
 

7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Stres Kerja 

a. Pengertian Stres Kerja 

Menurut Robbins (2008) stres adalah suatu keadaan yang mana 

seorang individu berhadapan dengan suatu masalah, peluang, atau 

tuntutan dengan apa yang diinginkannya dan kondisi didalam keadaan 

tersebut adalah tidak pasti namun penting. 

Stres merupakan respon adaptif terhadap suatu kondisi seseorang 

yang dirasa mengancam atau menantang. Stres juga terdapat dua 

macam yaitu eustres (stres yang menguntungkan) dan distres (stres 

yang merugikan). (Sopiah, 2008). Stres Kerja adalah keadaan dimana 

kesulitan, ketidaknyamanan, melelahkan, dan menakutkan yang dialami 

oleh pekerja. (Daft, 2010) 

Stres Kerja adalah ungkapan dari emosional dan fisik yang 

berbahaya apabila kemampuan pekerja tidak sesuai kemampuan 

pekerja, kebutuhan, atau sumber daya. (Andre, 2008). Stres Kerja 

adalah sebuah respon adaptif pekerja yang diperantarai oleh proses 

psikologi, kondisi lingkungan dan perbedaan individu yang merupakan 

akibat dari tuntutan fisik atau psikologi seseorang secara berlebihan. 

(Luthans,2011) 

b. Dampak Stres Kerja 

Dampak dari Stres Kerja adalah (Gibson, 1996) : 

1) Psikologis, misalnya kegelisahan, kebosanan, depresi, kekecewaan, 

kehilangan kesabaran. 

2) Perilaku, misalnya penyalahgunaan obat, menurunnya semangat fisik 

yang menyebabkan menurunnya imunitas tubuh sehingga mudah 

terserang penyakit. Pada saat stres juga lebih mudah memicu 

permasalahan di rumah, di lokasi kerja, atau di jalan. 
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3) Kognitif, yaitu kurang mampu menentukan keputusan, menurunnya 

konsentrasi, dan kurang peka terhadap bahaya. 

4) Fisiologis, gangguan pada kesehatan anggota badan yang 

menyebabkan tumbulnya berbagaii macam penyakit.  

c. Penyebab Stres Kerja 

Terdapat tiga faktor yaitu organisasi, individual, lingkungan. 

Dalam organisasi stres didapat dari struktur yang terbentuk dalam 

organisasi tersebut melalui desain yang ada. Contohnya formalisasi, 

lingkungan yang kurang mendukung, spesialisasi, konflik hubungan 

antar karyawan (Luthans, 2011). 

Dalam individual yang mempengaruhi adalah perbedaaan tipe-tipe 

kepribadian karyawan. Misalnya tipe karyawan A lebih mudah marah 

sehingga hal tersebut dapat lebih mudah memicu stres. Faktor 

lingkungan yang terjadi adalah perubahan siklus bisnis menyebabkan 

ketidakpastian ekonomi, politik, teknologi yang dapat membuat Stres 

Kerja (Robins, 2003). 

 Stres di tempat kerja terutama disebabkan oleh faktor administratif 

yaitu kurangnya dukungan dari atasan mereka, terlalu banyak dokumen 

yang harus dikerjakan, terlalu banyak lembur, ketidakseimbangan 

antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, gaji yang rendah. (Nirel et all, 

2008) 

 

2. Beban Kerja  

a. Pengertian Beban Kerja  

Beban Kerja adalah banyaknya suatu pekerjaan pada suatu waktu 

atau mengerjakan pekerjaan yang terlampau sulit bagi karyawan 

(Schultz dan Schultz 2006). Beban Kerja adalah tanggungan beban 

aktifitas mental, fisik, dan sosial yang kerjakan oleh pekerja dan harus 

diselesaikan dalam kurun waktu yang ditarget menurut segi keahlian 

dan segi keterbatasan dari pekerja.  
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Menurut Peraturan Dalam Negri No 12 tahun 2008 ( pasal 1 dan 2 ) 

Beban Kerja adalah manajemen terukur yang dikerjakan untuk 

mendapatkan informasi pengetahuan jenjang efektifitas dan efisiensi 

dalam kerja organisasi menurut volume. Menurut Munandar (2012) 

Beban Kerja adalah situasi pekerjaan dengan tugas-tugas yang harus 

tercapai hasilnya dalam kurun waktu tertentu  

Standar kerja di dalam suatu perusahaan menentukan Beban Kerja 

yang akan diterima oleh karyawannya. Hal yang bagus dapat diperoleh 

apabila Beban Kerja karyawan sesuai dengan standar perusahaan. 

Apabila Beban Kerja karyawan dibawah standar, akan terjadi Beban 

Kerja yang berlebih. Lain halnya jika Beban Kerja diatas standar, 

estimasi standar lebih rendah dari kemampuan karyawan tersebut.  

(Mangkuprawira, 2003).  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja  

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam Beban Kerja 

(Tarwaka,2004) : 

1) Faktor eksternal 

Faktor yang mempengaruhi diri pekerja dari luar yang dapat 

mempengaruhi Beban Kerja (stresor), meliputi berbagai hal: 

a) Tugas-tugas baik tugas fisik ataupun mental. Tugas fisik seperti 

kondisi ruang kerja, prasarana kerja, situasi kerja. Tugas mental 

seperti tanggung jawab dan kompleksitas dari pekerjaan.  

b) Organisasi dalam pekerjaan. Misalnya : lamanya karyawan 

bekerja, masa karyawan untuk istirahat kerja, sistem karyawan 

menerima upah, tugas dan kewenangan karyawan.  

c) Lingkungan dalam bekerja. Seperti lingkungan psikologis 

(penempatan lingkungan kerja), lingkungan fisik (kebisingan, 

penerangan), lingkungan kimiawi (debu, gas pencemaran), 

lingkungan biologis (virus dan parasit). 
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2) Faktor internal 

Faktor dari dalam tubuh pekerja yang dapat mempengaruhi 

Beban Kerja (strain) meliputi berbagai hal: 

a. Faktor somatis, misal : ukuran badan, jenis kelamin, status gizi 

b. Faktor psikis, misal : keinginan dalam bekerja, motivasi dalam 

bekerja, persepsi dalam bekerja.  

c. Dampak Beban Kerja  

Beban Kerja yang terlalu berat menyebabkan Stres Kerja fisik dan 

psikis dan reaksi2 emosional, seperti : sakit pada kepala, pencernaan 

mudah terganggu, cepat menyulut kemarahan. Pada kasus sebaliknya 

jika Beban Kerja terlampau sedikit maka dapat mengakibatkan 

kebosanan, sehingga konsentrasi menjadi berkurang dalam pekerjaan 

dan dapat membahayakan diri sendiri serta lingkungan kerja. 

(Manuaba,2000). 

d. Penilaian Beban Kerja  

Pengukuran Beban Kerja berguna untuk hal-hal berikut 

(Tarwaka,2004) : 

1) Perancangan dan evaluasi tatanan kerja 

2) Keselamatan karyawan dalam bekerja 

3) Pengaturan dalam menentukan jadwal istirahat 

4) Spesifikasi jelas tentang jabatan yang diemban dan cara menyeleksi 

personil 

5) Evaluasi pekerjaan dari tiap jabatan 

6) Evaluasi tatanan dari faktor dunia luar yaitu lingkungan  

 

3. Karakteristik Individu 

a. Pengertian 

Karakteristik didalamnya adalah kepribadian, biografis, persepsi, 

dan sikap (Sopiah, 2008). Karakteristik dasar dari individu meliputi 

sikap, kepribadian, kreativitas, dan persepsi (Moorhead, 2013). 



11 
 

 
 

Karakteristik Individu mencakup beberapa hal yaitu usia, jenis 

kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, lama kerja, 

kemampuan, tingkat pendidikan, dan kepribadian (Kurniadi, 

2013).Kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor Karakteristik 

Individu.  

Menurut James (2004) “Karakteristik Individu adalah sesuatu yang 

dibawa sesorang dalam lingkungan kerjanya seperti minat, sikap, dan 

kebutuhan.” Ide- ide tercipta dengan baik karena ada minat pada suatu 

objek tertentu. Minat yang baik harus diikuti oleh perasaan yang senang 

pula. Minat juga tidak dapat dikesampingkan terhadap tujuan 

perusahaan, karena tujuan perusahaan akan baik dan mencapai hasil 

yang sempurna apabila karyawannya memiliki minat yang baik pula. 

Karakteristik Individu menurut Ratih Hurriyati (2005:79) 

didalamnya terdapat suatu proses psikologi terhadap individu yang 

nantinya untuk mendapatkan barang, jasa, dan pengalaman. 

Karakteristik Individu menggerakan dan mempengaruhi pilihan dari 

individu tersebut yang terbentuk dari pikiran internal individu tersebut. 

b.  Indikator karakter individu 

Indikator ini mengemukakan bahwa anatara kayawan yang satu 

dengan karyawan yang lain berbeda karakternya, menurut Ratih 

Hurriyati (2005:81) yang termasuk karakter individu yaitu : 

1) Usia 

Dalam penelitian mengatakan bahwa karakteristik usia 

mempengaruhi berbagai macam faktor didalam diri karyawan 

seperti kepuasan. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa ada 

hubungan positif antara kepuasan dan usia karyawan tersebut.  

2) Status kawin 

Karyawan yang sudah menikah, akan meningkatkan 

tanggungjawabnya, mereka akan lebih melihat pekerjaan sebagai 

nilai yang penting untuk menafkahi keluarganya, namun tidak 
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menutup kemungkinan bahwa hal ini dapat membuat kinerja 

karyawan terebut menurun.  

 

3) Masa kerja 

Masa kerja dapat dibilang sebagai senioritas di dalam suatu 

lingkungan kerja. Semakin lama bekerja diharapkan akan 

menjadikan karyawan tersebut semakin cinta dengan pekerjaannya 

dan semakin meningkat pekerjaannya.  

c.  Faktor yang mempengaruhi Karakteristik Individu 

Terdapat dua macam faktor yang dapat mempengaruhi 

Karakteristik Individu yaitu: 

1) Faktor keturunan dan lingkungan 

a) Karakteristik bawaan (heredity) 

Karakteristik ini dimiliki oleh manusia sejak lahir atau dapat 

diebut bawaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor biologis, 

psikologis yang diciptakan oleh lingkungannya. Sperti yang 

dikemukakan dalam hukum Mendell, bahwa karakteristik 

bawaan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya 

dan berlangsung sepanjang hidup. 

b) Karakteristik dari pengaruh lingkungan. 

Karakterisitik ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi didalam 

lingkungan tempat dia hidup. Jika lingkungan baik maka akan 

baik juga individu tersebut.   

2) Pengaruh faktor kognitif, afektif, psikomotor dan campuran 

a) Pengaruh faktor kognitif 

Faktor kognitif atau dapat disebut sebagai penalaran dapat 

dibagi menjadi beberapa macam yaitu : 

(1) Mengetahui, yaitu mengenali berbagai macam hal pola, 

struktur dan perangkat umum dan khas, metode dan proses. 

(2) Mengerti atau dapat disebut memahami 
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(3) Mengaplikasikan, yaitu keahlian dalam melakukan sesuatu 

dari yang abstrak menjadi konkret. 

(4) Menganalisis, yaitu menjelaskan sesuatu hal baik itu khusus 

maupun umum sehingga dapat dimengerti kejelasan 

gagasan tersebut. 

(5) Mensistesikan, yaitu keahlian dalam menggabungkan 

berbagai macam unsur sehingga menjadi utuh dan layak.  

(6) Mengevaluasi, yaitu kemampuan untuk menjadikan 

berbagai bahan dan metode komunikasi untuk suatu tujuan 

tertentu 

b) Pengaruh faktor afektif 

(1) Menerima atau memperhatikan adalah mengetahui 

kehadiran hal yang baru. 

(2) Merespon adalah bertingkah aktif dalam menerima hal 

tersebut. 

(3) Menghargai, adalah memberikan hal tersebut nilai sesuai 

dengan kepantasannya.  

(4) Mengorganisasikan nilai adalah mengkoordinir berbagai 

cara untuk menilai sehingga diperoleh nilai yang pantas 

dalam menetapkan hal tersebut.  

(5) Mewatak adaslah keadaan nilai dari aturan dan sistem yang 

ada kemudian diyakini agar menjadi pribadi dalam diri 

sesorang. 

c) Pengaruh faktor psikomotor 

(1) Mengindera, yaitu aktifitas yang menggunakan alat-alat 

indera. 

(2) Menyiagakan diri adalah mempersiapkan diri supaya segala 

sesuatu yang terjadi siap untuk dihadapi. 

(3) Bertindak secara terpimpin adalah  bertindak sesuai apa 

yang telah disepakati dan diatur 
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(4) Bertindak secara mekanik adalah melakukan apapun dalam 

pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

(5) Bertindak secara kompleks adalah bersikap dengan 

teknologi yang sesuai dengan kompetensinya. 

Dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yaitu faktor kognitif, 

afektif dan psikomotor berpengaruh terhadap perbedaan individu. 

 

4. Kinerja  

a. Definisi Kinerja 

Dessler (2009) menegemukakan : Kinerja atau dapat disebut 

pencapaian kerja karyawan adalah pencapaian aktual karyawan 

dibandingkan dengan pencapaian yang diharapkan dari karyawan. 

Pencapaian kerja yang diharapkan adalah acuan yang disusun untuk 

melihat pencapaian Kinerja karyawan sesuai dengan posisinya 

dibandingkan dengan standar yang dibuat perusahaan. Dapat pula 

sebagai pembeda Kinerja karyawan dengan karywan lainnya. 

Kinerja bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara 

melihat dari hasil–hasil fungsi pekerjaan seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi (Tika, 2006). Mneurut Mangkunegara (2005) 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil dari tanggungjawab kerja dari 

karyawan dari kepada perusahaan baik itu kerja secara kuantitas 

maupun kualitas.  

Menurut Prawirosentono, Kinerja atau performance adalah hasil 

usaha yang dicapai seseorang maupun sekelompok orang dalam 

perusahaan yang melakukan pekerjaan secara baik sesuai moral dengan 

tujuan mencapai tujuan perusahaan. (Usman, 2011). 

Sebgai salah satu tenaga kesehatan, perawat memegang penting 

peran dalam upaya peningkatan tingkat kesehatan. Hal itu didukung 

dengan partisipasi aktif perawat dalam melayani dan memberikan 

asuhan keperawatan kepada pasien secara berkualitas (Potter & Perry, 

2005). Kepuasan pasien akan tercipta manakala perawat yang melayani 
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dengan kinerja terbaik mereka. Keberadaan perawat menjadi penting 

karena mereka 24 jam melayani pasien dan keberadaannya yang 

mencapai 60% dari pupulasi tenaga medis di Rumah Sakit. (Swansburg, 

2000 dalam Suroso, 2011). 

Kinerja perawat adalah tugas, wewenang, dan tanggungjawan yang 

dilakukan oleh  perawat dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan 

profesi dan sasaran unit. Kinerja perawat di Rumah Sakit sebenarnya 

sama dengan pencapaian kerja karyawan di perusahaan. Standar yang 

objektif dan terbuka bagi perawat sangat dibutuhkan untuk mengukur 

Kinerjanya. Pencapaian Kinerja yang lebih tinggi pada perawat akan 

terlaksana apabila mereka dihargai dan diperhatikan secara lebih. 

(Faizin dan Winarsih, 2008). 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Tika (2006) Kinerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1) Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri sesorang dan itu 

sudah menjadi bawaannya sebagai contoh keinginan, umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, motivasi, sifat kepribadian, 

latar belakang budaya, emosi.  

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar 

lingkungan karyawan tersebut, meliputi kebijakan organisasi 

peraturan ketenagakerjaan, pesaing, kondisi ekonomi, 

kepemimpinan, tindakan–tindakan rekan kerja jenis latihan dan 

pengawasan. 

Beberapa macam Karakteristik Individu yang dikaitkan dengan 

Kinerja perawat antara lain insentif atau bonus, pendidikan, pelatihan, 

promosi, jenjang karir, lama bekerja, sistem penghargaan, gaji, dan 

tunjangan.  

Hasil penelitian Daryanto, (2008) mengemukakan cara 

penghargaan dalam menentukan Kinerja adalah gaji dan pengakuan. 

Isesreni, (2009) Kinerja perawat dapat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan perawat, dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 
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umur, jenis kelamin, status perkawinan, serta lama bekerja perawat 

dengan Kinerja perawat. 

Kepemiminan penitng dalam sebuah perusahaan karena 

kepemimpinan mampu memberikan inspirasi kepada orang lain untuk 

saling bekerja sama bagi kelompok supaya mencapai suatu tujuan 

(Suarli dan Bahtiar, 2009). Kinerja perawat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti kepuasaan kerja, motivasi, lingkungan kerja dan budaya  

(Edy, 2008).  

Beban Kerja yang berlebihan dipercaya dapat mempengaruhi 

Kinerja Karyawan. Perkembangan perawat diperhatikan secara betul 

oleh pimpinannya dengan cara dilakukan supervisi kepada mereka. 

Diharapkan setelah dilakukan supervisi, perawat-perawat akan belajar 

dan meningkatkan kemampuannya supaya Kinerja mereka akan 

bertambah. (Suyanto, 2009). 

Peningkatan pengetahuan dari segi ketrampilan dan pendidikan 

berkelanjutan bagi perawat mampu meningkatkan Kinerja dari 

pelayanan perawat. Bekerja secara efektif dan efisien bagi perawat 

dapat diupayakan dengan menciptakan penataan lingkungan kerja yang 

kondusif dan efisien. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat seorang 

pemimpin yang mampu memahami, memberi motivasi, dan mengajak 

anggota perawat lain melakukan hal yang terbaik. (Sugijati, dkk; 2008). 

Mulia Nasution (1994 dalam Riyadi, 2011) mengemukakan 

Kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja 

karyawan yang artinya kepemimpinan yang baik akan meningkatkan 

Kinerja dari karyawan tersebut. Kepemimpinan dari kepala ruangan 

sangat besar manfaat nya bagi Kinerja perawat karena dapat 

meningkatkan dari mutu pelayanan rumah sakit. Penelitian tentang 

kepemimpinan transformasional dijelaskan oleh. Humairah (2005) yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional lebih berpengaruh 

terhadap efektivitas Kinerja perawat di Rumah Sakit Jantung Harapan 

Kita Jakarta.  
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Hasil penelitian dari Sitanggang, (2005) terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepemimpinan transformasional (karisma, konsiderasi 

individu, simulasi intelektual) dengan Kinerja perawat dan tidak ada 

hubungan Karakteristik Individu meliputi tingkat pendidikan, usia, 

masa kerja, status perkawinan dan imbalan dengan Kinerja perawat di 

Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. 

 

c. Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja disebut juga sebagai performance evaluation, 

development review, performance appraisal, performance review and 

development. Keberhasilan maupun kegagalan tugas dari pegawai dapat 

dinilai dengan cara penilaian Kinerja yang didalamnya terdapat 

pedoman-pedoman dan ukuran yang telah disepakati dalam standar kerja. 

(Usman, 2011). 

Kinerja dari perawat akan dinilai dengan cara penilaian Kinerja 

sesuai dengan cara merujuk pada standar praktik serta peraturan yang 

berlaku kemudian diharapkan terjaminnya standar praktek keperawatan. 

Sumber daya manusia dan produktivitas dari perawat harus terus 

dikontrol oleh perawat manager, dengan menggunakan penilaian Kinerja 

hal itu dapat terwujud dengan baik karena merupakan alat yang paling 

dapat dipercaya untuk mengontrol hal tersebut. Operasional kinerja dapat 

digunakan oleh Perawat manajer dalam mengatur arah kerja dalam 

memilih, melatih, membimbing perencanaan karier juga kepada perawat 

yang berkompeten dapat diberikan penghargaan (Nursalam, 2008). 

Langkah–langkah berikut dapat digunakan dalam proses penilaian 

Kinerja: mereview standar kerja, melakukan analisis jabatan, 

mengembangkan instrument penilaian, memilih penilai, melatih penilai, 

mengukur Kinerja, membandingkan Kinerja aktual dengan standar, 

mengkaji hasil penilaian, memberikan hasil penilaian, mengaitkan 

imbalan dengan Kinerja, membuat rencana–rencana pengembangan 
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dengan menyepakati sasaran– sasaran dan standar–standar Kinerja masa 

depan (Usman, 2011). 

Menurut Mangkunegara, (2009) terdapat beberapa model penilaian 

Kinerja yaitu: 

1) Penilaian sendiri 

Penilaian sendiri adalah memahami dan mengukur dari setiap 

individu dengan cara memberikan peringkat kerjanya yang dinilai oeh 

atasan, bawahan, teman kerja, konsumen dan individu itu sendiri. Hal 

ini berguna dalam beberapa hal seperti penilaian kebutuhan pelatihan, 

analisa peringkat jabatan, perilaku kepemimpinan dan lainnya. 

2) Penilaian atasan 

Penilaian ini langsung dilakukan oleh atasan atau dapat dibilang 

supervisor. 

3) Penilaian mitra 

Penilaian ini biasanya digunakan pada kelompok kerja yang 

mempunyai otonomi yang cukup tinggi. Biasanya penilaian ini 

digunakan untuk pengembangan personal bukan untuk evaluasi 

4) Penilaian bawahan 

Penilaian ini digunakan dengan cara manajer menerima penilaian 

dari bawahan mereka yang bertujuan mengetahui kemampuan manajer 

tersebut dimata bawahannya 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Lien (2011) meneliti tentang service quality and patient satisfaction. 

Adapun variabel yang digunakan adalah service quality and patient 

satisfaction. Populasi yang digunakan adalah rumah sakit swasta besar di 

Taiwan. Teknik yang digunakan data dianalisis secara kuantitatif. Hasil 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan memiliki hubungan positif 

terhadap kepuasan, loyalitas, dan peningkatan kunjungan ulang pasien. 

Nirel et all (2008) meneliti tentang stress, work overload, and 

satisfaction. Adapun variabel yang digunakan adalah stress, work overload, 
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and satisfaction. Populasi yang digunakan adalah paramedis di Israel yang 

dipilih secara acak. Teknik yang digunakan dengan data dianalisis secara 

kuantitatif metode cross sectional. Hasil menunjukkan bahwa Stres Kerja, 

Beban Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja. Hal ini disebabkan oleh 

kelelahan, kelebihan Beban Kerja, dan kesehatan yang buruk kemudian dapat 

menghambat kemampuan mereka untuk bekerja lebih optimal.   

Lee (2011) meneliti tentang job stress and fatigue. Adapun variabel yang 

digunakan adalah job stress and fatigue. Populasi yang digunakan 309 

perawat rumah sakit di Seoul. Teknik yang digunakan dengan data dianalisis 

secara kuantitatif dengan metode wawancara dan kuisioner. Hasil 

menunjukkan bahwa Stres Kerja dapat memacu kelelahan pada perawat 

dibutuhkan kontrol kerja dan iklim kerja yang baik untuk dapat mencegah hal 

tersebut. 

AlRub (2014) meneliti tentang job stress, job performance, and social 

suport. Adapun variabel yang digunakan adalah job stress, job performance, 

and social suport. Populasi yang digunakan 263 perawat di Amerika dan 40 

perawat diluar Amerika. Teknik yang digunakan dengan data dianalisis secara 

kuantitatif dengan kuisioner berbasis web. Hasil menunjukkan bahwa Stres 

Kerja dan Kinerja perawat dapat meningkat dengan dukungan dari rekan 

kerja dan lingkungan sosial disekitar mereka     

  

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

antara teori-teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

suatu masalah yang penting. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan arah 

dari pemecahan dan penganalisisan masalah yang dihadapi, maka terlebih 

dahulu perlu dikemukakan gambaran yang berupa kerangka pemikiran 

sebagai berikut ini. 
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   Karakteristik Individu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

 Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen adalah 

variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas, dalam hal ini 

variabel terikatnya adalah Kinerja Perawat. 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang akan 

mempengaruhi munculnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini 

adalah Stres Kerja, Beban Kerja, dan Karakeristik Individu. 

 

D. Pengembangan Hipotesis  

1. Hubungan Stres Kerja dan Beban Kerja 

Kelelahan baik fisik atau mental dan reaksi –reaksi emosional seperti 

sakit kepala, gangguan pencernaan dan mudah marah akan terjadi apabila 

Beban Kerja yang terlalu berlebihan. Kebosanan, rasa monoton terjadi 

Kinerja Perawat 

Stres Kerja 

Usia  

Beban Kerja 

Pendidikan  

Posisi Jabatan  

Masa Bekerja  

Status 

Perkawinan  
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apabila Beban Kerja terlalu sedikit. Kebosanan tersebut dalam kerja rutin 

sehari-hari menyebabkan perhatian berkurang pada pekerjaan kemudian 

sangat potensial akan membahayakan pekerja itu sendiri. Stres kerja dapat 

timbul ketika Beban Kerja yang berlebihan atau terlalu rendah.  

(Manuaba,2000)  

H1: Stres Kerja memiliki hubungan positif terhadap Beban Kerja 

2. Hubungan Stres Kerja dan Kinerja 

Penelitian antara Stres Kerja dan Kinerja. Dipaparkan bahwa tingkat 

stres yang rendah sampai menengah menyebabkan peningkatan aktivitas 

tubuh dan peningkatan reaksi tubuh. Menyebabkan sesorang melakukan 

tugas secara lebih baik, tekun, atau cepat. Tetapi, yang amat banyak 

dibebankan ke seseorang dengan tuntutan yang terlalu besar pula, 

menyebabkan Kinerja lebih rendah (Robbins, 2007). 

H2 :  Stres Kerja memiliki hubungan negatif terhadap Kinerja  

3. Hubungan Beban Kerja dan Kinerja 

 Gangguan atau penyakit akibat kerja terjadi akibat Beban Kerja 

yang terlalu berat atau yang terlalu sedikit. penelitian Suciari (2006) 

terdapat hubungan yang signifikan antara Beban Kerja dengan keluhan 

Low Back Pain yang dialami pramu kamar. Presentase dibagi 3 yaitu: 

kategori Beban Kerja berat sekali mencapai 100 %, sedangkan Beban 

Kerja kategori berat mencapai 79 % dan Beban Kerja sedang 30 %.  

H3 : Beban kerja memiliki hubungan negatif dengan Kinerja  

4. Hubungan Karakter Individu dan Kinerja  

 Karakteristik Individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Ivancevich (2006:11), variabel Karakteristik Individu seperti 

keterampilan, persepsi, kepribadian, kemampuan, dan sikap, variabel-

variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku kerja sebagai 

contoh produktivitas karyawan, kreativitas, dan Kinerja. Dari pendapat 

tersebut menyatakan bahwa faktor individu atau Karakteristik Individu 

berpengaruh terhadap Kinerja. 
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H4 : Karakteristik Individu memiliki dampak positif terhadap 

Kinerja  

  

5. Hubungan Stres Kerja, Beban Kerja, dan Kinerja  

 Nirel et all (2008) meneliti tentang stress, work overload, and 

satisfaction. Adapun variabel yang digunakan adalah stress, work 

overload, and satisfaction. Populasi yang digunakan adalah paramedis di 

Israel yang dipilih secara acak. Teknik yang digunakan dengan data 

dianalisis secara kuantitatif metode cross sectional. Hasil mengemukakan 

Stres Kerja, Beban Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja. Hal ini 

disebabkan oleh kelelahan, kelebihan Beban Kerja, dan kesehatan yang 

buruk kemudian dapat menghambat kemampuan mereka untuk bekerja 

lebih optimal.   

H5 : Stres Kerja dan Beban Kerja yang berlebih memiliki dampak 

negatif terhadap Kinerja 


