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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Ika Wuri Kistanti (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia Distributor Yogyakarta”. Berdasarkan penelitian tersebut secara 

parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan, sedangkan secara parsial variabel stres 

kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan, serta dalam uji F menyimpulkan bahwa variabel lingkungan 

kerja dan stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti lingkungan 

kerja dan stres kerja sebagai variabel independen serta kinerja sebagai 

variabel dependen, selain itu persamaan menggunakan metode kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meggunanakan kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening. 

2. Dewi Dwi Safitri (2014) dengan judul penelititan “Pengaruh Stres Kerja 

terhadap Prestasi Kerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Intervening Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Cabang Kelapa Gading”. 

Berdasarkan penelitian tersebut, stres kerja yang meliputi stres kerja 

individu, organisasi, dan diluar organisasi, berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja secara simultan. Hal tersebut dibuktikan dengan 

angka signifikasi yang didapatkan yaitu 0,001 lebih kecil dari taraf 

signifikasi 0,05. Besarnya pengaruh stres kerja yang terdiri dari stres kerja 
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individu, organisasi dan diluar organisasi terhadap prestasi kerja karyawan 

secara simultan sebesar 44,4% dan 55,6% yang lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar stres kerja. Selain itu, stres kerja yang terdiri dari stres 

kerja individu organisasi, dan diluar organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan secara simultan. Hal tesebut dibuktikan 

dengan angka signifikasi yaitu 0,016 lebi kecil dari signifikasi 0,05. 

Besarnya pengaruh stres kerja (individu, organisasi, diluar organisasi) 

terhadap kepuasan kerja secara simultan sebesar 32,2% dan 67,8% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar stres kerja. Penelitian tersebut juga 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, yakni kepuasan kerja berpengaruh sebesar 53,8% 

terhadap kinerja karyawan dan 46,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar kepuasan kerja karyawan. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan variabel stres kerja sebagai variabel independen dan kinerja 

sebagai variabel dependen, serta kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode 

kuantitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah adanya 

tambahan variabel lingkungan kerja sebagai variabel independen. 

3. Prasetyo Aji Nugroho (2015) dengan judul penelitian “Peran Mediasi 

Motivasi Kerja pada Kepuasan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Satu Bintang Jakarta”. Berdasarkan penelitian tersebut, 

menjelaskan bahwa stres kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan secara parsial maupun secara simultan, serta kepuasan 
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kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik 

secara parsial maupun simultan. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan variabel stres kerja sebagai variabel independen, serta 

kinerja sebagai varibael dependen, serta menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah, saudara Prasetyo Aji menggunakan 

variabel motivasi sebagai mediasi dan kepuasan kerja sebagai variabel 

independen. 

4. Mariskha Z (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Stres Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Surat Kabar Harian Lokal di 

Kota Palembang”.  Berdasarkan penelitian tersebut, hasil uji yang didapat 

secara pasrsial stres kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, serta berdasarkan hasil uji secara parsial didapat bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil uji secara simultan dan dari tabel 

model summary terdapat hubungan korelasi antara stres kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja akan tetapi pengaruhnya adalah lemah. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel 

stres kerja sebagai variabel independen dan menggunakan variabel kinerja 

sebagai variabel dependen. Perbedaannya adalah penelitian Mariskha 

menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel independen sedangkan 

penelitian ini menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi, serta 

lingkungan kerja sebagai tambahan variabel independen. 
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5. Mega Arum Yunanda (2013) dengan judul Penelitian “Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan 

(Stdudi Pada Perum Jasa Tirta I Malang Bagian Laboratorium Kualitas 

Air)”. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan adanya pengaruh 

secara signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap variabel 

kinerja pada karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, kemudian hasil 

penelitian selanjutnya menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan 

antara variabel kepuasan kerja terhadap variabel kinerja parada karyawan. 

Selain itu hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh secara 

signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan 

kerja pada karyawan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya 

pengaruh secara tidak langusung antara variabel lingkungan kerja terhadap 

variabel kinerja melalui variabel kepuasan kerja. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan lingkungan kerja sebagai variabel 

independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Serta menggunakan 

kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ini menggunakan sres 

kerja sebagai variabel independen. 

6. Muhammad Jehangir dkk. (2011) dengan judul penelitian “ Effects of Job 

Stress on Job Performance and Job Satisfication”. Berdasarkan penelitian 

tersebut, membuktikan bahwa stres kerja secara negatif mempengaruhi 

prestasi kerja dengan 96,8% menyebutkan karena beban kerja yang 

berlebihan. Selain itu penelitian tersebut menyebutkan stres memiliki efek 
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negatif terhadap kepuasan kerja. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Muhammad Jehangir adalah meggunakan variabel stres sebagai 

variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Perbedaannya 

adalah penelitian Muhammad menggunakan kepuasan kerja sebagai 

variabel dependen sedangkan penelitian ini menggunakan variabel 

lingkungan kerja sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi. 

7. Nilufar Ahsan dkk. (2009) dengan judul penelitian “ A Study of Job Stress 

on Job Satisfication among University Staff in Malaysia: Empirical 

Study”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifkan antara tekanan kerja dan kepuasan kerja.  Persamaan 

dengan pelitian ini adalah Nilufar menggunakan stres kerja sebagai 

variabel independen. Perbedaaannya adalah penelitian Nilufar 

menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel dependen, sedangkan 

penelitian ini menggunakan kinerja sebagai variabel dependen dan 

lingkungan kerja sebagai variabel independen seta kepuasan kerja sebgai 

variabel mediasi. 

8. Warraich Usman Ali et all. (2014) dengan judul penelitian “Impact of 

Stress on Job Performance: An Emppirical study of the Employees of 

Private Sector Universities of Karachi, Pakistan”. Penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa stres kerja memiliki hubungan negatif yang 

signifikan dengan kinerja. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

beban kerja yang berlebihan dan konflik peran adalah alasan utama yang 
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menyebabkan stres pada karyawan, dan stres ini mengurangi efisiensi 

mereka. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan stres kerja 

sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dpenden. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan lingkungan 

kerja sebagai tambahan variabel independen dan kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi. 

Kesimpulan secara keseluruhan dari beberapa penelitian terdahulu yang 

telah disebutkan di atas adalah dari sisi stres kerja cenderung berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bahkan berpengaruh negatif secara 

signifikan yakni 98%karena beban kerja berlebihan. Hal ini dapat memberikan 

dampak negatif  pada karir karyawan, karena bila stres berdampak pada 

penurunan dan stabilitas dan daya tahan tubuh maka kinerja individu akan 

menurun dan menghambat karir mereka. Akan tetapi salah satu penelitian 

menyebutkan bahwa stres secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja.Artinya karyawan yang bekerja di perusahaan dapa menikmati 

pekerjaannya walaupun dengan tingkat kesibukan yang tinggi, beban kerja yang 

berlebihan dan tekanan ataupun desakan waktu. Keadaan seperti ini kiranya baik 

untuk dipelihara karena tingkat stres yang demikian bisa menjadi pembangkit 

semangat dalam bekerja dan akan mendukung pada peningkatan kinerja maupun 

produktifitas karyawan. 

Hubungan stres dengan kepuasan secara keseluruhan cenderung 

menyebutkan bahwa stres cenderung berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Hal ini menjelaskan bahwa karyawan yang mengalami 
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stres akan menyebabkan turunnya kepuasan karyawan. Jika hal ini tidak ditangani 

maka akan meyebabkan turunnya kinerja karyawan. Akan tetapi salah satu 

penelitian menjelaskan bahwa kepuasan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja artinya puas tidaknya karyawan tidak terlalu berpengaruh 

terhadap kinerja dari karyawan.Akan tetapi jika dibiarkan tentunya tidak baik bagi 

perusahaan. 

Sedangkan dari segi lingkungan kerja karyawan, secara kesuluruhan dari 

penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini membuktikan bahwa jika 

lingkungan kerja di tempat kerja dirasa tidak menyenangkan dan tidak nyaman, 

maka pengaruhnya akan menurunkan kinerja dari karyawan. Selain itu jika 

dikaitkan antara lingkungan kerja dengan kepuasan karyawan, dari hasil 

rangkuman penelitian terdaulu menjelasakan bahwa lingkungan kerja cenderung 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya apabila 

karyawan merasa puas dengan pekerjaannya maka akan timbul semangat dalam 

bekerja sehingga produktifitas karyawan meningkat begitu pula sebaliknya. 

Karena stres dan lingkungan yang cenderung berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja, maka penulis ingin meneliti dan membuktikan lebih lanjut 

mengenai hubungan stres dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

ditambah mediasi kepuasan kerja di perusaan PT. Madubaru, meskipun sudah 

cukup banyak yang menulis menegenai stres, tetapi penulis rasa masih perlu lebih 

lanjut dalam mengulas stres kerja dan lingkungan kerja yang dimediasi dengan 

kepuasan kerja karyawan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Stres Kerja 

Menurut Ivancevich (1996:203), stres berarti suatu tanggapan adaptif, 

ditengahi oleh perbedaan individual dan/atau proses psikologis, yaitu, suatu 

konsekuensi dari setiap kegiatan (lingkungan), situasi, atau kejadian eksternal 

yang membebani tuntutan psikologis atau fisik yang berlebihan terhadap 

seseorang. Stres adalah keadaan dinamis dimana orang-orang dihadapkan dengan 

peluang, penghalang, batasan atau tuntutan mengenai apa yang diinginkan 

seseorang dan implikasinya yang dianggap tidak pasti, negatif, menakutkan dan 

penting (Robbins, 2001).  

Beehr dan Newman (1978) telah mengartikan tekanan/ stres sebagai 

sebuah situasi yang akan memaksa seseorang untuk menyimpang dari pekerjaan 

normalnya dikarenakan perubahan (yaitu yang mengganggu atau memperbanyak) 

dalam kondisi mereka baik fisik maupun mental, dengan begitu seseorang dipaksa 

untuk menyimpang dari pekerjaan normalnya. Menurut Lasky (1995) tuntutan 

yang berkaitan dengan keluarga dan keuangan dapat menjadi sumber tekanan/stres 

„di luar organisasi‟ yang besar yang dapat mempersulit, atau bahkan 

memperbanyak tekanan tempat kerja. 

Beberapa studi menyoroti akibat beban kerja tinggi yang mengganggu atau 

beban kerja yang terlalu besar.Menurut Wilkes et al. (1998) beban kerja yang 

terlalu besar dan desakan waktu merupakan penyumbang siginifikan untuk 

tekanan kerja diantara komunitas perawat. Tekanan beban kerja dapat diartikan 

sebagai keengganan untuk datang bekerja dan perasaan akan tekanan yang terus-
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menerus (yaitu tidak ada upaya yang cukup) diiringi dengan gejala stres secara 

fisik, mental, dan perilaku (Division of Human resource. 2000). Al-Aameri AS. 

(2003) telah menyebutkan dalam studinya bahwa satu dari enam faktor tekanan 

kerja adalah tekanan yang berasal dari beban kerja. 

Sebuah studi di Inggis menunjukkan bahwa mayoritas pekerja tidak 

senang dengan budaya saat ini dimana mereka diharuskan untuk bekerja dalam 

waktu yang lama dan mengatasi beban kerja yang besar sementara dalam waktu 

yang sama memenuhi target dan deadline produksi (Townley, 2000). 

Sumber stres kerja adalah beban kerja, kondisi kerja, konflik peran dan 

ambiguitas, perkembangan karir, dan tutntutan bertentangan (Hellriegel, 2004) 

Dokter, perawat, pekerja pabrik, dan pengemudi taksi adalah yang paling 

terpengaruh (Fiona, 2004). Karyawan mengalami tingkat stres yang secara 

signifikan lebih tinggi di kantor berisik dan terbuka daripada di area yang sepi 

(Evans, 2000). Bekerja di ruang yang penuh atau di lokasi yang tampak, dimana 

suara berisik dan gangguan sering dan terus terjadi, dapat meningkatkan stres 

(Evans dkk. 2000). 

 

2.2.1.1 Penyebab-penyebab stres 

Dari penyebab stres sendiri, menurut Anatan dan Ellitan (2007:54), 

konflik di tempat kerja, pemberian beban kerja yang terlalu berlebihan terhadap 

karyawan dapat menimbulkan stres yang berkepanjangan, yaitu kondisi atau 

keadaan yang tidak menyenangkan yang dihadapi oleh setiap orang baik secara 

fisik maupuin mental. Stres di lingkungan kerja dapat terjadi pada setiap level 
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manajemen mulai dari top of management sampai pada karyawan biasa dan 

memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja individu yang berdampak negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Cooper percaya bahwa stress dihasilkan oleh 

ketidakcocokan antar individu dan lingkungan mereka (Cooper dkk. 1994). 

Orang-orang mengalami stres karena kebanyakan beban, kebanyakan pekerjaan, 

ketidaknyamanan pekerjaan dan peningkatan laju kehidupan (American 

Psyhological Assosiation, 1997). 

Penyebab stres disebut stresor, yakni konflik di tempat kerja, konflik 

peran, ambiguitas/ketidakjelasan peran dan beban kerja (Addae H.M., Parbooteah 

K.P. and Velinor N., Role stressors and organizational commitment: Public sector 

employment in St. Lucia, International Journal of Manpower, 26(6), 567-582, 

2008). Menurut (Kahn, et al, 1964) penyebab stres antara lain ambiguitas peran, 

konflik peran, dan peran yang berlebihan. Secara khusus, peran ambiguitas adalah 

kurangnya dinformasi yang diperlukan tenaga penjualan untuk melakukan 

pekerjaan mereka secara memadai; ambiguitas peran juga bisa menjadi 

ketidakpastian tentang harapan (Kahn et al, 1964).Konflik peran adalah stres 

ketika penjual percaya ada konflik, atau ketidaksesuaian (antara tuntutan). Konflik 

peran terjadi ketika seorang tenaga penjualan percaya bahwa harapan dan tuntutan 

dari dua atau lebih peran anggota nya (seperti bos atau pelanggan) tidak 

kompatibel dengan satu sama lain (Kahn et al, 1964). Peran yang berlebihan 

adalah ketika tenaga  penjualan merasakan bahwa peran melebihi kemampuan nya 

untuk melakukan tugas-tugas (Kahn et al, 1964). 
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Inti dari penyebab stres ada dua, yaitu: “tantangan stresor dan halangan 

stresor”. Stres tantangan membantu dalam mencapai tujuan tepat waktu dan 

eefisien. Tingkat optimal stres meningkatkan produktivitas anggota organisasi 

(Certo S.C., Supervision: Concepts and skill building, New York, NY: McGraw 

Hill, 2003). Stres hambatan mencegah satu dari pencapaian tujuan (Robbins S., 

Judge T. and Sanghi S., Organization and stress management. New Delhi, India: 

Dorling Kindersley, 2009). Stres yang berlebihan berdampak pada kinerja 

karyawan, kepuasan kerja, dan turnover.  (Selye H., Stress without distress. New 

York: Lippincott, 1974) 

Beberapa faktor yang bertanggung jawab dalam menciptakan stres di 

antara karyawan dalam organisasi adalah: Beban Kerja: Beban Kerja mengacu 

pada konsentrasi tugas di tempat kerja. Ini adalah salah satu penyebab utama stres 

pada karyawan (Certo S.C., Supervision: Concepts and skill building, New York, 

NY: McGraw Hill, 2003). Sikap masing-masing karyawan berbeda terhadap 

beban kerja.Beberapa nyaman mengelolanya di tempat kerja sementara beberapa 

merasa sulit untuk dikerjakan (Kolt G., Eustress, distress, and interpretation in 

occupational stress, Journal of Managerial Psychology, 18(7), 726-744, 2003). 

Konflik peran: Ketika persyaratan peran seorang individu yang 

bertentangan. Hal menimbulkan konflik peran.Ini adalah situasi kritis karena 

kepatuhan terhadap persyaratan peran seseorang membuat sulit untuk mematuhi 

persyaratan lain (Seller R.M. and Damas A.J., One role or two?The function of 

psychological separation in role conflict, Journal of Applied Psychology, 87(3), 

574-582, 2002). 
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Menurut Handoko (2001:201) faktor-faktor penyebab stres ada dua 

kategori yaitu,  

A. Di dalam Pekerjaan (On-the-job):  

1. Beban kerja yang berlebihan  

2. Tekanan atau desakan waktu  

3.  Kualitas supervisi yang jelek  

4. Iklim politis yang tidak aman  

5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai  

6.  Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung-jawab  

7. Kemenduaan peranan (role ambiguity)  

8. Frustrasi  

9. Konflik antar pribadi dan antar kelompok  

10. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan  

11. Berbagai bentuk perubahan. 

 

B. Di luar pekerjaan (Off-the-job):  

1.Kekuatiran finansial  

2.Masalah-masalah yang bersangkutan dengan anak  

3.Masalah-masalah pisik  

4.Masalah-masalah perkawinan (misal, perceraian)  

5.Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal  

6.Masalah-masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara. 
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2.2.1.2 Dampak-dampak stres 

Stres berat dapat memiliki efek merusak kesehatan pada kehidupan 

karyawan, (Dollard Maureen F. and Jacques C. Metzer, Psychological research, 

practice, and production: The occupational stress problem, International Journal 

of Stress Management, 6(4), 241-253, 1999), yang dapat menyebabkan 

berkurangnya efektifitas, kurang inspirasi dan peningkatan non-penampilan di 

kantor (Palmer, Stephen, Cary Cooper and Kate Thomas, A model of work stress, 

Counseling at Work Journal, Winter, 5P, 2004). 

Dilihat dari dampak stres, Menurut Anatan dan Ellitan (2007:62) dampak 

dari stres kerja terbagi menjadi dua yaitu: 

A. Dampak Negatif  

Dampak negatif ditinjau dari efek stres terhadap kesehatan yaitu 

menyebabkan gangguan baik mental (kognitif dan perilaku) 

maupun fisik yang menyerang stabilitas fungsi kerja organ tubuh. 

Selain itu stres memberikan dampak negatif pada karir karena bila 

stres berdampak pada penurunan dan stabilitasdan daya tahan 

tubuh maka kinerja individu akan menurun dan menghambat karir 

mereka.  

B. Dampak Positif  

Dampak positif dari stres kerja adalah dapat memicu 

perkembangan karir karena stressor bisa digunakan sebagai 

motivator juga untuk memacu peningkatan kinerja karyawan. 
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Stres berat dapat memiliki efek merusak kesehatan pada kehidupan 

karyawan, (Robbins S., Judge T. and Sanghi S., Organization and stress 

management. New Delhi, India: Dorling Kindersley, 2009) yang dapat 

menyebabkan berkurangnya efektifitas, kurang inspirasi dan peningkatan non-

penampilan di kantor. (Dollard Maureen F. and Jacques C. Metzer, Psychological 

research, practice, and production: The occupational stress problem, 

International Journal of Stress Management, 6(4), 241-253, 1999) 

Semua keenam penyebab tekanan kerja  mempengaruhi tekanan kerja, dan 

tekanan kerja secara negatif mempengaruhi kepuasan di antara staf akademik di 

Malaysia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Sumber: European Journal of Social Sciences – Volume 8, 

Number 1 (2009) 

Role Conflict (Peran 

Manajemen Relationship with 

others (Hubungan 

dengan Orang Lain 

Job Satisfaction 

(Kepuasan Kerja) 

Job Stress (Stres 

Kerja) 

Worload Pressure 

(Tekanan Beban Kerja) 

Home-Work interface  

(Antarmuka Pekerjaan-

rumah) 

Role Ambiguity 

(Ambiguitas Peran 

Kerja) 

Performance 

pressure(Tekanan 

Kinerja 



 

 

21 

 

Studi ini menduga bahwa terdapat hubungan negatif antara tekanan kerja 

dan kepuasan kerja.Studi yang dilakukan oleh Igharia dan Greengaus (1992) 

mengungkapkan bahwa tekanan kerja mempengaruhi kepuasan kerja dan 

kepuasan karir secara negatif. 

2.2.1.3 Hubungan antara stres  dan kinerja 

Efek positif dan negatif stres tampak pada hubungan antara stres dan 

kinerja.Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan umum stres-kinerja dalam 

bentuk kurva.Pada tingkat stres yang rendah, karyawan mungkin tidak cukup 

waspada, tertantang atau terlibat untuk bekerja sebaik mungkin.Seperti yang 

ditunjukkan kurva, meningkatkan stres yang rendah dapat meningkatkan kinerja 

tapi hanya hingga suatu titik tertentu.Tingkat optimal stres mungkin ada untuk 

kebanyakan tugas.Di luar titik itu, kinerja mulai memburuk.Pada tingkat stres 

yang berlebihan, karyawan terlalu gelisah, terangsang, atau terancam untuk 

bekerja dengan baik (Defrank dkk. 1998).Pola yang paling banyak dipelajari 

dalam hubungan kinerja stres adalah hubungan U terbalik (Robns, 2007).Terdapat 

hubungan U terbalik antara sters kerja dan prestasi kerja (Mattesan, 1981) 

 

High 

(Performance) 

Low 

                                     Low            (Amount of Stress)      High 

Gambar2. Sumber: Interdisciplinary journal of Contemporerary Research 

In Business - Vol 3, No 7 (2011) 
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2.2.1.4 Hubungan antara stres dan kepuasan kerja 

 Dampak sters pada kepuasan jauh lebih langsung.Stres terkait pekerjaan 

cenderung menurunkan kepuasan kerja umum (Jackson, 1983).Stres terkait 

pekerjaan cenderung menurunkan kepuasan kerja umum (Brown, 

2001)..Ketidakpuasan kerja adalah efek psikologis stres yang paling sederhana 

dan paling jelas (Robin, 2004). Stres dan ketidakpuasan berhubungan langsung 

dengan satu sama lain (Cooper, 1976). Hubungan negatif stres dan kepuasan kerja 

dikonfirmasi oleh French dan Kaplan 1970 (Morghis dkk. 1974). Menurut Stamps 

&Piedmonte (1986), kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

tekanan kerja. Satu studi dari para praktisi umum di Inggris mengidentifikasi 

empat penyebab tekanan kerja yang diperkirakan menyebabkan ketidakpuasan 

kerja (Cooper, et al., 1989). Di studi lain, Vinokur-Kaplan (1991) menyatakan 

bahwa faktor organisasi seperti beban kerja dan kondisi kerja berhubungan secara 

negatif dengan kepuasan kerja. Fletcher & Payne (1980) mengetahui bahwa 

kurangnya kepuasan dapat menjadi sumber tekanan, sementara kepuasan yang 

tinggi dapat meringankan efek stres.Studi ini mengungkapkan bahwa, baik 

tekanan kerja dan kepuasan kerja diketahui saling berkaitan.Studi dari 

Landsbergis (1988) dan Terry et al. (1993) menunjukkan bahwa tingkat tekanan 

kerja berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah.Selain itu, 

Cummins (1990) menekankan bahwa penyebab-penyebab tekanan kerja 

diperkirakan menjadi ketidak puasan kerja dan kecenderungan untuk berhenti 

bekerja. 
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 Hubungan stres kerja dan kepuasan kerja juga dapat dilihat dari penelitian 

yang dilakukan oleh Bewer dan Jama McMahan Landers (2003:37) dari 

University of Tenneseee yang ditulis dalam jurnal Career and Technical 

Education berjudul The Relationship Between  Job Stress and Job Satisfaction 

Among Industrial and Technical Teacher Education bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara stres kerja dengan kepuasan kerja setelah diuji dengan 

menggunakan analisis korelasional. 

Mohajeri dan Nelson (2009:02) mengemukakan dalam jurnal yang 

ditulisnya berjudul Stress Level and Job Satisfaction: Does A Causal Relationship 

Exist? Bahwa “although many factors. Such as rate of pay, job secureity, and 

benefits, have been correlated with the level of job satisfaction, many researches 

have demonstrated that an increase in stress level is associated with a decrease in 

job satisfaction” (e.f., Spector, 1997; Murphy and Schoenborn, 19989; Benner, 

1984 dalam Mohajeri dan Nelson, 2009: 02), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kenaikan tingkat stres dihubungkan dengan penurunan kepuasan kerja dan 

sebaliknya 

 

2.2.1.5 Hubungan antara stres kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja 

Sedangkan hubungan antara stress kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan ditunjukkan oleh tingkat stres yang mampu dikendalikan karyawan atau 

mampu membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, karena 

membuat mereka mampu meningkatkan intensitas kerja, kewaspadaan, dan 
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kemampuan berkreasi, tetapi tingkat stres yang berlebihan membuat kinerja 

mereka akan mengalami penurunan.  

Beberapa peneliti biasanya percaya bahwa hubungan antara kepuasan 

kerja dan kinerja pekerjaan adalah sebuah mitos manajemen.Tetapi, sebuah 

tinjauan dari 300 penelitian menunjukkan bahwa korelasi tersebut cukup 

kuat.Ketika data produktivitas dan kepuasan secara keseluruhan dikumpulkan 

untuk organisasi, ditemukan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang 

lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi yang mempunyai 

karyawan yang kurang puas. (Robbins, 2007:113). 

 

2.2.2 Lingkungan Kerja 

Lingkungan pekerjaan adalah variabel-variabel terkait dengan pekerjaan 

yang berpengaruh terhadap sikap individu karyawan dalam bekerja. Menurut 

Swastha (1999) lingkungan perusahaan dapat diartikan  sebagai keseluruhan  dari 

faktor yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya, 

sedangkan arti lingkungan secara luas mancakup semua faktor ekstern yang 

mempengaruhi individu, perusahaan dan masyarakat. Menurut Bartkus et al. 

(1997), lingkungan kerja yang baik mengakibatkan sesama rekan kerja akan lebih 

saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan kepada mereka. Menurut Johanes Papu (Team e-psikologi/informasi 

psikologi online/www.google.com), membentuk lingkungan kerja yang kondusif 

dapat dicapai melalui praktik kepemimpinan dan manajemen perusahaan yang 

baik, pendekatan kemanusiaan, keadilan bagi semua, struktur karir yang jelas, 
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program pelatihan dan pengembangan yang terpadu, dukungan peralatan kerja 

yang memadai, penilaian kinerja yang obyektif, program “reward” yang tepat, gaji 

dan tunjangan yang memadai serta kegiatankegiatan lain yang diadakan oleh 

perusahaan. Hal ini penting karena dengan adanya lingkungan kerja yang baik 

yang mendukung karyawan dalam bekerja maka akan menghasilkan kinerja yang 

baik pula dalam organisasi. 

2.2.2.1 Faktor-faktor Lingkungan Kerja 

Jain dan Kaur (2014) Lingkungan kerja melibatkan semua aspek yang 

bertindak dan bereaksi pada tubuh dan pikiran dari seorang karyawan.. Menurut 

Mowday et al 1982 (dalam tesis Firdaus, 2006), beberapa faktor lingkungan yang 

berpengaruh antara lain keterhandalan organisasi, perasaan dihargai, realisasi 

harapan individu, persepsi terhadap rekan kerja, persepsi terhadap gaji, dan 

persepsi terhadap supervisi. Lingkungan kerja yang baik akan berimplikasi positif 

pada karyawan (positive employee outcomes) seperti kepuasan (satisfaction) atau 

penghargaan (appreciation), sedangkan lingkungan kerja yang buruk akan 

berimplikasi negatif (negative employee outcomes) seperti beban kerja 

(workload), dan kelelahan perasaan (emotional exhaustion). Van Dyne et al. 

(1995) menyatakan bahwa rekan kerja berperan menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif dan lingkungan kerja yang kondusif akan menciptakan kepuasan 

kerja bagi karyawan sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik bagi 

organisasi.  

Menurut Sedarmayanti dalam Wulan (2011:21), menyatakan bahwa secara 

garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik 



 

 

26 

 

dan lingkungan kerja non fisik.Faktor-faktor lingkungan kerja fisik menurut 

Wulan (2011:22) adalah Pewarnaan, Penerangan, Udara, Suara bising, Ruang 

gerak, Keamanan dan Kebersihan. Sedangkan faktor lingkungan kerja non fisik 

ialah Struktur kerja, tanggung jawab kerja, Perhatian dan dukungan pemimpin, 

Kerja sama antar kelompok, dan Kelancaran komunikasi.  

Woodman et al (1993) meneliti dua karakteristik lingkungan kerja dalam 

organisasi 1) karakteristik kelompok meliputi norma, konsistensi dalam 

kelompok, pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam kelompok; 2). 

karakteristik organisasi termasuk imbalan, pengakuan, strategi, struktur, sumber 

daya, budaya organisasi dan teknologi. Kedua karakteristik memiliki potensi 

untuk mendorong inovasi dan kreativitas. Faktor lingkungan kerja adalah: 1) 

Ruang dan fasilitas yang diperlukan melakukan pekerjaan, 2) Hubungan dengan 

atasan di tempat kerja, 3) Kesetaraan perlakuan di tempat kerja, 4) sistem 

komunikasi di tempat kerja, 5) Aktor/pelaku lingkungan yang kondusif untuk 

bekerja, 6) Prosedur untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya 

(Chandrasekar, 2010). Sementara Wallgren (2011) menyatakan faktor lingkungan 

kerja adalah: 1) variasi dalam tugas, 2) otonomi pekerjaan, 3) pujian untuk 

pekerjaan yang dilakukan dengan baik, 4) kesempatan untuk memperoleh 

keterampilan baru dan 5) rasa prestasi. 

 

 

2.2.2.2 Hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja 
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Firdaus (2006), menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja.Lingkungan dalam perusahaan memiliki pengaruh 

yang cukup besar pada keberhasilan perusahaan.Nitisemo (1998) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya.Lingkungan kerja lebih dititikberatkan 

pada keadaan fisik tempat kerja.Berdasarkan pengertian tersebut maka lingkungan 

kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja. Dengan lingkungan 

kerja fisik yang baik, para karyawan akan dapat bekerja dengan baik, aman, dan 

nyaman tanpa adanya gangguan misalnya temperatur yang tidak tepat, suara yang 

bising, penerangan yang kurang atau lebih, dan gangguan yang lainnya. Oleh 

karena itu setiap perusahaan atau organisasi wajib menyediakan lingkungan kerja 

fisik yang baik bagi karyawannya sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan 

keinginan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Konradus, 2006). 

Menurut Kussriyanto (1991), lingkungan kerja fisik merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Seorang karyawan yang 

bekerja di lingkungan kerja fisik yang mendukungnya untuk bekerja secara 

optimal akan menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya jika seorang karyawan 

bekerja dalam lingkungan karja fisik yang tidak memadai dan mendukungnya 

untuk bekerja secara optimal akan membuat karyawan yang bersangkutan menjadi 

malas, cepat lelah sehingga kinerja karyawan tersebut akan rendah. 

2.2.2.3 Hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja 
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Roelofsen (2002) menunjukkan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi 

kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman mengurangi keluhan dan tingkat 

ketidakhadiran karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Organisasi harus mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Heartfield (2012) lingkungan kerja 

mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak hanya didasarkan pada 

keuntungan material, sebuah organisasi dengan iklim komunikasi yang positif, 

dan interaksi sosial meningkat kepuasan kerja yang positif.  

Mokaya et al (2013) di tempat kerja yang kondusif ditandai dengan 

suasana ceria dan menyenangkan, cerah dan ceria dekorasi, pengaturan yang tepat 

dari fasilitas dan ruang kerja yang memadai; semua memiliki efek positif pada 

kepuasan kerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang baik membantu 

karyawan menyelesaikan pekerjaan mereka dan tujuan organisasi; membuat 

tempat kerja lebih menyenangkan, sehingga meningkatkan kepuasan kerja.  

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sifat pekerjaan, 

gaji, stres, kondisi kerja, rekan kerja, atasan, jam kerja dll. Lingkungan kerja yang 

sulit akan membuat karyawan tidak bahagia dan tidak nyaman dengan organisasi 

(Bakotić dan Babic, 2013). Oleh karena itu organisasi berusaha untuk 

menghilangkan sisi negatif dari lingkungan kerja sehingga karyawan puas dengan 

pekerjaan mereka. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung merupakan 

suatu keharusan bagi organisasi yang menginginkan kepuasan kerja (Mokaya et 

al, 2013) 

 

2.2.3 Kepuasan Kerja 
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Menurut Robbin and Judge (2007:107), kepuasan kerja adalah sebagai 

suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

sebuah evaluasi karakteristiknya. Spector (1997) menjeleskan tentang  kepuasan 

kerja dalam hal bagaimana orang merasa tentang pekerjaan mereka dan berbagai 

aspek dari pekerjaan mereka. Ellickson dan Logsdon (2002) mendukung 

pandangan ini dengan mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sejauh mana 

karyawan menyukai pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Davis dan john Strom 

(1985:105) kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif 

yang berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku. Ketiga sikap itu 

membantu para manajer memahami reaksi karyawan terhadap pekerjaan mereka 

dan memperkirakan dampaknya pada perilaku di masa datang. Adapun Menurut 

Handoko (2001:193), kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya, sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki (2001:225) 

dalam Wibowo (2009:326) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya kepuasan kerja, yaitu Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan), 

Discrepancies (perbedaan), Value attainment (pencapaian nilai), Equity 

(keadilan), Dispositional/genetic components (komponen genetik). 

 

 

 

2.2.3.1 Elemen kepuasan kerja 
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Kepuasan kerja meliputi elemen umum dan khusus: pandangan 

keseluruhan mengenai kenikmatan kerja dianggap sebagai elemen umum; 

keamanan kerja, gaji, rekan kerja, pengawasan, dan pertumbuhan serta 

perkembangan personal dianggap sebagai elemen khusus (Hackman &Okham, 

1980). 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001:225) dalam Wibowo (2009:326) 

terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja, yaitu 

Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan), Discrepancies (perbedaan), Value 

attainment (pencapaian nilai), Equity (keadilan), Dispositional/genetic 

components (komponen genetik). 

Adapun menurut Robbins (2007:112), dampak ketidakpuasan kerja dapat 

ditunjukkan dengan respons-respons seperti berikut: 

1. Faktor psikologis  

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang 

meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat 

dan keterampilan. 

2. Faktor Sosial  

Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar 

karyawan maupun karyawan dengan atasan. 

3. Faktor Fisik  

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, 

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, 
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perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran 

udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya.  

4. Faktor Finansial  

Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi system dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi, dan sebagainya. 

Menurut Robbins (2007:112), dampak ketidakpuasan kerja dapat 

ditunjukkan dengan respons-respons seperti berikut: 

1. Keluar (exit), yaitu perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan 

organisasi, termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri.  

2. Aspirasi (voice), yaitu secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki 

kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah 

dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.  

3. Kesetiaan (loyalty), secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya 

kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman 

eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk 

”melakukan hal yang benar”.  

4. Pengabaian (neglect), secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih 

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus menerus 

kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan.  
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Menurut Kreitner dan Kinicki (2005)terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya kepuasan  yaitu: 

1)    Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan). Model ini mengajukan bahwa kepuasan 

ditentukan  tingkatan karakteristik pekerjaan yang  memungkinkan kesempatan 

pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2)   Discrepancies (perbedaan). Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan 

suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan 

antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila 

harapan lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. 

Sebaliknya  diperkirakan individu akan puas apabila mereka menerima manfaat 

diatas harapan. 

3)      Value attainment (pencapaian nilai). Gagasan value attainment adalah bahwa 

kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai 

kerja individual yang penting. 

4)      Equity (keadilan). Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan 

fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja.Kepuasan 

merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara hasil kerja dan 

inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan antara 

keluaran dan masukkan pekerjaan lainnya. 

5)   Dispositional/genetic components (komponen genetik).  Beberapa rekan kerja atau 

teman tampak puas terhadap variasi lingkungan kerja, sedangkan lainnya 

kelihatan tidak puas.Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik.Model menyiratkan 
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perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan 

kerja seperti halnya karakteristik lingkungan pekerjaan. 

 

2.2.3.2 Hubungan kepuasan dan kinerja 

Karyawan yang puas akan memiliki kinerja tinggi dengan demikian 

meningkatkan kinerja organisasi (Abdullah dan Ramay, 2012). Kepuasan kerja 

menunjukkan seberapa banyak karyawan menyukai pekerjaannya, kepuasan kerja 

adalah rasa nyaman dan pengalaman positif seorang karyawan  yang 

berberhubungan dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi 

perilaku kerja dan kinerja organisasi (Pitaloka dan Sofia, 2014). Kepuasan kerja 

adalah kunci untuk produktivitas dan kinerja karyawan, kepuasan kerja juga 

menjelaskan perilaku karyawan (Mehboob dan Bhutto, 2012). Studi sebelumnya 

(Hamdan 2011; Organ, 1977; Petty, et al.1984) telah mengungkapkan hubungan 

yang kuat antara kepuasan kerja dan prestasi kerja. Studi tersebut telah 

menetapkan bahwa karyawan yang puas menunjukkan kinerja yang lebih tinggi 

daripada yang lain. Akibatnya, kepuasan karyawan mengarah untuk memberikan 

produk yang lebih baik bagi para pelanggan mereka yang memberikan kontribusi 

untuk mencapai loyalitas pelanggan, dan memiliki basis pelanggan setia yang 

puas dalam suatu lingkungan yang kompetitif, meningkatkan pendapatan, 

mengurangi biaya dan membangun pangsa pasar. Robbins (2001) mengatakan 

ketika karyawan merasa senang dalam memperoleh kompensasi mereka, mereka 

akan lebih termotivasi terhadap pekerjaan mereka dan kinerja perusahaan juga 

akan meningkat. 
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2.2.4 Kinerja 

 Menurut Simanjutak (2005) kinerja adalah pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu, dan kinerja  perusahaan adalah tingkat pencapaian 

hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Robbin 

dalam Pramudyo (2010:4) menyatakan bahwa kinerja adalah ukuran mengenai 

apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh karyawan. 

 Menurut Prawirosentono (2008) kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau kelompok  dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai 

dengan  moral dan etika. 

 

 Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja meliputi: 

 Quality of  Work (kualitas kerja) 

Kualitas ini akan dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapan. 

 Job Knowledge (pengetahuan pekerjaan) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. 

 Creativeness (kreatifitas) 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan perosalan-persoalan yang timbul. 

 Corporative (kerjasam) 

Kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain. 
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 Initiative (inisiatif) 

Keaslian ide-ide yang disampaikan sebgai program organisasi dimasa 

mendatanng. 

 Dependability (ketergantungan) 

Kesadaran dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penjelasan kerja. 

 Personal quality (kualitas personil) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, kamampuan dan integritas 

pribadi (Gomes, 2003:143). 

 

2.3 Kerangka Penelitian 

 Dalam kerangka penelitian ini, penulis mengembangkan kerangka 

penelitian berdasarkan dari kajian-kajian terdahulu. Model dapat dikembangkan 

sesuai dengan teori-teori yang ada sebelumnya. Adapun kajian-kajian yang 

didapat yang menyangkut dengan kerangka penelitian. 

 Dalam penelitian yang meneliti terkait dengan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tekanan 

kerja dan kepuasan kerja (Nilufar, 2009:121). Sedangkan penelitian lain 

menjelaskan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan 

kerja (Ruchi, 2014:8). Kemudian penelitian lain juga menyimpulkan ada pengaruh 

negatif antara stres kerja dengan kepuasan kerja karyawan (Peni, 2011:12). Dalam 

kajian yang melakukan penelitian terkait dengan stres kerja terhadap kinerja dan 

kepuasan kerja, menyimpulkan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh negatif 

dengan kinerja (Jehanggir et. al, 2011:458). Sedangkan penelitian lain 
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menyebutkan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja 

(Warraich, 2014:15). Kemudian penelitian lain juga menyimpulkan bahwa stres 

kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja (Dwi, 2010:71). Dalam peneltian yang 

meneliti tentang hubungan antara pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

menyimpulkan bahwa keduanya berpengaruh secara positif (Vrinda, 2011:34). 

Penelitian lain juga menyimpulkan adaya pengaruh positif antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja (Prasetyo, 2015:165).Sedangkan dalam penelitain yang meneliti 

mengenai pengaruh stres terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, menyimpulkan 

bahwa secara keseluruhan hubungan antara stres kerja terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja menunjukkan adanya pengaruh negatif secara tidak langsung 

(Dewi, 2014:92). 

Dalam kajian, yang meneliti terkait dengan hubungan lingkungan kerja 

terhadap kinerja. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja (Ferina, 2008:191). 

Penelitian lain menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja (Dwi, 2010:71). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja (Ika, 2013:65). 

Kemudian hubungan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara keduanya (Mega, 2012:12), serta dalam penelitaian 

tersebut disebutkan bahwa hubungan secara keseluruhan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja melalui kepuasan kerja menunjukkan adanya pengaruh positif 

secara tidak langsung. Sedangkan dalam penelitian lain menyebutkan bahwa 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Ruchi, 
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2014:8). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja (Endang, 2014:16). 

 Dari kajian-kajian terdahulu tersebut diatas, maka penulis membuat dan 

mengembangkan kerangka teroi sesuai dengan kajian yang sudah ada sebelumnya, 

yang tidak lepas dengan pembahasan mengenai stres kerja, lingkungan kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja. Untuk lebih jelasnya, maka penulis menyimpulkan 

kerangka teori sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Gambar Kerangka Penelitian 

 

 

Dimana variabel stres kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) sebagai variabel 

independen, dan variabel kinerja sebagai variabel dependen (Y), dan kepuasan 

kerja (Z) sebagai variabel intervening/penengahnya. 

Dari kerangka teori tersebut, kemudian penulis membuat beberapa hi[potesis-

hipotesis dari masing-masing variabel. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Dalam penelitian terkait dengan pengaruh stres kerja terhadap 

kepuasan kerja, terdapat hubungan negatif antara stres kerja terhadap 

Kepuasan (Z) 

Kerja (Z) 

Lingkungan  (X2) 

Kerja (X2) 

Kinerja (Y) 

 (Y) 

Stres Kerja (X1) 

 (X1) 
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kepuasan kerja (Nilufar, 2009:121). Sedangkan penelitian lain 

menjelaskan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja (Ruchi, 2014:8). Kemudian penelitian lain juga 

menyimpulkan ada pengaruh negatif stres kerja dengan kepuasan kerja 

karyawan (Peni, 2011:12). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan kerangka pikir penelitian di atas,  dalam penelitian ini 

penulis menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 1sebagai berikut: 

H1: Ada pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kepuasan 

kerja. 

 

Dalam penelitian terkait dengan pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja (Mega, 2012:12). Sedangkan 

dalam penelitian lain menyebutkan bahwa lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Ruchi, 2014:8). Kemudian 

penelitian lain menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja (Endang, 2014:16). Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan kerangka pikir penelitian di atas,  dalam 

penelitian ini penulis menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 2 

sebagai berikut: 

H2: Ada pengaruh positif antaralingkungan kerja terhadap kepuasan 

kerja 
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Dalam penelitian terkait dengan pengaruh stres kerja terhadap 

kinerja terdapat, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

tekanan kerja dan kinerja (Jehanggir et. al, 2011:458). Sedangkan 

penelitian lain menyebutkan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kinerja (Warraich, 2014:15) Kemudian penelitian lain 

juga menyimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap 

kinerja (Dwi, 2010:71). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dan kerangka pikir penelitian di atas,  dalam penelitian ini 

penulis menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 3 sebagai berikut: 

H3: Ada pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kinerja 

 Dalam penelitian yang meneliti terkait dengan pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif terhadap kinerja (Ferina, 2008:191). Penelitian lain 

menyimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja (Dwi, 2010:71). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja (Ika, 2013:65). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis 

menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 4 sebagai berikut: 

H4: Ada pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja. 

 Menurut penelitian yang meneiti terkait dengan hubungan antara 

kepuasan kerja dan kinerja, menyimpulkan bahawa terdapat hubungan 

positif antara kepuasan kerja dengan kinerja (Vrinda, 2011:34). Penelitian 

lain juga menyimpulkan adaya pengaruh positif antara kepuasan kerja 
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terhadap kinerja (Prasetyo, 2015:165). Dari hasil peneitian sebelumnya, 

maka penulis menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 5 sebagai 

berikut: 

H5: Ada pengaruh positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja. 

Menurut penelitain yang meneliti mengenai pengaruh stres 

terhadap kinerja melalui kepuasan kerja, menyimpulkan bahwa  hubungan 

antara stres kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja menunjukkan 

adanya pengaruh negatif secara tidak langsung (Dewi, 2014:92. Dari hasil 

peneitian sebelumnya, maka penulis menetapkan dugaan sementara atau 

hipotesis 6 sebagai berikut: 

H6: Ada pengaruh negatif secara tidak langsung stres kerja terhadap 

kinerja yang dimesiasi oleh kepuasan kerja. 

Menurut peneltian terdahulu yang meneliti terkait dengan 

hubungan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja. 

Hubungan secara keseluruhan antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

melalui kepuasan kerja menunjukkan adanya pengaruh positif secara tidak 

langsung (Mega, 2012:12).  Dari hasil peneitian sebelumnya, maka penulis 

menetapkan dugaan sementara atau hipotesis 7 sebagai berikut: 

H7: Ada pengaruh positif secara tidak langsunglingkungan kerja 

terhadap kinerja yang dimesiasi oleh kepuasan kerja. 


