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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Peneliti Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian tentang pengaruh beban kerja terhadap kinerja 

perawat melalui stres kerja sebagai variabel intervening pada Rumah Sakit 

Muhammadiyah Babat, peneliti tentunya juga mempelajari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. 

Penelitian terdahulu merupakan landasan yang dijadikan ssebagai acuan dan 

bahan pertimbangan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Penelitian 

terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang berkaitan 

dengan beban kerja, kinerja karyawan dan stres kerja sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1 Judul Penelitian Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres 

Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Apie Indo Karunia (Aster 

Andriani Kusuma dan Yoyok Soesatyo, 

2014) 

Metode Penelitian Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian 1. Beban kerja berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap stres kerja 

karyawan tetap  departemen produksi 

PT Apie Indo Karunia. 

2. Beban kerja berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap kinerja karyawan 

tetap  departemen produksi PT Apie 

Indo Karunia  
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3. Stres kerja berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap kinerja karyawan 

tetap  departemen produksi PT Apie 

Indo Karunia. 

2 Judul Penelitian Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 

Mega Auto Central Finance Cabang di 

Langsa. (Riny Chandra dan Dody 

Adriansyah,  MEI 2017  ISSN 2252-

844X) 

Metode Penelitian Regresi Linier Berganda 

Hasil penelitian pengujian 

hipotesis beban kerja dan 

stres kerja pada PT. Mega 

Auto Central Finance 

Cabang di Langsa. 

Hasil persamaan regresi linier beganda 

diketahui beban kerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja dan stres kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mega Auto Central 

Finance Cabang Langsa.  

3 Judul Penelitian Pengaruh Stres Kerja Dan Beban Kerja 

Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten 

Sintang Kalimantan Barat. (Niken 

Widyastuti, Juni  2015) 

Metode penelitian Regresi Linier Berganda.  

Hasil penelitian Dari hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa ketika seseorang memiliki beban 

kerja yang tinggi maka akan meningkatkan 

kinerja pegawai, begitupunketika pegawai 

memiliki stres kerja yang tidak terlalu 

tinggiatau cukupmaka dapat mendorong 

pegawai SKPD Kabupaten Sintang 

Kalimanatan Barat untuk mmenyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya dalam 

bekerja.  

4 Judul Penelitian Pengaruh Beban Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja sebagai variabel Mediasi 

(Putu Melati Yo dan Ida Bagus Ketut 

Surya, 2015) 

Metode Penelitian Metode Moderasi 

Hasil penelitian 1. Stres kerja dan beban kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 
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2. Sttre kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

3. Beban kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

5 Judul Penelitian Pengaruh Kepuasan dan beban kerja 

terhadap kinerja karyawan dan stres kerja 

sebagai variabel intervening pada 

karyawan (Muhammad Mahfud,2017) 

Metode penelitian 1. Menggunakan metode kuantitatif 

dengan menyebarkan kuisioner 

2. Menggunakan model kasualitas atau 

hubungan pengaruh 

Hasil penelitian Kepuasan kerja mempunyai pengaruh 

signifikan secara tidak langsung terhadap 

kinerja karyawan. Sedangkan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh signifikan 

secara tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan melalui stres kerja. 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, 

diantaranya : 

1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang ke satu hingga ke tiga analisis regresi linier 

berganda sedangkan ke empat menggunakan moderasi dan yang ke lima 

menggunakan intervening akan tetapi pada ke lima penelitian di atas terdapat 

beberapa perbedaan. penelitian pertama, kedua dan ketiga beban kerja dan 

stres kerja sebagai variabel bebas sedangkan kinerja sebagai variabel terikat. 

Pada penelitian ke empat sama-sama menggunakan stres kerja dan beban 

kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 

Dan pada penelitian ke empat beban kerja sebagai variabel bebas akan tetapi 

variabel stres kerja sebagai variabel mediasi. Dan yang ke lima, kepuasan 
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kerja dan beban kerja sebagai variabel bebas sedangkan stres kerja dan kinerja 

sebagai variabel terikat. 

2. Penelitian saat ini 

 Pada penelitian saat ini, penulis menggunakan beban kerja sebagai variabel 

bebas, kemudian kinerja sebsgai variabel terikat dan variabel stres kerja lebih 

fokus kepada stres pada fisik, psikologis dan kinerja karyawan sebagai 

variabel intervening. Selain itu juga penelitian ini menggunakan analisi jalur. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

 Menurut Mangkunegara (2012) kinerja adalah prestasi kerja atau 

hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Menurut Bangun (2012) kinerja (performance) adalah hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratanpersyaratan 

pekerjaan (job requirement). Kinerja karyawan baik atau tidak 

tergantung pada motivasi, tingkat stres, kepuasan kerja, lingkungan 

kerja, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, 

aspek-aspek ekonomis dan teknis serta keperilakuan lainnya (Handoko, 

2008) 
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 Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kualitas dan kuantitas yang 

dihasilkan oleh seseorang berdasarkan persyaratan dan waktu tertentu. 

Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh stres kerja, kepuasan kerja, dan 

sebagainya. 

 b. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2009) faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja individu, yaitu: kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang 

diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan 

mereka dengan organisasi. 

 Menurut Wirawan (2009) kinerja karyawan atau 

pegawaidipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: 

1) Faktor lingkungan eksternal seperti kehidupan ekonomi, 

kehidupan politik, kehidupan sosial, budaya dan agama 

masyarakat, dan kompetitor. 

2) Faktor internal karyawan seperti bakat dan sifat pribadi, kreativitas, 

pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, 

keadaan fisik, keadaan psikologi (etos kerja, disiplin kerja, 

motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan 

kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan keloyalan). 

3) Faktor lingkungan internal organisasi seperti visi, misi, dan tujuan 

organisasi, kebijakan organisasi, bahan mentah, teknologi, strategi 
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organisasi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, 

modal, budaya organisasi, iklim organisasi dan rekan kerja. 

c. Indikator Kinerja 

Untuk mengukur kinerja karyawan secara individual ada beberapa 

indikator yang digunakan. Menurut Robbins (2008) yaitu:  

1. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawa terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan Waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

2. Beban Kerja 

a.  Pengertian Beban Kerja 

Menurut Munandar (2009) beban kerja merupakan tugas – tugas 

yang diberikan karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan 

menggunakan keterampilan dan potensi dari tenaga kerja yang dapat 
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dibedakan lebih lanjut kedalam 2 kategori sebagai beban kerja kuantitatif 

dan beban kerja kualitatif. 

Menurut Hart dan Staveland dalam Tarwaka (2015), bahwa beban 

kerja merupakan sesuatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan 

tugas-tugas, lingkungan kerja dimana digunakan sebagai tempat kerja, 

ketrampilan, perilaku dan persepsi dari pekerja. Beban kerja kadang-

kadang juga dapat didefinisikan secara operasional pada berbagai faktor 

seperti tuntutan tugas atau upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan 

pekerjaan. Oleh karena itu, tidak hanya mempertimbangkan beban kerja 

dari satu aspek saja, selama faktor-faktor yang lain mempunyai interelasi 

pada cara-cara yang komplek. 

  Berdasarkan yang dikemukakannya beberapa definisi di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa beban kerja merupakan sejauh mana 

kapasitas individu pekerja dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepadanya, yang dapat diindikasikan dari jumlah pekerjaan 

yang harus dilakukan, waktu/batasan waktu yang dimiliki oleh pekerja 

dalam menyelesaikan tugasnya, serta pandangan subjektif individu 

tersebut sendiri mengenai pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

 Beban kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal. Menurut Soleman (2011:85), Faktor yang mempengaruhi 

beban kerja yaitu: 
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1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari 

reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, ini 

meliputi faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, 

kondisi kesehatan dan lain sebagainya), dan faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan dan lain sebagainya). 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh pekerja, 

diantaranya yaitu: 

a. Tugas (Task) 

Tugas bersifat diantaranya seperti stasiun kerja, tata ruang tempat 

kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara 

angkut, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental 

meliputi tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerjaan 

dan lain sebagainya. 

b. Organisasi kerja 

Ini meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem 

kerja dan lain sebagainya.  
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3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dapat memberikan beban tambahan, ini meliputi 

lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja biologis dan lingkungan 

kerja psikologis. 

c. Indikator Beban Kerja Dalam penelitian ini indikator beban kerja 

 yang digunakan mengadopsi dari indikator beban kerja yang 

dikemukakan oleh Putra (2012:22), yang meliputi antara lain: 

1) Target Yang Harus Dicapai Pandangan individu mengenai besarnya 

target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya, 

misalnya untuk mendesain, mencetak, dan finishing. Pandangan 

mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu. 

2) Kondisi Pekerjaan Mencakup tentang bagaimana pandangan yang 

dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya 

mengambil keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang dan 

kerusakaan pada mesin produksi, serta mengatasi kejadian yang tak 

terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra diluar waktu yang telah 

ditentukan.  

3) Standar Pekerjaan Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai 

pekerjaannya, misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja 

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 
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3. Stres Kerja 

a. Pengertian Stres Kerja 

Mangkunegara (2012) mengemukakan stres adalah perasaan tertekan 

yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini 

tampak dari Simptom, 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 

pencernaan. 

Siagian (2009:300) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi 

ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi 

fisik seseorang. Stres mengakibatkan seseorang mengalami kelelahan 

kerja yang kemudian berlanjut pada kelelahan emosionalnya dan akan 

berpengaruh pada kelelahan secara fisik. 

Perawat yang mengalami stres kerja akan menampakkan diri pada 

berbagai perilaku yang tidak normal seperti gugup, tegang, selalu cemas, 

gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Pengaruh gejala-gejala 

tersebut dapat terlihat pada kondisi mental tertentu seperti sukar tidur, 

sikap tidak bersahabat, putus asa, mudah marah, sukar mengendalikan 

emosi dan bersifat agresif. 

Anatan (2009), stres dapat menimbulkan dampak positif maupun 

negatif. Dampak negatif ditinjau dari efek stres terhadap kesehatan yaitu 

menyebabkan gangguan baik mental (kognitif dan perilaku) maupun fisik 
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yang menyerang stabilitas fungsi kerja organ tubuh. Selain itu, stres 

memberi dampak negatif pada karier karena bila stres berdampak pada 

penurunan stabilitas dan daya tahan tubuh maka kinerja individu akan 

menurun dan menghambat karier mereka, tetapi di sisi lain adanya stres 

juga akan memicu perkembangan karier karena stressor bisa digunakan 

sebagai motivator juga untuk memacu peningkatan kinerja karyawan. 

Suatu contoh adalah dengan adanya stressor yaitu beban dan tanggung 

jawab yang besar serta berbagai masalah yang berhubungan dengan 

keluarga dapat memicu seseorang untuk berprestasi lebih baik dari 

sebelumnya sehingga jenjang karier pun meningkat. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa efek stres terhadap individu, apakah 

memberikan dampak negatif atau positif adalah sepenuhnya tergantung 

pada respon individu dalam menghadapi setiap masalah dalam pekerjaan 

yang ada. 

Disimpulkan bahwa stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan baik 

fisik maupun psikis seseorang saat dihadapkan dengan keadaan yang tidak 

sesuai antara tuntutan dengan kemampuan untuk mengatasinya. Stres 

dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada respon individu 

dalam menghadapinya. 

b. Faktor Stres Kerja 

 Menurut Munandar (2009), mengelompokkan faktor-faktor 

penyebab stres dalam pekerjaan yaitu sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan 

 Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan meliputi tuntutan fisik dan 

tuntutan tugas. Tuntutan fisik berupa bising, vibrasi (getaran), hygiene, 

sedangkan tuntutan tugas mencakup kerja shift pada jam kerja malam. 

Kerja shift merupakan sumber stres utama bagi perawat pada bagian 

rawat inap. Faktor intrinsik dalam pekerjaan yang kedua yaitu beban 

kerja. Beban kerja berlebih dan beban kerja yang terlalu sedikit dapat 

memicu stres. Paparan terhadap risiko dan bahaya, risiko dan bahaya 

dikaitkan dengan jabatan tertentu merupakan sumber stres. Semakin 

besar kesadaran akan bahaya dalam pekerjaannya semakin besar 

depresi dan kecemasan pada tenaga kerja. 

2. Peran individu dalam organisasi 

 Setiap perawat mempunyai kelompok tugasnya yang harus 

dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh 

pihak rumah sakit. Namun perawat terkadang tidak dapat mematuhi 

aturan rumah sakit sehingga timbul konflik peran dan ketaksaan peran. 

Ketaksaan peran dirasakan jika seorang perawat tidak memiliki cukup 

informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya atau tidak mengerti atau 

tidak merealisasikan harapan-harapan yang berkaitan dengan peran 

tertentu. 
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3. Pengembangan karier 

 Pengembangan karier merupakan pembangkit stres potensial yang 

mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih dan promosi 

yang kurang. 

4. 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 organisasi. 

5. 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 berperan serta dalam 

organisasi. 

6. Tuntutan dari luar organisasi atau pekerjaan 

Kategori pembangkit stres potensial ini mencakup segala unsur 

kehidupan seseorang yang dapat berinteraksi dengan peristiwa-

peristiwa kehidupan dan kerja di dalam satu organisasi dan dengan 

demikian memberikan tekanan pada individu. Isu tentang keluarga, 

krisis kehidupan, kesulitan keuangan, keyakinan-keyakinan pribadi dan 

organisasi yang bertentangan, konflik antara tuntutan keluarga dan 
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tuntutan rumah sakit semuanya dapat merupakan tekanan pada individu 

dalam pekerjaannya. 

7. Ciri individu 

 Stres ditentukan oleh individunya sendiri, sejauh mana ia melihat 

situasinya. Individu yang berpikiran positif tidak rentan akan stres. 

c. Indikator Stres Kerja 

Indikator stres kerja menurut Robbins (2008:375-377) yaitu : 

1) Gejala Fisiologis yaitu stres yang dapat menciptakan perubahan 

dalam metabolisme tubuh secara fisik, meliputi meningkatnya detak 

jantung, sakit kepala, dan kesemutan. 

2) Gejala Psikologis yaitu stres pada seorang karyawan yang 

mengalami perubahan psikis, meliputi ketidak puasan dalam 

bekerja, ketegangan, kejenuhan, dan kecemasan. 

3) Gejala Perilaku yaitu stres yang berpengaruh terhadap perubahan 

produktivitas pada karyawan, meliputi menurunnya produktivitas, 

meningkatnya absensi, meningkatnya konsumsi merokok dan 

alkohol, timbul rasa gelisah dan gangguan tidur. 

4. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Antara Beban Kerja dengan Stres Kerja  

 Beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan keadan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan yang 

memandang pekerjaan mereka. Beban kerja yang berlebih secara fisikanl 



 

28 
 

ataupun mental, yaitu harus melaksanakan terlalu banyak hal, merupakan 

kemungkinan sumber stres pekerjaan. 

Teori Sunyoto (2012: 217) beban kerja yang terlalu banyak dapat 

menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan 

stres. Hal ini disebabkan oleh tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, 

kecepatan kerja yang terlalu tinggi, volume kerja yang terlalu banyak, dan 

sebagainya.  

Beban kerja terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi kesejahteraan 

psikologis seseorang. Pada pekerjaan yang sederhana, dimana banyak 

terjadi pengulangan atau rutinitas akan timbul rasa bosan dan monoton. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aster Andriani 

Kusuma dan Yoyok Soesatyo (2014) Beban kerja berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap stres kerja karyawan. 

b.  Hubungan Antara Stres Kerja terhadap Kinerja Perawat 

 Teori Handoko (2010:100) yang menyatakan positif negatifnya stres 

kerja terhadap kinerja tergantung pada reaksi karyawan. 

 Pada kenyataannya stres juga dapat bersifat membantu 

meningkatkan, menyenangkan (sutres), dan dapat juga bersifat merusak, 

mengancam, mencemaskan (Dyress). (munandar, 2008:375), sehingga 

stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu kinerja. 

Memang stres pada tingkat tinggi (Hyperstress) akan berpengaruh pada 
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kinerja, tetapi kinerja akan menurun sebagai akibat stres yang 

mengganggu pelaksanaan kinerja mereka. 

 Pada penelitian Aster Andriani Kusuma dan Yoyok Soesatyo, 

(2014) menyatakan bahwa Stres kerja berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap kinerja karyawan tetap  departemen produksi PT Apie Indo 

Karunia. Dan pada penelitian Riny Chandra dan Dody Adriansyah (2017) 

menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Mega Auto Central Finance Cabang Langsa. 

c. Hubungan Antara Beban Kerja dengan Kinerja 

 Beban kerja artinya setiap karyawan melaksanakan tugas pekerjaan 

yang dipercayakan untuk dikerjakan dan dipertanggung jawabkan oleh 

satuan organisasi atau seorang karyawan tertentu sesuai dengan 

kemampuan dan kesanggupan efektivitas kerja akan berhasil dengan baik. 

 Teori Hoery dan Wickns (2005:55) bahwa beban kerja 

mempengaruhi kinerja, dimana beban kerja tinggi akan menimbulkan 

kesalahan yang dapat muncul akibat adanya ketidakmampuan karyawan 

mengatasi tuntutan dalam bekerja. Sehingga beban kerja dapat 

berpengaruh negatif, pada saat beban kerja meningkat maka kinerja akan 

turun 

 Penelitian Shah et al., (2011) menyatakan beban kerja memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kebanyakan 

orang memiliki beban kerja tinggi karena itu akan menciptakan lingkungan 
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kerja yang mengarah untuk menurunkan tingkat produktivitas. Penurunan 

mendadak (tinggi ke medium) atau peningkatan (rendah hingga medium) 

beban kerja juga dapat mengakibatkan penurunan kinerja. 

 Pada penelitian (Aster Andriani Kusuma dan Yoyok Soesatyo, 

2014) bahwa Beban kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

kinerja karyawan tetap  departemen produksi PT Apie Indo Karunia  

d. Hubungan Antara Beban Kerja, Kinerja dan Stres Kerja Perawat 

Rumah Sakit Muhammadiyah Babat 

kinerja pegawai dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya 

variabel individu, meliputi : kemampuan, ketrampilan, mental, fisik beban 

kerja, keluarga, tingkat sosial, penggajian, umur, asal usul, jenis kelamin, 

variabel organisasional, meliputi  sumber daya manusia, kepemimpinan, 

imbalan, struktur, desain, variabel, psikologis, meliputi presepsi, sikap 

kepribadian, belajar motivasi. Hal ini menandakan bahwa antara ketiga 

variabel tersebut beban kerja, kinerja, dan stres kerja mempunyai 

hubungan.  

Oleh karena itu, beban kerja yang berat akan menyebabkan stres pada 

perawat yang akan mengganggu kinerja perawat sebaliknya jika beban 

kerja perawat tidak terlalu berat, maka perawat tidak akan mengalami 

adanya stres kerja kerja yang akan mengganggu kinerja perawat 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian Ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja perawat dengan stres kerja sebagai variabel intervening. Dengan 

menggunakan kerangka pikir yang telah dikonsep agal mempermudah alur 

pemikiran dalam penelitian ini : 

Gambar 2.1 

Hubungan Beban Kerja, Kinerja dan Stres Kerja 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disajikan di atas, peneliti 

menjelaskan bahwa Beban Kerja (X) menggunakan Putra (2012:22) sebagai 

indikator yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap stres kerja (Z) 

dengan menggunakan teori Robbins (2008:375-377) sebagai indikator 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja (Y) yang menggunakan teori Robbins 

(2006) sebagai indikator. 

Beban kerja (X) yang menggunakan teori Putra (2012:22) sebagai 

indikator mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) menggunakan 

teori Robbins (2006) sebagai indikator melalui stres kerja (Z) menggunakan 

teori Robbins (2008:375-377) sebagai indikator. 

P1 P2 

P

P3 

 

  Beban Kerja (X) 

 

Stres Kerja (Z) 

 

Kinerja (Y) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugioyono (2008:7) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dan jawaban yang di dasarkan pada teori 

yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. 

1. Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja Perawat RS.      

Muhammadiyah Babat. 

  Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri 

seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini disebabkan oleh tingkat 

keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja yang terlalu tinggi, 

volume kerja yang terlalu banyak, dan sebagainya (Sunyoto,2012:217). 

Pendapat ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Andriyani dan Yoyok (2014) membuktikan bahwa beban kerja berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap stres kerja karyawan tetap  departemen 

produksi PT Apie Indo Karunia. Sehingga dapat dibuat sebuah hipotesis 

sebagai berikut :  

H1 : Diduga beban kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap stres kerja 

pada perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. 

2. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat RS. 

Muhammadiyah Babat. 

 Pada kenyataannya stres juga dapat bersifat membantu meningkatkan, 

menyenangkan (sutres), dan dapat juga bersifat merusak, mengancam, 
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mencemaskan (Dyress), sehingga stres mempunyai potensi untuk mendorong 

atau mengganggu kinerja (Munandar, 2008:375). Pendapat ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriyani dan Yoyok (2014) hasil 

penelitian membuktikan bahwa stres kerja secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan tetap  departemen produksi PT Apie 

Indo Karunia. Sehingga dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Diduga stres kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pada 

perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. 

3. Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat pada RS. 

Muhammadiyah Babat. 

 Beban kerja mempengaruhi kinerja, dimana beban kerja tinggi akan 

menimbulkan kesalahan yang dapat muncul akibat adanya ketidakmampuan 

karyawan mengatasi tuntutan dalam bekerja. Sehingga beban kerja dapat 

berpengaruh negatif, pada saat beban kerja meningkat maka kinerja akan 

turun (Hoery dan Wickns, 2005:55). Pendapat ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Andriyani dan Yoyok (2014). Hasil penelitian  

membuktikan bahwa Beban kerja berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap kinerja karyawan tetap departemen produksi PT Apie Indo Karunia. 

Sehingga dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H3 : diduga beban kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perawat pada Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. 
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4. Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat melalui stres 

kerja pada RS. Muhammadiyah Babat. 

 Kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti bakat dan sifat 

pribadi, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, beban kerja, 

pengalaman kerja, keadaan fisik, keadaan psikologi : etos kerja, disiplin kerja, 

motivasi kerja, semangat kerja, sikap kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, 

kepemimpinan, kepuasan kerja, dan keloyalan (Wirawan, 2009). Hal ini 

menandakan bahwa antara ketiga variabel tersebut beban kerja, kinerja, dan 

stres kerja mempunyai hubungan. Pendapat ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Mahfud (2017) hasil penelitian membuktikan 

bahwa variabel beban kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja. Sehingga dapat 

dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H4 : diduga beban kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perawat melalui stres kerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Babat. 


	c. Indikator Kinerja



