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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada setiap penelitian yang dilakukan, diperlukan teori-teori yang

digunakan untuk mendukung penelitian tersebut. Teori tersebut dimaksudkan

untuk mendapat gambaran mengenai isi keseluruhan laporan dan merujuk pada

berbagai referensi para ahli tertentu maupun berbagai teori-teori yang ada yang

nantinya akan mendasari hasil dan pembahasan secara detail. Teori-teori yang

digunakan harus mengacu pada variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, pada

bagian ini juga dibahas mengenai temuan-temuan penelitian sebelumnya yang

terkait langsung dengan penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis yang

digunakan untuk penelitian.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang terbagi kedalam variabel

independen atau variabel bebas (X) yaitu pengaruh stres kerja (X1) dan motivasi

(X2), dan variabel dependen atau variabel terikat kepuasan kerja karyawan (Y).

Kajian materi yang di jadikan landasan teori mengacu pada teori kepuasan kerja

karyawan menurut Wexley & Yukl (1997) dalam Hunt et al (1985). Kepuasan

kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan, yang nampak dalam sikap

positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di

lingkungan pekerjaannya.

Teori Kepuasan menurut Wesley & Yulk (1997) yaitu Two Factor Theory,

Teori yang dikemukakan oleh Hezberg pada prinsipnya mengemukakan bahwa

kepuasan kerja dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan

variabel yang kontinu As’ad (2003). Berdasarkan hasil penelitian Hezberg

membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap pekerjaannya

menjadi dua kelompok yaitu :

1) Kepuasan Intrinsik atau motivator factor, faktor-faktor atau situasi

yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari prestasi
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(achievement), pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri (work it

self), tanggung jawab (responsibility) dan pengembangan potensi

individu.

2) Kepuasan Ekstrinsik atau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang

terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, seperti : Kebijaksanaan dan

administrasi perusahaan (company policy and administration),

supervision tehnical, upah (salary), hubungan antar pribadi

(interpersonal relations), kondisi kerja (working condition, job

security dan status.

Teori Two Factor Theory merupakan teori yang berhubungan dengan ketiga

variabel yang akan digunakan untuk penelitian karyawan bagian front office.

Teori ini mengemukakan situasi yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap

pekerjaan, teori ini terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok kepuasan

intrinsik atau motivator factor, kelompok ini berhubungan dengan motivasi karena

dibuktikan jika ada karyawan yang berprestasi dan bertanggung jawab terbukti

bahwa karyawan tersebut telah mendapatkan motivasi yang tinggi yang membuat

karyawan tersebut merasa puas. Kelompok dua yaitu kepuasan ekstrinsik atau

hygiene factors dimana kelompok ini berhubungan dengan stres kerja kebalikan

dari kelompok sebelumnya bahwa pada kelompok ini adanya ketidakpuasan

karyawan yang membuat karyawan tersebut merasa stres dalam bekerja, faktor

yang mengacu stres tersebut seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan, upah dan

lainnya. Teori yang digunakan Two Factor Theory karena dinilai sangat cocok

untuk penelitian yang akan dilakukan di beberapa perusahaan jasa yaitu pada

perusahaan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Kantor Perusahaan

Bandung, PT Garuda Indonesia, PT Prima Jasa dan PT Bank BTPN Bandung.

Teori ini akan mendukung dan menjadi solusi masalah yang ada di karyawan front

office pada beberapa perusahaan jasa.

Dengan demikian pada tiga variabel akan di bahas sebagai berikut :
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2.1.1 Kepuasan Kerja Karyawan

Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu

terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menurut interaksi dengan rekan sekerja dan

atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja,

hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya

(Robbins, 2009). Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2011) menyatakan bahwa

kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.

Dikemukan juga oleh Hasibuan (2007) Kepuasan kerja adalah sikap

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja (job

statisfaction) karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja,

dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Sikap ini dicerminkan

oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam

pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan

kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan

dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan

suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati

kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada

balas jasa walaupun balas jasa itu penting. Wexley & Yukl (1997) dalam Hunt et

al (1985) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan seseorang

terhadap pekerjaan, yang nampak dalam sikap positif karyawan terhadap

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagaimana diungkapkan di atas

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu perasaan suka atau

tidak suka seseorang terhadap pekerjaannya, baik dari situasi kerja atau pun

hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Karyawan akan merasa puas dalam

bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong dan

sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak menyokong, karyawan akan merasa

tidak puas
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 Indikator Kepuasan Karyawan

Tolak ukur kepuasan kerja yang mutlak sulit untuk dicari karena setiap

individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Adapun indikator-indikator

kepuasan kerja menurut Rivai dan Sagala (2011) secara teoritis, faktor-faktor yang

dapat memengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya

kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan

penggajian dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk

mengukur kepuasan kerja seorang karyawan adalah:

1. Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol

terhadap pekerjaan.

2. Supervisor

3. Organisasi dan Manajemen

4. Kesempatan untuk maju

5. Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya

insentif

6. Rekan kerja

7. Kondisi pekerjaan

 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang tidaklah hanya

gaji, tetapi terkait dengan pekerjaan itu sendiri, dengan faktor lain seperti

hubungan dengan atasan, rekan sekerja, lingkungan kerja, dan aturan-aturan.

Berdasarkan ini menurut Gilmer (1966) mengklasifikasikan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu

sebagai berikut :

a. Kesempatan untuk maju

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan

peningkatan kemampuan selama kerja.
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b. Keamanan kerja

Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik bagi

karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi

perasaan karyawan selama kerja.

c. Gaji

Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang

diperolehnya.

d. Perusahaan dan manajemen

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan

situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan

kerja karyawan.

e. Pengawasan (Supervise)

Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus

atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turn over.

f. Faktor intrinsik dari pekerjaan

Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar

dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas akan meningkatkan atau

mengurangi kepuasan.

g. Kondisi kerja

Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin dan

tempat parkir.

h. Aspek sosial dalam pekerjaan

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang

sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam kerja.

i. Komunikasi

Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak

dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini adanya kesediaan

pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat

ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa

puas terhadap kerja.
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j. Fasilitas

Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan merupakan

standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa

puas.

Ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka atau merasa puas dengan

pekerjaannya, namun ada pula karyawan yang tidak menyukai pekerjaannya atau

ketidakpuasan mereka yang ditunjukan melalui berbagai cara, Robbins and Judge

(2009) menerangkan ada 4 respon yang berbeda satu sama lain dalam 2 dimensi

yaitu konstruktif/destruktif dan aktif/pasif, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Exit , Ketidakpuasan ditunjukkan melalui perilaku diarahkan pada

meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri.

b. Voice , Ketidakpuasan ditunjukkan melalui usaha secara aktif dan konstruktif

untuk memperbaiki keadaan, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan

masalah dengan atasan, dan berbagai bentuk aktivitas perserikatan.

c. Loyalty , Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan

menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi

organisasi dihadapan kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan

manajemen melakukan hal yang benar.

d. Neglect, Ketidakpuasan ditunjukkan melalui tindakan secara pasif

membiarkan kondisi semakin buruk, termasuk kemangkiran atau keterlambatan

secara kronis, mengurangi usaha, dan meningkatkan tingkat kesalahan.

2.1.2 Stress Kerja

Stres kerja adalah suatu ketegangan atau tekanan yang dialami ketika

tuntutan yang dihadapkan melebihi kekuatan yang ada pada diri kita dikemukan

oleh Mangkunegara (2004). Stres kerja didefinisikan sebagai kondisi ketegangan

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Menurut Rivai
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& Jauvani (2011), Stres sebagai suatu istilah paying yang merangkumi tekanan,

beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, anxiety,

kemurungan dan hilang daya.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa stres kerja adalah interaksi

antara kondisi kerja dengan sifat-sifat pegawai yang bekerja yang merubah fungsi

normal secara fisik, psikologis maupun perilaku yang berasal dari tuntutan

pekerjaan yang melebihi kemampuan pegawai atau kondisi lingkungan yang

menimbulkan stres yang dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi pegawai

maupun organisasi tempat dia bekerja yang membutuhkan solusi baik itu dari

personal maupun instansi.

 Indikator Stres Kerja

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stresor.

Meskipun stres dapat disebabkan oleh hanya satu stresor, biasanya karyawan

mengalami stres karena kombinasi stresor. Indikator stres kerja menurut Cooper

(dalam Veithzal dan Mulyadi, 2009) yaitu :

1. Kondisi Pekerjaan, meliputi :

a. Beban kerja berlebihan secara kuantitatif.

b. Beban kerja berlebihan secara kualitatif.

c. Jadwal bekerja

2. Stres karena peran

a. Ketidakjelasan peran.

3.  Faktor interpersonal

a. Kerjasama antar teman.

b. Hubungan dengan pimpinan.

4. Perkembangan karier

a. Promosi ke jabatan yang lebih rendah dari kemampuannya.

b. Promosi ke jabatan yang lebih tinggi dari kemampuannya.

5. Struktur Organisasi

a. Struktur yang kaku dan tidak bersahabat.



19

b. Pengawasan dan pelatihan yang tidak seimbang.

c. Ketidakterlibatan dalam membuat keputusan.

6. Tampilan rumah-pekerjaan

a. Mencampurkan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi.

b. Kurangnya dukungan dari pasangan hidup.

c. Konflik pernikahan.

d. Stres karena memiliki dua pekerjaan.

 Gejala Stres Kerja

Robbins (2006) mengelompokkan gejala stres kerja ke dalam tiga aspek,

yaitu:

a. Gejala Fisiologikal : bahwa stres dapat menciptakan perubahan

metabolisme tubuh.  yang termasuk dalam simptom-simptom ini yaitu :

1) Sakit Perut

2) Mempercepat detak jantung dan sesak nafas

3) Tekanan darah meningkat

4) Sakit kepala

5) Serangan jantung

Simptom-simptom pada fisiologikal memang tidak banyak ditampilkan,

karena menurut Robbins (2006)  Ketidak mampuan untuk menghubungkan stress

dengan gejala-gejala tertentu dikarenakan oleh kerumitan gejala-gejala tersebut

dan kesukaran dalam mengukur gejala tersebut secara objektif. Akan tetapi, gejala

fisiologikal setidaknya memilki sangku paut langsung dengan manajer.

b. Gejala Psikologikal

Stress dapat disebabkan oleh rasa tidak puas akan sesuatu. Pekerjaan yang

erat hubungannya dengan stress dapat menghasilkan pekerjaan yang erat

hubungannya dengan rasa tidak puas. Rasa tidak puas terhadap pekerjaan

merupakan efek psikological yang paling jelas akan stress. Akan tetapi,

stress menampakkan bentuknya dalam keadaan psikologikal yang lain

sebagai contoh gejala yang ditimbulkan :



20

1) Kecemasan

2) Ketegangan

3) Kebosanan

4) Ketidakpuasan dalam bekerja

5) Mudah Marah

6) Suka Menunda-nunda sesuatu hal

Gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang paling sering dijumpai, dan

diprediksikan dari terjadinya ketidakpuasan kerja. Karyawan kadang-kadang

sudah berusaha untuk mengurangi gejala yang timbul, namun seringkali menemui

kegagalan.

c. Gejala Perilaku

Gejala yang mencakup perubahan dalam produktivitas, yang termasuk

dalam gejala perilaku adalah :

1) Meningkatnya ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok

2) Melakukan sabotase dalam pekerjaan

3) Makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan yang tidak wajar

sebagai perilaku menarik diri

4) Tingkat absensi meningkat dan perfromansi kerja menurun

5) Gelisah dan mengalami gangguan tidur

6) Berbicara cepat

 Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja

Menurut Robbins (2001) ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan

timbulnya stress, yaitu :

(1) Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh

pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap karyawan. Dalam
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faktor lingkungan terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan stress bagi karyawan

yaitu ekonomi, politik dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya

penyesuaian terhadap ketiga hal tersebut membuat seseorang mengalami ancaman

terkena stress. Hal ini dapat terjadi, misalnya perubahan teknologi yang begitu

cepat. Perubahan yang baru terhadap teknologi akan membuat keahlian seseorang

dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir semua pekerjaan dapat

terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dengan adanya

teknologi yang digunakannya.

(2) Faktor Organisasi

Didalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stress,

yaitu:

a. Role Demands

Peraturan dan tuntutan dalam pekerjaan yang tidak jelas dalam suatu

organisasi akan mempengaruhi peranan seorang karyawan untuk

memberikan hasil akhir yang ingin dicapai bersama dalam suatu organisasi

tersebut.

b. Interpersonal Demands

Mendefinisikan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lainnya dalam

organisasi. Hubungan komunikasi yang tidak jelas antara karyawan satu

dengan karyawan lainnya akan dapat menyebakan komunikasi yang tidak

sehat. Sehingga pemenuhan kebutuhan dalam organisasi terutama yang

berkaitan dengan kehidupan sosial akan menghambat perkembangan sikap

dan pemikiran antara karyawan yang satu dengan karyawan lainnya.

c. Organizational Structure

Mendefinisikan tingkat perbedaan dalam organisasi dimana keputusan

tersebut dibuat dan jika terjadi ketidak jelasan dalam struktur pembuat

keputusan atau peraturan maka akan dapat mempengaruhi kinerja seorang

karyawan dalam organisasi.
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d. Organizational Leadership

Berkaitan dengan peran yang akan dilakukan oleh

seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Karakteristik pemimpin

menurut The Michigan group (Robbins, 2001) dibagi dua

yaitu karakteristik pemimpin yang lebih mengutamakan atau menekankan

pada hubungan yang secara langsung antara pemimpin dengan

karyawannya serta karakteristik pemimpin yang hanya mengutamakan

atau menekankan pada hal pekerjaan saja.

Empat faktor organisasi di atas juga akan menjadi batasan dalam mengukur

tingginya tingkat stress. Pengertian dari tingkat stress itu sendiri adalah muncul

dari adanya kondisi-kondisi suatu pekerjaan atau masalah yang timbul yang tidak

diinginkan oleh individu dalam mencapai suatu kesempatan, batasan-batasan, atau

permintaan-permintaan dimana semuanya itu berhubungan dengan keinginannya

dan dimana hasilnya diterima sebagai sesuatu yang tidak pasti tapi penting

(Robbins, 2001).

(3) Faktor Individu

Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga,

masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan

pribadi antara keluarga yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada

pekerjaan yang akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam

pekerjaan seseorang. Sedangkan masalah ekonomi tergantung dari bagaimana

seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan

keluarga serta dapat menjalankan keuangan tersebut dengan seperlunya.

Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu yang dapat menimbulkan

stress terletak pada watak dasar alami yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

Sehingga untuk itu, gejala stress yang timbul pada tiap-tiap pekerjaan harus diatur

dengan benar dalam kepribadian seseorang.

 Dampak Stres Kerja

Pengaruh stres kerja yang dialami oleh karyawan pasti kemungkinan besar

akan bersifat negatif, namun kenyataanya tidak karena stres kerja bisa juga
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bersifat positif. Pengaruh stres kerja yang memiliki dampak positif yang

menguntungkan diharapkan akan memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan

pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pengaruh stres kerja yang memiliki dampak negatif akan mengakibatkan stres

akan menghasilkanhasil menurunya pada produktifitas karyawan. Akibatnya, ada

konsekuensi bagi perusahaan maupun karyawan. Usaha mengatasi stres dapat

berupa perilaku melawan stres (flight) atau berdiam diri (freeze). Reaksi ini

biasanya dilakukan secara bergantian, tergantung situasi dan bentuk stres.

Schuller (dalam Siregar, 2006) mengidentifikasi beberapa prilaku negatif

karyawan yang berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan. Secara singkat

beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh stres kerja dapat berupa :

1. Terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun

operasional kerja.

2. Mengganggu kenormalan aktivitas kerja.

3. Menurunkan tingkat produktivitas karyawan.

4. Menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan.

Tidak selamanya stres kerja karyawan berdampak negatif bagi perusahaan atau

organisasi, dan bahkan dapat pula berdampak positif. Semua itu tergantung pada

kondisi psikologis dan sosial seorang karyawan, sehingga reaksi terhadap setiap

kondisi stres sangat berbeda. stres kerja karyawan yang berdampak positif

terhadap perusahaan, antara lain:

1. Memiliki motivasi kerja yang tinggi. Stres kerja yang dialami karyawan

menjadi motivator, penggerak dan pemicu kinerja di masa selanjutnya.

2. Rangsangan untuk bekerja keras, dan timbulnya inspirasi untuk

meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan memiliki tujuan karir yang

lebih panjang,

3. Memiliki kebutuhan berprestasi yang lebih kuat sehingga lebih mudah

untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan (challenge),
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bukan sebagai tekanan (stressful). Stres kerja yang dialami pun menjadi

motivator, penggerak dan pemicu kinerja di masa selanjutnya.

Cara terbaik untuk mengurangi stress adalah dengan menangani penyebab-

penyebabnya (Handoko; 2008). Perusahaan dapat membantu karyawan untuk

mengurang stress dengan memindahkan ke pekerjaan lain dan memberikan

lingkungan kerja yang baru. Latihan dan pengembangan karyawan dapat diberkan

untuk membuat karyawan mampu melaksanakan pekerjaan baru.

Mangkunegara (2004) menyatakan bahwa mendeteksi penyebab stres dan

bentuk reaksinya, ada tiga pola dalam mengatasi stres tersebut yaitu:

a. Pola sehat, adalah pola menghadapi stres yang terbaik, yaitu dengan kemampuan

mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak menimbulkan

gangguan, akan tetapi menjadi sehat dan berkembang. Mereka yang tergolong

kelompok ini biasanya mampu mengelola waktu dan kesibukan dengan cara yang

baik dan teratur sehingga ia tidak perlu merasa ada sesuatu yang menekan

meskipun sebenarnya tantangan dan tekanan cukup banyak.

b. Pola harmonis, adalah pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola

waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan.

Dalam pola ini, individu mampu mengendalikan berbagai kesibukan dan

tantangan dengan cara mengatur waktu secara teratur. Ia pun selalu menghadapi

tugas secara tepat, dan kalau perlu ia mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada

orang lain dengan memberikan kepercayaan yang penuh. Dengan demikian akan

terjadi keharmonisan dan keseimbangan antara tekanan yang diterima dengan

reaksi yang diberikan. Demikian juga terhadap keharmonisan antara dirinya dan

lingkungan.

c. Pola patalogis, adalah pola menghadapi stres dengan berdampak berbagai

gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Dalam pola ini, individu akan

menghadapi berbagai tantangan dengan cara-cara yang tidak memiliki

kemampuan dan keteraturan mengelola tugas dan waktu. Cara ini dapat

menimbulkan reaksi-reaksi yang berbahaya karena bisa menimbulkan berbagai

masalah yang buruk.
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2.1.3 Motivasi

Menyadari bahwa motivasi kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap

laju pertumbuhan perusahaan. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja

seseorang, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan satu perusahaan

adalah terhadap mengolah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini

merupakan penggerak utama dalam operasional perusahaan, terhadap kata lain

sumber daya manusia ini sangat berperan dalam memajukan perusahaan.

Menurut Malayu (2007), motivasi berasal dari kata latin movere yang

berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan

kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi (motivasion)

dalam manajemen hanya ditujukkan pada sumber daya manusia umumnya dan

bawahan khususnya. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung prilaku manusia, supaya mau

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Sedangkan menurut

Mangkunegara dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2005)

berpendapat bahwa motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas,

arah, dan lamanya berlangsung upaya individu kearah pencapaian sasaran.

Setelah melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau

menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang

dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya.

 Metode Motivasi

Menurut Hasibuan (2008) terdapat dua metode motivasi yang biasa

digunakan oleh perusahaan atau manajer, yaitu :

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation)

Motivasi langsung adalah motivasi (materil dan nonmateril) yang diberikan secara

langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta
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kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari

raya, bonus, dan bintang jasa.

2. Motivasi Tak Langsung (Inderect Motivation)

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-

fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas

sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya.

Misalnya, kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik, ruang kerja yang terang dan

nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, serta penempatan yang tepat. Motivasi

tidak langsung besar pengaruhnya untuk merangsang semangat bekerja karyawan

sehingga produktif.

 Proses Motivasi

Malayu S.P. Hasibuan (2001), mengemukakan bahwa proses motivasi

adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Dalam proses motivasi perlu ditetapkan terlebih dahulu tujuan organisasi,

baru kemudian para karyawan dimotivasi kearah tujuan

2. Mengetahui kepentingan

Hal yang penting dalam komunikasi yang yang baik denghan karyawan

dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan atau

perusahaan.

3. Komunikasi Efektif

Dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang yang baik

dengan karyawan, Karyawan harus mengetahui apa yang akan

diperolehnya dan syarat apa saja yang harus yang dipenuhi secara

intensif tersebut diperolehnya.

4. Integrasi Tujuan

Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan

kepentingan karyawannya. Dimana tujuan karyawan harus disatukan dan

untuk itu penting adanya penyesuaian komunikasi.
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5. Fasilitas

Pimpinan penting untuk memberikan bantuan fasilitas kepada organisasi

(perusahaan) dan individu karyawan yang akan mendukung kelancaran

pelaksanaan pekerjaan.

6. Team Work

Pimpinan harus membentuk  Team Work  yang terkordinir baik yang

bias mencapai tujuan perusahaan. Team Worperusahaan. Team Work

penting karena dalam suatu perusahaan biasanya terdapat banyak bagian

Gambar 2.1 Proses Motivasi
Sumber : Malayu S.P. Hasibuan (2001)

 Jenis – Jenis Motivasi

Malayu S.P. Hasibuan (2008), mengemukakan bahwa terdapat dua jenis

motivasi yang digunakan antara lain :

1. Motivasi Positif ( intensif positif )

Dalam motivasi positif pimpinan memotivasi (merangsang) bawahan

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi

standar, dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat.

1.Kebutuhan yang
tidak dipenuhi.

2.Mencari jalan
untuk memenuhi

kebutuhan.

3.Prilaku yang
berorientasi pada

tujuan.

4.Hasil karya (dari
tujuan yang

tercapai).

5.Imbalan atau
hukuman

6.Kebutuhan yang
tidak dipenuhi
kembali oleh
karyawam.
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Insentif yang diberikan kepada karyawan diatas standar dapat berupa uang,

fasilitas, barang, dan lain-lain.

2. Motivasi Negatif

Dalam motivasi negatif, pimpinan memotivasi dengan memberikan

hukuman bagi mereka yang bekerja dibawah standar yang ditentukan. Dengan

motivasi negative semangat bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat

karena takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat

kurang baik.

 Tujuan Motivasi

Menurut Hasibuan (2003) yang dikutip Soekidjo (2005) mengemukakan

bahwa:

motivasi di dalam suatu organisasi mempunyai maksud dan tujuan yang

sangat luas dalam rangka pengembangan organisasi tersebut, antara lain:

a. Meningkatkan gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan.

b. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang akhirnya meningkatkan

kinerjanya.

c. Meningkatkan produktifitas karyawan

d. Meningkatkan loyalitas dan integritas karyawan

e. Meningkatkan kedisiplinan karyawan

f. Meningkatkan kehadiran kerja karyawan

 Indikator Motivasi

Menurut Maslow yang dikutip Reksohadiprojo dan Handoko (1996),

menjelaskan bahwa motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik,

kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan

penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian dari faktor kebutuhan

tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengetahui motivasi kerja

karyawan, yaitu :
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1. Fisioligis atau kebutuhan fisik, ditunjukan dengan pemberian gaji yang

layak kepada pegawai, pemberian bonus, uang makan, uang transportasi,

fasilitas perumahan dan lain sebagainya.

2. Keamanan, ditunjukan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja

yang diantaranya seperti adanya jaminan sosial tenaga kerja, dana pension,

tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, dan perlengkapan keselamatan

kerja.

3. Sosial, ditunjukan dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang

diantaranya dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis, kebutuhan

untukditerima dalam kelompok dan kebutuhan untuk mencintai dan

dicintai.

4. Penghargaan, ditunjukan dengan pengakuan dan penghargaan berdasarkan

kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan

lain dan pimpinan terhadap prestasi kerjanya.

5. Aktualisasi diri, ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang menarik dan

menantang, dimana karyawan tersebut akan mengerahkan kecakapannya,

kemampuan, keterlampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan

ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan

dan pelatihan.

2.2 Kajian Peneliti Sebelumnya

Penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik bahasan tentang

pengaruh stress kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Mathew, Neenu Ann

(2013) menemukan pengaruh negatif stress terhadap kepuasan kerja. Hasil

penelitiannya yang lain tentang para perawat dalam jurnal “Effect of Stress on Job

Satisfaction Among Nurses in Central Kerala” adalah para perawat sangat puas

dengan komunikasi yang terjalin baik antara sesama perawat maupun dengan para

staff lain dan dokter. Tetapi hanya sedikit yang puas dengan gaji yang didapat,

lingkungan kerja, kerja sama dan bantuan dari dokter maupun staff dan hampir
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seperempat dari sampel menyatakan bahwa tekanan mental dari para dokter

mempengaruhi kinerja mereka.

Penelitian dilakukan oleh Li Li, Hongyan Hu, et al. (2014). Pada jurnal “Work

stress,work motivation and their effects on job satisfaction in community health

workers: a cross-sectional surveyin China” yang meneliti petugas kesehatan

masyarakat dinilai upah dan tunjangan tertinggi di antara lima sub-skala stres

kerja, dan pekerja motivasi ekstrinsik lebih tinggi dari pengembangan karir

motivation. intrinsik mereka, upah dan tunjangan skala stres kerja dan motivasi

keuangan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kepuasan kerja,

sedangkan pengakuan dan tanggung jawab skala motivasi kerja mempunyai

pengaruh yang signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Pada penelitian ini

menunjukan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam kepuasan kerja tenaga

kesehatan masyarakat di Provinsi Heilongjiang, dan kesehatan manusia belasan

dan pembuat kebijakan harus mengambil kedua stres kerja dan motivasi kerja

menjadi pertimbangan. Pertama, mereka harus lebih memperhatikan tiga jenis

pekerja, yang berusia antara 35 dan 54 tahun, laki-laki dan dokter umum, seperti

kelompok-kelompok tertentu dilaporkan stres kerja yang lebih tinggi dan motivasi

ekstrinsik. Kedua, mereka harus mengambil berbagai langkah-langkah untuk

mengurangi pengembangan karir, dan upah dan tunjangan stres, karena mereka

penentu negatif kepuasan kerja. Ketiga, penting membuat kebijakan untuk

menginspirasi pekerja motivasi intrinsik, karena dapat memiliki pengaruh positif

terhadap kepuasan kerja

Hasil penelitian oleh Mansoor, Muhammad.,et al. (2011) dalam penelitiannya

“The Impact of Job Stress on Employee Job Satisfaction A Study on

Telecommunication Sector of Pakistan” menemukan bahwa seorang individu

yang berada di bawah tekanan yang berlebihan akan cenderung kurang puas

dengan pekerjaannya. Beberapa kebutuhan intrinsik dan ekstrinsik mereka tidak

tercukupi. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa subjek dengan

kepuasan kerja yang lebih rendah ditemukan memiliki stress dalam bentuk beban

kerja, konflik peran dan lingkungan fisik di banding dengan yang memiliki
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kepuasan kerja yang tinggi. Karena persaingan yang ketat dalam industri

telekomunikasi, organisasi mengerahkan lebih banyak tekanan pada karyawan

agar dapat bersaing satu sama lain dan tuntutan bertentangan, beban kerja yang

berlebihan dan kondisi kerja fisik menyebabkan stres kerja yang menurunkan

kepuasan kerja karyawan.

Hasil berbeda dan menjadi penelitian sebelumnya ditemukan dalam

penelitian Muttie ur Rehman, Rabbia Irum., et al. (2012) dalam jurnal “The

Impact of Job Stress on Employee Job Satisfaction: A Study on Private Colleges

of Pakistan” Ada hubungan positif antara beban kerja dan kepuasan karyawan dan

ada hubungan positif antara lingkungan fisik dan kepuasan karyawan. Dalam

kasus pertama hipotesis nol ditolak karena ada kemiskinan di Punjab dan di

perguruan tinggi swasta karyawan menuntut kerja ekstra dan mereka

meningkatkan gaji mereka. sehingga sudut pandang kondisi ekonomi negara yang

paling penting dalam penentuan kepuasan dalam mengembangkan hasil kepuasan

negara menunjukkan hubungan positif dengan stres .

Penelitian yang sama oleh Essiam, Joshua Ofori. (2015) dalah jurnal

“Influence Of Job Stress On Job Satisfaction Among University Staf : Analytical

Evidence From a Public University In Ghana” yang mengemukan bahwa peran

berlebihan berkontribusi positif tetapi efeknya kecil untuk varians dalam kepuasan

kerja (β = 0,17, p <0,05).

Hasil penelitian dari Wani, Showkat Khalil (2013). Tentang para karyawan

kelas atas lebih stres dibandingkan dengan petugas dari organisasi dalam jurnal

“Job stress and its impact on employee motivation:a study of a select commercial

bank” yang menyimpulkan bahwa tingkat peningkatan stres menyebabkan

penurunan tingkat motivasi karyawan. Ruang lingkup yang lebih rendah untuk

pertumbuhan pribadi, di bawah pemanfaatan kemampuan, lingkungan kerja,

kebijakan organisasi adalah temuan lain yang mengarah ke stres dan motivasi

yang lebih rendah dari karyawan.
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Dari penelitian Atrams (2013), dalam jurnal “Motivation and employee

satisfaction: perception of workers in public and private health care facilities”

mengungkapkan bahwa, ada hubungan antara motivasi dan kepuasan karyawan.

Kakkos, Nikos.,dkk (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Exploring the Link

Between Job Motivation, Work Stress and Job Satisfaction. Evidence From the

Banking Industry” menemukan keterkaitan antara stress kerja dengan kepuasan

kerja yang terbukti memiliki hubungan signifikan negatif.

Hasil penelitian J.Setiadi (2014) mengungkapkan tidak ada pengaruh yang

signifikan antara pemberdayaan psikologis terhadap kepuasan kerja karyawan di

PT. Karya Bajatama Raya. Dan ada pengaruh yang signifikan antara

pemberdayaan psikologis terhadap OCB dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel

mediator di PT. Karya Bajatama Raya.

Saleem, Rizwan. (2010) berpendapat dalam jurnal “Effect of Work

Motivation on Job Satisfaction in Mobile Telecommunication Service

Organizations of Pakistan” Ada hubungan yang positif antara motivasi dan

kepuasan kerja. Secara keseluruhan karyawan merasa puas dengan pekerjaan

mereka dan memiliki keinginan untuk bekerja dengan lebih baik lagi, dan

karyawan tersebut termotivasi untuk bekerja dalam organisasi. Namun ada

beberapa karyawan yang berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan kepuasan

kerja, karena organisasi tidak bisa memenuhi tingkat kepuasan kerja karyawan.

Penelitian lain juga yang meneliti mengenai pengaruh motivasi terhadap

kepuasan karyawan oleh (J.setiadi, 2014) dalam jurnal “Pengaruh motivasi,

lingkungan kerja dan ekspektasi kerja terhadap kepuasan karyawan di Rumah

Sakit Prikasih Jakarta” menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Rumah Sakit Prikasih Jakarta,

dan secara simultan motivasi, lingkungan kerja dan ekepektasi kerja berpengaruh

secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Rumah Sakit Prikasih

Jakarta.
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh, S. K. dan Tiwari, Vivek. (2011)

menunjukkan korelasi positif antara motivasi dan kepuasan kerja yaitu, motivasi

meningkat dengan peningkatan kepuasan kerja pada 45 karyawan BSNL di

Sharanpur, India. S.K. Singh. dan Tiwari, Vivek. (2011) juga menyatakan bahwa

motivasi merupakan fungsi dari kepuasan kerja.

Telah ditemukan hasil penelitian oleh  Singh, T. et all (2007) bahwa jika

karyawan memahami nilai-nilai organisasi yang mendukung keseimbangan

kehidupan kerja-pribadi, mereka mengalami lebih besar pekerjaan dan karir

kepuasan, kurang stres dan memiliki lebih sedikit niat untuk berhenti, dan lebih

positif kesejahteraan emosional. Dilihat dari deviasi standar yang diperoleh oleh

kelompok yang rendah dan tinggi bekerja peran stres, stres peran keluarga dan

bekerja konflik keluarga dari kedua jenis kelamin dalam hal kepuasan kerja.

Hasilnya menunjukkan bahwa dalam konteks kerja stres peran dan pekerjaan-

keluarga konflik, ada perbedaan yang signifikan dalam kepuasan kerja guru

menghadapi tekanan rendah daripada menghadapi stres yang tinggi. Orang-orang

yang menghadapi tingkat rendah tekanan ini mengalami lebih besar kepuasan

kerja.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sumber daya manusia merupakan

peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan perusahaan. Sumber daya

manusia ini merupakan penggerak utama dalam operasional perusahaan dan

sangat berperan dalam memajukan perusahaan. Akan tetapi semua itu tidak akan

selalu berjalan dengan lancar, sering kali setiap perusahaan mengalami masalah

menyangkut sumber daya manusia diantaranya tentang stres kerja yang di alami

karyawan dan rendahnya motivasi kerja karyawan. Kemungkinan salah satu

penyebab dari rendahnya motivasi kerja karyawan diakibatkan dari stres kerja

yang di alami di perusahaan.

Oleh sebab itu perusahaan mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan

terampil akan tetapi yang paling penting bagi perusahaan, karyawan itu sendri

harus dapat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka sebagai
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karyawan dan mau bekerja giat, dan berkeingin untuk memberikan hasil kerja

yang optimal. Sehingga pihak perusahaan harus dapat memotivasi karyawan agar

dapat mengurangi stres kerja dari tekanan-tekanan yang terjadi pada karyawan.

Apabila kinerja karyawan meningkat dan tujuan perusahaan tercapai maka

kepuasan kerja karyawan juga akan terpenuhi. untuk itu agar dapat berkembang

secara optimal, maka pemeliharan hubungan dengan karyawan menjadi sangat

penting, salah satu hal yang penting dalam  pemeliharaan hubungan tersebut

adalah dengan memperhatikan tingkat kepuasan kerja karyawan dan  mengenai

penanggulangan stres kerja  karyawan sebagai hasil dari proses bekerja mereka.

Pada dasarnya karyawan yang merasa kebutuhannya sudah terpenuhi, maka akan

memperlihatkan suatu sikap perilaku dalam bekerja yang menunjukan semangat

kerja yang tinggi sebagai bentuk perwujudan kepuasan dari karyawan.

Dapat disimpulkan bahwa selain stres kerja dan motivasi yang dimiliki

karyawan juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kepuasan

karyawan. Dengan motivasi yang tinggi dan tentunya sejalan dengan tujuan

perusahaan, maka akan dapatkan meningkatkan  kepuasan karyawan.

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

Stres Kerja (X1) :

Kondisi Pekerjaan

Faktor Interpersonal

Motivasi (X2) :

Kebutuhan Fisiologi

Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan Sosial

Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kepuasan Karyawan
(Y)
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2.4 Pegembangan Hipotesis

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji

pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian

sebelumnya sudah menggunakan pendekatan yang membatasi pemahaman

pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kepuasan karyawan. Sebagai contoh,

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh, T. et all (2007) bahwa jika karyawan

memahami nilai-nilai organisasi yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja-

pribadi, mereka mengalami lebih besar pekerjaan dan karir kepuasan, kurang stres

dan memiliki lebih sedikit niat untuk berhenti, dan lebih positif kesejahteraan

emosional. Dilihat dari deviasi standar yang diperoleh oleh kelompok yang rendah

dan tinggi bekerja peran stres, stres peran keluarga dan bekerja konflik keluarga

dari kedua jenis kelamin dalam hal kepuasan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa

dalam konteks kerja stres peran dan pekerjaan-keluarga konflik, ada perbedaan

yang signifikan dalam kepuasan kerja guru menghadapi tekanan rendah daripada

menghadapi stres yang tinggi. Orang-orang yang menghadapi tingkat rendah

tekanan ini mengalami lebih besar kepuasan kerja.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diuraikan

diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Stres kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kepuasan kerja

karyawan

Kepuasan kerja akan didapatkan jika karyawa dapat melakukan pekerjaan

sesuai dengan motivasi yang dimiliki dan bertanggung jawab dalam

menyelesaikan tugasnya. Penelitian lain juga sudah menguji bahwa pengaruh

motivasi terhadap kepuasan karyawan. Sebagai contoh, hasil penelitian yang

dilakukan oleh J.setiadi (2014) telah menguji pengaruh motivasi, lingkungan kerja

dan ekspektasi kerja terhadap kepuasan karyawan di Rumah Sakit Prikasih

Jakarta, menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap kepuasan kerja karyawan, dan secara simultan motivasi, lingkungan

kerja dan ekepektasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja

karyawan di Rumah Sakit Prikasih Jakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
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S K Singh dan Vivek Tiwari (2011) menunjukkan korelasi positif antara motivasi

dan kepuasan kerja yaitu, motivasi meningkat dengan peningkatan kepuasan kerja

pada 45 karyawan BSNL di Sharanpur, India.Singh, S.K., dan Vivek Tiwari

(2011) juga menyatakan bahwa motivasi merupakan fungsi dari kepuasan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang diuraikan diatas dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja

karyawan


