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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen tidak hanya mengolah sumber daya manusia, tetapi juga material,

modal dan faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu

faktor konsekuensi dari semua itu adalah perlu adanya pengelolaan sumber daya

manusia secara baik agar bermanfaat untuk kemajuan organisasi atau perusahaan.

Agar lebih memahami dan memperjelas pengertian manajemen sumber daya

manusia dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian manajemen sumber daya

manusia.

Menurut Marwansyah (2012:3), mengemukakan definisi Manajemen

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

“Manajemen Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan
sumber daya manusia didalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-
fungsi perencanaan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan
karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, dan hubungan industrial”.

Adapun menurut Rivai dalam Aswandi (2013:12) menyatakan bahwa:

“Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen

umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

dan pengendalian”.

Dari hubungan definisi diatas peneliti menekankan pada kenyataan bahwa

yang utama sekali di kelola adalah sumber daya manusia bukan sumber daya yang



11

lainnya. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan

pendayagunaan sumber daya manusia.

2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sering kali diartikan sebagai tugas-tugas manajer Lebih

jauh lagi. Menurut Henry Frayol (2012:180) :

1. Fungsi perencanaan Meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan kedepan

dari suatu organisasi, yang meliputi rencana jangka panjang,menengah,

pendek, rencana kegiatan serta menetapkan target yang hendak dicapai.

Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa aktivitas

dan personalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna ditunjukan ke

arah pencapaian tujuan.

2. Fungsi pengorganisasian

Meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan,

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melopor kepada siapa,

dimana keputusan harus diambil.

3. Fungsi kepemimpinan

karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang adalah tugas seorang manajer

untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang-orang ini. Saat mereka

mengarahkan, memotivasi, memilih saluran komunikasi yang efektif atau
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memecahkan konflik antar anggota semuanya ini adalah fungsi kepemimpinan

seorang manajer.

4. Fungsi pengendalian

setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana di tuangkan, pengaturan struktual

digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, di motivasi masih ada

kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru untuk memastikan semua urusan

berjalan sebagai mana mestinya seorang manajer harus memantau kinerja

organisasi”.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana

didalam proses tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi manajerial, dikoordinasikan

dengan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti

mesin dan modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan perusahaan.

2.2 Beban kerja

Beban kerja adalah istilah yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Banyak

ahli yang telah mengemukakan definisi beban kerja sehingga terdapat beberapa

definisi yang berbeda mengenai beban kerja.Ia merupakan suatu konsep yang multi-

definisi.

Pengertian beban kerja menurut Keputusan Menpan Nomor:

KEP/75/M.PAN/7/2004 (dalam Sitepu 2014) adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan
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yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam

jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Permendagri No. 12/2008 Beban kerja adalah besaran

pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil

kali antara volume kerja dan norma waktu.

Demikian pengertian beban kerja adalah sebuah proses yangdilakukan

seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan

yang dilaksanakan dalam keadaan normal dalam suatu jangka waktu tertentu.

2.2.1 Indikator Beban Kerja

Menurut Munandar dalam Haerusyahputra (2014:34), mengklasifikasikan

beban kerja kedalam faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan sebagai berikut :

1. Tuntutan Fisik.

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal

disamping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak

pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja. Kondisi fisik pekerja

mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologi seseorang. Dalam

hal ini bahwa kondisi kesehatan pegawai harus tetap dalam keadaan sehat saat

melakukan pekerjaan , selain istirahat yang cukup juga dengan dukungan

sarana tempat kerja yang nyaman dan memadai.



14

2. Tuntutan tugas

Kerja shif/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi para

pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan.Beban kerja berlebihan dan

beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Beban

kerja dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu :

a. Beban kerja terlalu banyak/sedikit “ Kuantitatif” yang timbul akibat

dari tugas tugas yang terlalu banyak/sedikit diberikan kepada tenaga

kerja untuk diselesaikan dalam waktu tertentu.

b. Beban kerja berlebihan/terlalu sedikit Kualitatif yaitu jika orang

merasa tidak mampu untuk melaksanakan suatu tugas atau

melaksanakan tugas tidak menggunakan keterampilan dan atau

potensi dari tenaga kerja.

Beban kerja terlalu sedikit dapat menyebabkan kurang adanya rangsangan

akan mengarah kesemangat dan motivasi yang rendah untuk kerja, karena pegawai

akan merasa bahwa dia tidak maju maju dan merasa tidak berdaya untuk

memperlihatkan bakat dan keterampilannya.

Sedangkan menurut Tarwaka dalam Sitepu (2013:9) dimensi ukuran beban

kerja yang dihubungkan dengan performansi, yaitu :

1. Beban waktu (time load)menunjukan jumlah waktu yang tersedia dalam

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas atau kerja.

2. Beban usaha mental (mental effort load) yaitu berarti banyaknya usaha mental

dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
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3. Beban tekanan Psikologis(psychological stress load)yang menunjukan tingkat

resiko pekerjaan, kebingungan, dan frustasi”.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dalam penelitian Aminah

Soleman (Jurnal Arika, 2011:85) adalah sebagai berikut :

1. Faktor eksternal: Beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti :

a. Tugas (Task). Meliputi tugas bersifat 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 sebagainya.

b. Organisasi kerja. Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift

kerja, sistem kerja dan sebagainya.

c. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban

tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non

fisik, lingkungan kerja bioligis dan lingkungan kerja psikologis.

2. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari

reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi faktor

somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan,
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dan sebagainya), dan faktor psiksi (motivasi, persepsi, kepercayaan,

keinginan, kepuasan, dan sebagainya).

2.2.3 Pengukuran Beban Kerja

Pengukuran beban kerja dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan banyaknya pekerjaan

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Pengukuran beban kerja

dapat dilakukan dalam berbagai prosedur, namun Cain dalam Sitepu (2013) telah

menggolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran beban kerja. Tiga

kategori tersebut yaitu :

1. Pengukuran subjektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian

dan pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam

menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya

menggunakan skala penilaian (rating scale).

2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan

terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah

satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengukuran yang diukur

berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja dengan menggunakan waktu

merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu

pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu, di

dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu

tempo kerja tertentu.
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3. Pengukuran fisiologis, yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja

dengan mengetahui beberapa aspek dari respon fisiologis pekerja sewaktu

menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan tertentu. Pengukuran yang dilakukan

biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon

tubuh lainnya.

Sutalaksana (2012) menjelaskan bahwa pengukuran waktu dapat digunakan

untuk mendapatkan ukuran tentang beban dan kinerja yang berlaku dalam suatu

sistem kerja. Karena metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode

ilmiah, maka hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengukuran ini

pengukur memperoleh ukuran-ukuran kuantitatif yang benar tentang kinerja dan

beban kerja.

2.2.4 Manfaat Pengukuran Beban Kerja

Pengukuran beban kerja memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi.

Cain dalam Sitepu (2013) menjelaskan bahwa alasan yang sangat mendasar dalam

mengukur beban kerja adalah untuk mengkuantifikasi biaya mental (mental cost)

yang harus dikeluarkan dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat memprediksi

kinerja sistem dan pekerja. Tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut adalah untuk

meningkatkan kondisi kerja, memperbaiki desain lingkungan kerja ataupun

menghasilkan prosedur kerja yang lebih efektif. Menteri Dalam Negeri dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis
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Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

menjelaskan bahwa dilakukannya pengukuran beban kerja memberikan beberapa

manfaat kepada organisasi, yakni :

o Penataan/penyempurnaan struktur organisasi .

o Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.

o Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja .

o Sarana peningkatan kinerja kelembagaan .

o Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar

susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan structural .

o Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja

organisasi.

o Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan.

o Program promosi pegawai.

o Reward and punishment terhadap unit atau pejabat.

o Bahan penyempurnaan program diklat.

o Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan

pendayagunaan sumber daya manusia.

2.3 Stres Kerja

Masalah-masalah tentang stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan

pengertian stres yang terjadi di lingkungan pekerjaan, yaitu dalam proses interaksi

antara seorang karyawan dengan aspek-aspek pekerjaannya. Di dalam membicarakan
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stres kerja ini perlu terlebih dahulu mengerti pengertian stress secara umum (Rivai

dan Mulyadi, 2013:307).

Menurut Charles D. Spielberger seperti dikutip oleh Rivai dan Mulyadi

(2013:307), menyebutkan bahwa :

“Stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya
objekobjek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah
berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan
tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang“.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa terjadinya stres kerja adalah karena adanya ketidakseimbangan antara

karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya

dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan.

2.3.1 Indikator Stres Kerja

Stres kerja dapat diukur dari berbagai dimensi, Sedarmayanti (2012:77) juga

menjelaskan bahwa, seseorang mengalami stress karena mungkin mendapat tekanan

internal dan eksternal. Sumber tekanan internal dapat berupa kondisi fisik, perilaku,

kognitif, emosional, dan lain-lain. Adapun gejala spontan yang timbul ketika stress

meliputi:

1. Gejala badan: sakit kepala, sakit maag, mudah kaget, banyakkeluar keringat

dingin, gangguan pola tidur, lesu letih, kaku leher belakang sampai punggung,

dada rasa panas/nyeri, rasa tersumbat di kerongkongan, gangguan

psikoseksual, nafsu makan menurun, mual muntah,gejala kulit, bermacam-
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macam gangguan menstruasi pada perempuan, kejang-kejang, pingsan dan

sejumlah gejala lain

2. Gejala emosional: pelupa,sukar konsentrasi, sukar mengambil keputusan,

cemas, kuatir, mimpi buruk, murung, mudah marah, mudah menangis, pikiran

bunuh diri, gelisah,pandangan putus asa dan sebagainya.

3. Gejala sosial: menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar,

membunuh dan lainnya.

Stres dapat dialami oleh setiap orang dari segala lapisan, seseorang harus

belajar menghadapi dan menghilangkan stress pada saat yang memungkinkan dan

sesuai dengan kebutuhan. Mengenal stress secara dini dalam diri sendiri merupakan

langkah awal dari usaha untuk mengatasinya. Kadang-kadang stress disuatu

lingkungan, dapat menimbulkan reaksi di tempat atau lingkungan lain

(Sedarmayanti, 2012:80).

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja

Menurut Robbins dalam Mangkunegara (2012) mengatakan timbulnya stres

dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Faktor Organisasi

Dalam faktor organisasi berpengaruh juga terhadap stres kerja karyawan

dimana semua aktivitas di dalam perusahaan berhubungan dengan karyawan.

Seperti tuntututan kerja atau beban kerja yang terlalu berat, kerja yang
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membutuhkan tanggung jawab tinggi sangat cenderung mengakibatkan stres

tinggi.

2. Faktor Lingkungan

Adanya lingkungan sosial turut berpengaruh terhadap stres kerja pada

karyawan. Dimana adanya dukungan sosial berperan dalam mendorong seseorang

dalam pekerjaannya, apabila tidak adanya faktor lingkungan sosial yang

mendukung maka tingkat stres karyawan akan tinggi.

3. Faktor Individu

Adanya faktor individu berperan juga dalam mempengaruhi stres karyawan.

Dalam faktor individu kepribadian seseorang lebih berpengaruh terhadap stres

kerja pada karyawan. Dimana kepribadian seseorang menentukan seseorang

tersebut mudah mengalami stres atau tidak.

2.4 Kinerja Karyawan

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan

Menurut Wibowo dalam Evanita (2013:8), kinerja berasal dari pengertian

performance, ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja

atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas,

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Menurut Mangkunegara (2012:67)

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan.
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Sedangkan menurut Moeheriono dalam Evanita (2013:8)

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Kinerja dapat berjalan baik dan meningkat apabila karyawan

mendapatkan gaji sesuai harapan, mendapatkan pelatihan dan pengembangan,

lingkungan kerja yang kondusif, mendapat perlakuan yang sama, penempatan

karyawan sesuai dengan keahliannya serta terdapat umpan balik dari perusahaan.

2.4.2 Penilaian Kinerja

Dalam organisasi yang modern penilaian kinerja memberikan kontribusi

penting bagi perusahaan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar–

standar kinerja dan memotivasi individu di waktu yang akan datang. Untuk

mengetahui kinerja seorang karyawan diperlukan penilaian kinerja. Menurut

Handoko dalam Sinaga (2014:135) penilaian kinerja adalah suatu proses

dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi anggota organisasi yang salah

satu kegunaannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Jadi Penilaian kinerja adalah

cara mengukur pelaksanaan kerja masing-masing individu yang berguna untuk

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, dan individu secara khusus.
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2.4.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan dalam mengevaluasi

hasil kerja masing-masing karyawan. Adapun tujuan penilaian kinerja menurut

Dharma dalam Sinaga (2014:150) adalah pertanggungjawaban dan pengembangan.

1. Pertanggungjawaban

Apabila standard dan sasaran digunakan sebagai alat pengukur

pertanggungjawaban, maka dasar untuk pengambilam keputusan kenaikan gaji

atau upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya adalah kualitas hasil

pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

2. Pengembangan

Jika standard dan sasaran digunakan sebagai alat untuk keperluan pengembangan,

hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan kartawan  dalam melaksanakan

pekerjaan mereka. Dukungan itu dapat berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan

lainnya.

2.4.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Setiap karyawan di sebuah perusahaan merasa bahwa hasil kerja mereka

dalam melaksanakan kewajiban dan tugas tidak terlepas dari penilaian atasan baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang karyawan serta

untuk melihat bagaimana perbaikan ataupun pengembangan yang diperlukan untuk

meningkatkan kinerja tersebut kearah yang lebih baik.
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Menurut Rivai dan Mulyadi (2012:55) manfaat penilaian kinerja terdiri dari

manfaat bagi karyawan, manfaat bagi penilai, dan manfaat bagi perusahaan.

1. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi karyawan yang dinilai antara lain

adalah:

a. meningkatkan motivasi,

b. meningkatkan kepuasan kerja,

c. adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan,

d. adanya kesempatan berkomunikasi keatas,

e. peningkatan pengertian tentang nilai pribadi.

2. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi penilai antara lain adalah:

a. meningkatkan kepuasan kerja,

b. kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan,

c. kecenderungan kinerja karyawan,

d. meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan,

e. sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan,

f. bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan,

3. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan antara lain adalah:

a. untuk memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan,

b. untuk meningkatkan kualitas komunikasi,

c. untuk meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan,

d. untuk meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang

dilakukan untuk masing–masing karyawan.
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2.4.5 Indikator Kinerja

Menurut Moeheriono dalam Evanita (2013:28) pada umumnya, ukuran

indikator kinerja dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori berikut ini :

a. Efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam

mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini menjawab

pertanyaan tentang apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar.

b. Efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output

dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas

menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu dengan benar.

c. Kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau

jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

d. Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan

secara benar dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria yang dapat

mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk mencapai tujuan.

e. Produktivitas. Indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu

proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga

kerja.

f. Keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan

serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan
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2.5 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Metode Hasil&Kesimpulan Sumber

1. Aster Andriani
Kusuma

2014

Pengaruh Beban Kerja
Terhadap Stres Kerja
Dan Dampaknya
Terhadap Loyalitas
Karyawan

metode
kuantitatif

Beban kerja berpengaruh
signifikan dan positif
terhadap stres kerja
karyawan tetap
departemen produksi
PT Apie Indo Karunia.
Hal ini menunjukkan apabila
beban kerjapada karyawan
menurun maka stres
kerja karyawan akan
semakin menurun pula dan
dapat terjadi sebaliknya.
Beban kerja berpengaruh
signifikan dan negatif
terhadap loyalitas
karyawan tetap
departemen produksi
PT Apie Indo Karunia.
Hal ini menunjukkan apabila
beban kerja pada karyawan
menurun maka loyalitas
karyawan akan semakin
meningkat dan dapat terjadi
sebaliknya. Stres kerja
berpengaruhsignifikan dan
negatif terhadap
loyalitas karyawan tetap
departemen produksi
PT Apie Indo Karunia.
Hal ini menunjukkan
apabila stres kerja pada
karyawan menurun maka
loyalitas  karyawan
akan semakin menurun
dan dapat terjadi
sebaliknya.

Repository
widyatama

2. Anggit
Astianto

2014

Pengaruh stress
kerja dan beban
kerja terhadap
kinerja karyawan
PDAM Surabaya

Metode
penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kuantitatif

Berdasarkan hasil uji
F diketahui bahwa
taraf signifikasi <
0,05 yaitu 0,000,
sehingga dapat
diambil kesimpulan
bahwa stres kerja
(SK) dan beban kerja
(BK) secara simultan
berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan
(KK). Hal ini berarti
bahwa stres kerja dan

Jurnal Ekbis Vol
II 2014
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beban kerja
merupakan faktor
yang dapat
mempengaruhi
kinerja karyawan
PDAM Surabaya

3 Sinta
monica

2011

Beban kerja dan
stress kerja
terhadap kinerja
karyawan pada
pt.Galamedia
Bandung
Perkasa.

metode
deskriptif dan
verifikatif

Berdasarkan
tanggapan responden
mengenai Beban
kerja pada PT.
Galamedia  Bandung
Perkasa dengan
indikator : Faktor
Eksternal dan faktor
internal yaitu Tugas
(task), Organisasi
kerja, Usia, dan
Kondisi kesehatan
termasuk dalam
kategori baik. Namun
masih ada indikator
yang memiliki
kategori cukup baik
yaitu Motivasi.

Repository
widyatama

4 Wahyu
Hamdani

Seger
Handoyo

2015

Hubungan antara
Gaya
Kepemimpinan
Transformasional
dengan Stres
Kerja Karyawan
PDAM Kota
Surabaya

Metode
penelitian
deskriptif

Hasil pengujian
hipotesis terdapat
hubungan yang
signifikan antara
gaya kepemimpinan
transformasional
dengan stres kerja
karyawan PDAM
Surabaya

Journal.unair.ac
Universitas
Airlangga

5 Dhini Rama
Dhania

2013

Pengaruh Stres
Kerja, Beban
Kerja Terhadap
Kepuasan Kerja
(Studi Pada
Medical
Representatif Di
Kota Kudus)

Kuantitatif Stress kerja tidak
secara signifikan
mempengaruhi
kepuasan kerja yang
dirasakan medical

Jurnal Volume I,
No 1, Desember
2010

Universitas Muria
Kudus

6 Siva
Rabindarang

Khuan Wai
Bing

Khoo Yin

The Influence of
Distributed
Leadership on
Job Stress in
Technical and
Vocational

Deskriptif
explanatory

Kepemimpinan
berpengaruh terhadap
stress kerja

International
Journal of
Academic
Research in
Business and
Social Sciences
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Yin Education January 2014,
Vol. 4, No. 1
ISSN: 2222-6990

7 Farooq, A.
J., Shakeel,
A., Inam, U.
H.,
Muhammad
Ahmad, &
Syed, T. H.
(2010).

Impact of leader
behavior on
employee job
stress: Evidence
from Pakistan.

Deksriptif
kuantitatif

Gaya kepemimpinan
mempengaruhi stres
kerja karyawan

European Journal
of Economics,
Finance and
Administrative
Sciences, 21, 172-
179.

8 Shahin, V.,
& Nasser, F.
(2011).

The Relationship
between Self
efficacy and
Stress among
Iranian EFL
Teachers.

Deskriptif
Explanatory

Adanya hubungan
antara stres dengan
keberhasilan diri
sendiri

Journal of
Language
Teaching and
Research, 2(5),
1168-1174.

2.6 Kerangka Pemikiran

Suprihanto, dalam Sinaga (2014:64) mengemukakan bahwa stres yang terlalu

rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan kinerja yang rendah (tidak

optimum).Bagi seorang manajer (pemimpin) tekanan-tekanan yang diberikan kepada

seseorang karyawan haruslah dikaitkan dengan apakah stres yang ditimbulkan oleh

tekanan-tekanan tersebut masih dalam keadaan wajar. Stres yang berlebihan akan

menyebabkan tersebut frustasi dan dapat menurunkan loyalitas, sebaiknya stres yang

terlalu rendah menyebabkan karyawan tersebut tidak bermotivasi untuk bekerja

dengan baik”.

Beban pekerjaan yang terlalu sulit untuk dikerjakan dan teknologi yang tidak

menunjang untuk melaksanakan pekerjaan yang terlalu sulit untuk dikerjakan dan

teknologi yang tidak menunjang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sering

menjadi sumber stres bagi karyawan. Menurut Lisnayetti dan Hasan Basari (2013),
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bahwa semakin tinggi beban kerja yang diterima seorang karyawan akan

mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut.

Masalah stres kerja didalam organisasi menjadi gejala yang penting diamati

sejak mulai timbulnya yaitu orang menjadi nerveous, merasakan kecemasan yang

kronis, peningkatan ketegangan emosi, proses berfikir dan kondisi fisik individu.

Selain itu, sebagai hasil dari adanya stres kerja pekerja mengalami beberapa gejala

stres kerja yang dapat mengancam dan menggangu kinerja mereka, seperti: mudah

marah dan agresi, tidak dapat relaks, emosi yang tidak stabil, sikap tidak mau

bekerjasama, perasaan tidak mampu terlibat. Dengan demikian beban kerja dan stres

kerja manjadi keterkaitan terhadap kinerja yang dilakukan karyawan. Kerangka

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesi adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalah

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010:67). Dalam

penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta

memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata hipotesis

Stres
kerja

Beban
kerja

Kinerja
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tidak terbukti dan berarti salah, maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran

yang ditentukan dari keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 :

Ho: Beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Ha: Beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hipotesis 2 :

Ho: Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Ha: Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hipotesis 3 :

Ho: Beban kerja dan stress kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Ha: Beban kerja dan stress kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.


