tersebut dikenal sebagai strain. Berat 

ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. 

Penilaian secara objektif melalui perubahan reaksi fisiologis, 

sedangkan penilaian subjektif dapat dilakukan melalui perubahan 

reaksi psikologis dan perubahan perilaku. Faktor internal meliputi 

faktor somatis dan faktor psikis. Faktor somatis terdiri dari ; jenis 

kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, gizi dan faktor psikis 

terdiri dari; motivasi, presepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan. 

c. Indikator Beban Kerja 

Hart & Staveland dalam Tarwaka (2011:130)  mengemukakan 

bahwa beban kerja adalah suatu yang muncul dari interaksi antara 

tuntutan tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat 

kerja, ketrampilan, perilaku, dan persepsi dari pekerja. Indikator dari 

beban kerja adalah : 

1) Tuntutan Tugas (Task Demands). 

Argumentasi berkaitan dengan tuntutan tugas adalah bahwa beban 

kerja dapat ditentukan dari analisis tugas-tugas yang dilakukan oleh 

pekerja. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan secara individu harus 

selalu diperhitungkan. 
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2) Tuntutan Usaha atau Tenaga (Effort). 

Jumlah yang dikeluarkan pada suatu pekerjaan mungkin merupakan 

bentuk intuitif secara alamiah terhadap beban kerja. Bagaimanapun 

juga, sejak terjadinya peningkatan tuntutan tugas, secara individu 

mungkin tidak dapat meningkatkan tingkat effort. 

3) Tuntutan Kinerja (Performansi) 

Pengamatan terhadap aspek-aspek perilaku atau aktivitas yang 

ditampilkan oleh karyawan terhadap standar perusahaan yang diukur 

berdasarkan waktu untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan yang memiliki kualifikasi 

tertentu, di dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan 

dengan satu tempo kerja tertentu. 

2. Stress Kerja 

a. Definisi Stress Kerja 

Stress berasal dari bahasa latin “stingere”, yang digunakan pada 

abad XVII untuk menggambarkan kesukaran, penderitaan dan 

kemalangan. Hariandja (2002:203) menyatakan bahwa stress adalah 

ketegangan atau tekanan 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.  

Stress kerja merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh 

tuntutan fisik,lingkungan dan situasi sikap pada tubuh seseorang yang 
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ditandai dengan marah, emosi, tertekan, persaingan antar karyawan, 

situasi kerja yang tidak nyaman, fasilitas yang tidak memadai, 

kurangnya perhatian dari perusahaan terhadap karyawannya. Luthans 

(2006:441) mendefinisikan stress kerja sebagai respon adaptif yang 

dihubungkan oleh perbedaan individu dan proses psikologi yang 

merupakan tuntutan psikologis atau fisik yang berlebihan pada 

seseorang. 

Gibson (2011:339) mendefinisikan stress kerja merupakan suatu 

tanggapan penyesuaian,diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu 

dan proses psikologis akibat dari setiap tindakan, situasi atau peristiwa 

yang menetapkan permintan psikologi dan fisik berlebihan kepada 

seseorang. Sedangkan stress kerja menurut Robbins (2010:16) adalah 

suatu reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih 

yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang 

yang terlampau banyak.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa stress kerja merupakan suatu perasaan tertekan 

secara fisik maupun psikologi berlebihan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi pekerjaan dikarenakan tuntutan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

b. Faktor Stress Kerja 

Mangkunegara (2008:157) berpendapat bahwa penyebab stress 

kerja antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja 
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yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja 

yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan 

dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan 

dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Faktor stress kerja menurut 

Handoko (2001:193) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah kondisi 

kerja yang menyebabkan stress bagi para karyawan, diantarannya 

adalah: 

1. Beban kerja yang berlebihan 

2. Tekanan atau desakan watu 

3.Kualitas supervisi yang jelek 

4. Iklim politis yang tidak aman 

5. Umpan  balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

6. Kemenduaan peranan 

7. Frustasi 

8. Konflik antar pribadi dan antar kelompok 

9. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

10. Berbagai bentuk perusahaan 

c. Jenis Stress Kerja 

Para ahli mendefinisikan dan membedakan stress dalam berbagai 

bentuk. Quick dalam Dania (2010) mengkategorikan jenis stress menjadi 

dua, yaitu : 
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1) Eustress  

Hasil dari respon terhadap stress yang bersifat sehat, positif dan 

konstruktif (bersifat membangun). Seseorang semakin terpacu untuk 

mengerahkan segala kemampuan. 

2) Disstress 

Hasil dari respon terhadap stress yang bersifat tidak sehat, negatif dan 

destruktif (bersifat merusak). Stress yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, 

yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugasnya. 

d. Indikator Stress Kerja 

 Robbins (2010:16) mengemukakan bahwa stress kerja adalah 

suatu reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih 

yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang 

yang terlampau banyak dengan menyimpulkan tiga indikator dari stress 

pada individu, yaitu : 

1) Reaksi negatif secara fisik 

Berikut ini reaksi fisik yang utama dari stress kerja, adalah : 

a. perubahan dalam metabolisme 

b. bertambahnya detak jantung dan nafas 

c. naiknya tekanan darah  

d. sakit kepala 

e. potensi serangan jantung 
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2) Reaksi negatif secara psikologi 

Berikut ini reaksi psikologi yang utama dari stress kerja, adalah : 

a. Ketidakpuasan kerja 

b. Tekanan  

c. Kecemasan  

d. Lekas marah  

e. Kebosanan  

f. Penundaan  

3)  Reaksi negatif secara perilaku 

Berikut ini reaksi perilaku yang utama dari stress kerja, adalah : 

a. Perubahan dalam produktivitas  

b. Ketidakhadiran 

c. Perputaran kerja 

d. Perubahan pola makan 

e. Peningkatan konsumsi rokok 

f. Berbicara cepat 

g. Gelisah 

h. Gangguan tidur 

3. Kepuasan Kerja 

a. Definisi Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Handoko (2001:193) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional dari 



22 
 

karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

pekerjaan mereka. Perasaan tersebut akan tampak dari sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Robbins (2001:149) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang 

dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya 

Sedangkan, Griffin dan Ebert (2005:372) mendefinisikan kepuasan kerja 

adalah tingkatan kenikmatan yang diterima orang dari mengerjakan 

pekerjaan mereka. 

Wijono (2010:98) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah 

suatu perasaan menyenangkan yang merupakan hasil dari persepsi 

individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi 

kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi 

dirinya.Yuwono,dkk (2006:243) berpendapat bahwa kepuasan kerja 

adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang berasaldari 

penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Berdasarkan 

definisi kepuasan kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang mengenai pekerjaan 

yang dihasilkan dari persepsi mereka terhadap pekerjaannya. 

b. Faktor Kepuasan Kerja 

Faktor-faktor dari  kepuasan kerja menurut Hasibuan (2002:203) yaitu : 

1. Balas jasa yang adil dan layak  

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 
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3. Berat ringannya pekerjaan 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

6. Sikap pimpinan  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

c. Teori-teori Kepuasan Kerja 

Menurut Wexley dan Yukl dalam As'ad (2002:104) teori-teori 

tentang kepuasan kerja ada tiga macam yang lazim dikenal, yaitu : 

1. Teori Perbedaan (Discrepancy Theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter pada tahun 1974 

yang mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan 

(difference between how much of something there should be and how 

much there is now). Apabila yang didapat ternyata lebih besar 

daripada yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi 

walaupun terdapat perbedaan, tetapi merupakan perbedaan yang 

positif. Sebaliknya makin jauh kenyataan yang dirasakan dbawah 

standar minimum sehingga menjadi negative discrepancy, maka 

makin besar pula ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan. 

2. Teori Keseimbangan (Equity Theory)  

Teori ini dikembangkan oleh Adams. Adapun pendahulu dari 

teori ini adalah Zalezenik . Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang 

akan merasa puas atau tidak puas, tergantung  apakah ia merasakan 
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adanya keadilan (equity) atau tidak atas situasi. Perasaan equity dan 

inequity atas suatu situasi, diperoleh orang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor 

maupun ditempat lain. 

3. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan kerja dan 

ketidakpuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda, artinya 

kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan 

suatu variabel yang kontinyu. Teori ini pertama kali dikemukakan 

oleh Herzberg pada tahun 1959, berdasarkan hasil penelitiannya 

beliaumembagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu kelompok satissfier atau 

motivator dan kelompok dissatisfieratau hygiene factors.Satissfier 

(motivator) adalah faktor-faktor atau situasi yang dibuktikannya 

sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari achievement, 

recognition, work itself, responsibility, and advancement. 

Hadirnya faktor ini akan menimbulkan kepuasan tetapi tidak 

hadirnya faktor ini tidaklah selalu mengakibatkan ketidakpuasan. 

Dissatisfiers (hygiene factors) adalah faktor-faktor yang terbukti 

menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari company policy and 

administration, supervision technical, salary, interpersonal relations, 

working condition, job security and status. Perbaikan atas kondisi 

atau situasi ini akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan, 
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tetapi tidak akan menimbulkan kepuasan karena ia bukan sumber 

kepuasan kerja. 

4. Expectancy Theory 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Vroom. Kemudian 

diperluas olehPorter dan Lawler. Vroom menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan suatu produk daribagaimana seseorang menginginkan 

sesuatu, dan penaksiran seseorang memungkinkanaksi tertentu yang 

akanmenuntunnya. Pernyataan di atas berhubungan dengan rumus di 

bawah ini, yaitu: 

 

 

Valensi lebih mengutamakan pilihan seorang pegawai untuk 

suatu hasil. Jika seorangpegawai mempunyai keinginan yang kuat 

untuk suatu kemajuan.Valensi timbul dariinternal pegawai yang 

dikondisikan dengan pengalaman. Pengharapan merupakankekuatan 

keyakinan pada suatu perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Hal 

inimenggambarkan bahwa keputusan pegawai yang memungkinkan 

mencapai suatu hasildapat menuntun hasil lainnya. 

d. Indikator Kepuasan Kerja 

Robbins (2001:149) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari 

suatu evaluasi pada karakteristik-karakteristiknya. Indikator dari 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut : 

Valensi  xHarapan = Motivasi 
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1) Perasaan tentang kerja yang secara mental menantang 

  Karyawan cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

secara mental memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan mereka, dan menawarkan beragam 

tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

bekerja. 

2) Perasaan tentang ganjaran yang pantas 

  Karyawan menginginkan sistem upah dan pengembangan 

karir yang mereka persepsikan adil, tidak meragukan dan segaris 

dengan pengharapan mereka. 

3) Perasaan tentang kondisi kerja yang mendukung 

  Karyawan sangat memperhatikan faktor-faktor lingkungan 

kerja seperti kenyamanan bekerja. Studi fisik mengatakan bahwa 

karyawan lebih suka lingkungan fisik yang tidak berbahaya dan 

nyaman. 

4) Perasaan tentang rekan kerja yang mendukung 

  Karyawan tidak hanya membutuhkan uang dan sesuatu yang 

dapat diukur. Pada dasarnya karyawan membutuhkan teman sebagai 

interaksi sosial dan bahkan pimpinan yang dapat bekerja sama 

dengan karyawan. 

 

 

 



27 
 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Beban Kerja dengan Stress Kerja 

Cooper (dalam Dhania,2010) mengemukakan bahwa beban kerja 

yang dirasakan individu misalnya target yang telah ditetapkan 

perusahaan merupakan suatu beban kerja yang harus ditanggung. Beban 

kerja yang dirasa cukup berat dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan 

psikis seseorang. Dapat diartikan bahwa beban kerja membutuhkan 

proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. 

Beban kerja dapat mempengaruhi stress kerja, hal ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Melati Purbaningrat 

dan Surya (2015) dengan hasil penelitian beban kerja berpengaruh  

terhadap stress kerja. Penelitian ini menunjukkan beban kerja yang terasa 

berat dengan target dan tuntutan tugas yang terlalu tinggi meningkatkan 

stress kerja karyawan. 

b. Hubungan Beban Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Beban kerja memiliki kaitan yang erat dengan kepuasan kerja 

karyawan. Kepuasan kerja tercipta dari kemampuan bekerja karyawan 

sesuai dengan latar belakang bidang pendidikannya sehingga mampu 

mengerjakan dan menyelesaikan tuntutan pekerjaan dan tugas yang 

dihadapinya dengan maksimal. Karyawan dengan kepuasan kerja yang 

cenderung rendah akan merasa jenuh dengan tuntutan yang diberikan 
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oleh atasan, sehingga pekerjaanpun akan terhambat dan cara 

penyelesaiannya tidak akan maksimal(Waluyo,2013:125). 

Beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Altaf dan 

Mohammad Atif (2011) dengan hasil penelitian beban kerja yang tinggi 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh beban kerja sehari-hari, karyawan lebih 

puas ketika mereka diberikan  beban kerja yang lebih rendah.  

c. Hubungan Stress Kerja dan Kepuasan Kerja 

Salah satu bentuk permasalahan psikologi yang timbul sebagai 

dampak dari adanya stress yang berkaitan dengan pekerjaan adalah 

munculnya ketidakpuasan akan pekerjaan. Ketidakpuasan akan 

pekerjaan  inidipengaruhi oleh adanya penyimpangan antara harapan 

dengan keadaan yang sesungguhnya (Luthans, 2006:308). Robbins 

(2006:806) menyatakan bahwa dampak stress pada kepuasan jauh lebih 

langsung. Ketegangan yang terkait dengan pekerjaan cenderung 

mengurangi kepuasan kerja umum. Meskipun tingkat rendah sampai 

sedang mungkin mempengaruhi performance, para karyawan merasakan 

bahwa stress itu tidak menyenangkan. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Okta 

Wisudawati dan Witjaksono (2013) bahwa, stress kerja berpengaruh  

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 



29 
 

tinggi stress kerja yang terjadi berarti dapat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

d. Hubungan Beban Kerja, Stress kerja dan Kepuasan Kerja 

Perusahaan berusaha memberikan yang terbaik bagi anggota 

organisasi yang terbaik. Kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu 

aspek penting yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan kerja 

yang optimal dalam suatu organisasi dengan kepuasan kerja yang 

dirasakan, maka seorang karyawan mampu bekerja secara optimal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putu Melati Purbaningrat dan 

Surya (2015) menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap 

stress kerja dan beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Demikian pun dengan stress kerja yang berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. 

Hal ini  berarti perusahaan perlu menciptakan situasi agar 

karyawan dapat memperoleh kepuasan kerja secara individu dengan baik 

dan perlunya perusahaan menciptakan kondisi agar karyawan bekerja 

berdasarkan keinginan yang tidak dipengaruhi oleh stress kerja dan 

beban kerja (Ananda,2015). Hal ini juga didukung dengan pendapat 

Robbins (2001:149) bahwasanya, kepuasan kerja merupakan suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi 

pada karakteristik-karakteristiknya yang meliputi kerja yang menantang, 

ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan kerja 

yang mendukung. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah 

keterkaitan antara hubungan beban kerja, stress kerja, kepuasan kerja. Teori 

yang diambil peneliti sebagai dasar dari variabel X (beban kerja) adalah 

menurut pendapat dari Hart & Staveland dalam Tarwaka (2011:130)dengan 

indikator yang meliputi tuntutan tugas, tuntutan usaha dan tuntutan kinerja. 

Teori yang diambil peneliti sebagai dasar dari variabel Z (stress kerja) adalah 

menurut pendapat Robbins (2010:16) dengan tiga indikator yang terdiri dari 

reaksi negatif secara fisik, reaksi negatif secara psikologi dan reaksi negarif 

secara perilaku.  

Teori yang diambil peneliti sebagai dasar dari variabel Y (kepuasan 

kerja) adalah teori dari Robbins (2001:149) dengan indikator meliputiperasaan 

tentang kerja yang secara mental menantang, perasaan tentang ganjaran yang 

pantas, perasaan tentang kondisi kerja yang mendukung, perasaan tentang 

rekan kerja yang mendukung.Hubungan antara beban kerja, stress kerja dan 

kepuasan kerja didukungdenganpenelitian yang dilakukan oleh Putu Melati 

Purbaningrat dan Surya (2015) yang menunjukkan bahwa beban kerja yang 

terasa berat dengan target dan tuntutan tugas yang terlalu tinggi meningkatkan 

stress kerja karyawan yang berpengaruh pada kepuasan kerja. Pernyataan 

tersebut sependapat dengan Robbins (2006:806) yang menyatakan ketegangan 

yang terkait dengan pekerjaan cenderung mempengaruhi kepuasan kerja 

umum. 
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Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir yang terdapat pada gambar diatas dibuat untuk 

memberikan gambaran mengenai adanya pengaruh  langsung antara beban 

kerja terhadap kepuasan kerja dengan stress kerja sebagai variabel mediasi. 

Menunjukkan beban kerja berpengaruh terhadap stress kerja, stress kerja 

berpengaruh dengan kepuasan kerja, beban kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja danstress kerja memediasi antara pengaruh beban kerja 

terhadap kepuasan kerja. 

D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu perumusan atau kesimpulan sementara mengenai 

suatu penelitian yang dibuat untuk menjelaskan penelitian itu dan juga dapat 

Beban Kerja (X) 

1) Tuntutan Tugas (Task 

Demands) (X1.1) 
2) Tuntutan Usaha atau 

tenaga (Effort) (X1.2) 

3)  Tuntutan Kinerja 

(Performansi)  (X1.3) 

 

Kepuasan  Kerja (Y) 
1) Perasaan  tentang  kerja 

yang secara mental 

menantang (Y1.1) 

2) Perasaan  tentang ganjaran 

yang  pantas (Y1.2) 
3) Perasaan  tentang kondisi 

kerja yang mendukung 

(Y1.3) 

4) Perasaan  tentang  rekan 

kerja yang mendukung 

(Y1.4) 

Stress Kerja (Z) 
1) Reaksi negatif secara 

fisik (Z1.1) 
2) Reaksi negatif secara 

psikologi (Z1.2) 

3) Reaksi negatif secara 

perilaku (Z1.3) 2 

3 

1 

4 
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menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya (Sugiyono,2012:63). 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang dikemukakan 

diatas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Beban kerja berpengaruh  terhadap stress kerja karyawan PT. Malang 

Post Cemerlang Kota Malang 

H2 :  Stress kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawanPT. Malang 

Post Cemerlang Kota Malang. 

H3: Beban kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT.Malang Post Cemerlang Kota Malang. 

H4: Stress kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT.Malang Post Cemerlang Kota Malang. 

 




