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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Menurut Anwar Stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan 

atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaannya.
14

 

Heilriege dan Slocum mengatakan bahwa stres kerja dapat 

disebabkan oleh empat faktor utama yaitu konflik, ketidakpastian, tekanan 

dari tugas serta hubungan dengan pihak manajemen. Jadi, stres kerja 

merupakan umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun 

psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Stres kerja 

dapat meningkatkan motivasi karyawan dianggap sebagai stres yang 

positif. Sebaliknya stres yang dapat mengahancurkan produktivitas kerja 

karyawan disebut sebagai stres negatif.
15

 

Stres positif adalah kondisi seseorang mau mencoba mereduksi 

ketegangan yang ada pada dirinya karena adanya dorongan-dorongan yang 

diberikan, bisa bersifat internal maupun bersifat eksternal. Aspek positif 

dari stres kerja itu dapat temukan jika dilihat dari kegunaannya dan 

kesediaan kita dalam menggunakannya. Berdasarkan dua  hal ini maka 

muncul penjelasan bahwa stres akan positif apabila:  

                                                             
14 Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003) Hlm 257 
15

 Sutarto Wijono, Psikologi Industri dan Organisasi: Dalam Suatu Bidang Gerak 

Psikologi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 144 
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a. Kadarnya proporsional 

Maksud dari kadar proposional ini adalah tidak terlalu berat dan 

tidak terlalu ringan. 

b. Adanya  penyikapan yang konstruktif (membangun) 

Penyikapan di sini adalah  bagaimana karyawan  meresponi 

tekanan-tekanan  dari pekerjaan. Respon di sini biasanya terkait dengan 

apakah karyawan  melihat tekanan itu sebagai tekanan atau sebagai 

tantangan (challenge). Tantangan adalah sesuatu yang  mendorong 

karyawan  untuk menjawabnya atau melangkah maju dengannya. Ini beda 

dengan tekanan. Tekanan adalah sesuatu yang menghimpit.  Dengan 

melihat tekanan itu sebagai tantangan, maka secara fungsi bisa dikatakan 

bahwa stres di situ bersifat positif bagi perkembangan kinerja karyawan.  

c. Adanya proses transformasi yang di tempuh.  

Transformasi yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan 

mengubah energi potensial yang semula negatif menjadi energi aktual 

yang positif. Max More mengatakan, transformasi adalah sebuah proses 

yang dapat meningkatkan personal extropy (kapasitas untuk 

berkembang).
16

 

Sebagai contoh katakanlah adanya karyawan yang  gagal sampai 

menimbulkan stres. Jika kegagalan  itu di terima sebagai kegagalan dan 

membiarkan kegagalan itu berlalu begitu saja, biasanya ini malah mendera 

karyawan dengan berbagai tekanan. Tetapi  bila peristiwa buruk itu 

                                                             
16

  Notoatmodjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2003) Hlm 252 
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dijadikan  karyawan  sebagai materi untuk memperbaiki diri, maka 

hasilnya menjadi positif meskipun itu tidak langsung terasa dan terjadi. 

Banyak karyawan  yang sanggup melakukan transformasi atas penderitaan 

berat yang dialaminya menjadi out-put yang menggembirakan. 

Stres terjadi pada hampir semua pekerja, baik tingkat pimpinan 

maupun pelaksana. Kondisi kerja yang lingkungannya tidak baik sangat 

potensial untuk menimbulkan stres bagi pekerjanya. Stres dilingkungan 

kerja memang tidak dapat dihindarkan, yang dapat dilakukan adalah 

bagaimana mengelola, mengatasi atau mencegah terjadinya stres tersebut, 

sehingga tidak menganggu pekerjaan.
17

 

Sumber stres adalah suatu kondisi, situasi atau peristiwa yang dapat 

menyebabkan stres. Ada berbagai sumber stres yang dapat menyebabkan 

stres di suatu organsasi atau diperusahaan diantaranya adalah faktor 

pekerjaan itu sendiri dan diluar pekerjaan itu. Pendapat ini sejalan dengan 

Tosi, yang menyebutkan bahwa ada lima macam faktor yang 

menyebabkan stres dan berhubungan dengan pekerjaan individu, tekanan 

peran, kesempatan pelibatan diri dalam tugas, tanggungjawab individu dan 

faktor organisasi.
18

 

Banyak ahli mengemukakan mengenai penyebab stres kerja itu 

sendiri. Soewondo mengadakan penelitian dengan sampel 300 karyawan 

swasta di Jakarta, menemukan bahwa penyebab stres kerja terdiri dari 
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empat hal utama, yaitu kondisi dan situasi pekerjaan, pekerjaannya, job 

requirement seperti status pekerjaan dan karir yang tidak jelas dan 

hubungan interpersonal.
19

   

2. Gejala-Gejala Stres 

Ada beberapa gejala stres ditempat kerja, sebagai berikut: 

a. Kepuasan kerja rendah 

b. Kinerja yang menurun 

c. Semangat dan energi menjadi hilang 

d. Komunikasi tidak lancer   

e. Kreativitas dan inovasi kurang 

f. Pengambilan keputusan jelek 

g. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif  

Sedangkan gejala psikologis stres terhadap pekerjaan adalah: 

a. Kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung 

b. Perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam (kebencian) 

c. Sensitif 

d. Memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi 

e. Komunikasi yang tidak efektif 

f. Perasaan terkucil dan tersaing 

g. Kebosanan dan ketidakpuasan kerja 

h. Kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan 

konsentrasi 
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i. Kehilangan spontanitas dan kreativitas 

j. Menurunnya rasa percaya diri.
20

 

3. Dampak Stres Kerja 

Pengaruh stres kerja ada yang menguntungkan dan ada pula 

merugikan organisasi atau perusahaan. Namun, pada taraf tertentu 

pengaruh yang menguntungkan perusahaan diharapkan akan memacu 

karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Bila 

menghadapi stres, pola pikir kita yang harus dibalik, yang tadinya 

berdampak negatif dicari positifnya (disyukuri) karena dibalik 

kesukaran/stres akan ada kebahagiaan, semuanya tergantung pada 

keikhlasan yang menjalani.
21

 

Bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak 

langsung adalah meningkatkan tingkat absensi, menurunnya tingkat 

produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan komitmen 

organisasi.
22

 

Dari sudut pandang organisasi, manajemen mungkin tidak khawatir 

jika karyawannya mengalami stres yang ringan.  Alasannya karena pada 

tingkat stres tertentu akan memberikan akibat positif, karena hal ini akan 

mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih baik, tetapi pada tingkat 

stres yang tinggi akan membuat manurunnya kinerja karyawan. 
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Tidak selamanya stres kerja karyawan berdampak negatif bagi 

perusahaan atau organisasi, dan bahkan dapat pula berdampak positif. 

Semua itu tergantung pada kondisi  psikologis dan sosial seorang 

karyawan, sehingga reaksi terhadap setiap kondisi stres sangat berbeda. 

stres kerja karyawan yang berdampak positif terhadap perusahaan, antara 

lain:  

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

menjadi motivator, penggerak dan pemicu kinerja di masa selanjutnya.  

b. Rangsangan untuk bekerja keras, dan timbulnya inspirasi untuk 

meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan memiliki tujuan karir yang 

lebih panjang,  

Memiliki kebutuhan berprestasi yang lebih kuat sehingga  lebih 

mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan bukan 

sebagai tekanan. Stres  kerja yang dialami pun menjadi motivator, 

penggerak dan pemicu kinerja di masa selanjutnya.
23

 

Stres ringan akan memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi 

dari sudut pandang karyawan hal tersebut bukan merupakan hal yang 

diinginkan. Maka manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan 

tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan 

dorongan bagi karyawan, namum sebaliknya itu akan dirasakan sebagai 
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tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yaitu pendekatan 

individu dan pendekatan organisasi.
24

 

Dalam pendekatan individu karyawan dapat berusaha sering untuk 

mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup 

efektif, yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik dan dukungan sosial. 

Sedangkan dalam pendekatan organisasi beberapa penyebab stres adalah 

tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya 

dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah.
25

  

4. Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja 

Menurut Hurrel ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

stres kerja, yaitu: 

a. Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan. Termasuk dalam kategori ini 

ialah tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Tuntutan fisik misalnya faktor 

kebisingan. Sedangkan faktor-faktor tugas mencakup: kerja malam, 

beban kerja dan penghayatan dari resiko dan bahaya. 

b. Peran individu dalam organisasi. Setiap tenaga kerja bekerja sesuai 

dengan perannya dalam organisasi, artinya setiap tenaga kerja 

mempunyai kelompok tugasnya yang harus dilakukan sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

atasannya.  Namun demikian, tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk 

memainkan perannya tanpa menimbulkan masalah. 
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c. Pengembangan karir. Unsur-unsur penting pengembangan karir 

meliputi: peluang untuk menggunakan keterampilan jabatan 

sepenuhnya, peluang untuk menggunakan keterampilan yang baru, 

penyuluhan karir untuk memudahkan keputusan-keputusan yang 

menyangkut karir. Pengembangan karir merupakan pembangkit stres 

potensi yang mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi berlebih dan 

promosi yang kurang. 

d. Hubungan dalam pekerjaan. Hubungan kerja yang tidak baik terungkap 

dalam gejala-gejala adanya kepercayaan yang rendah, dan minat yang 

rendah dalam pemecahan masalah dalam organisasi. 

e. Struktur dan iklim oarganisasi. Faktor stres yang dikenali dalam 

kategori ini adalah terpusat pada sejauh mana tenaga kerja dapat terlihat 

atau berperan serta pada support sosial. 

f. Tuntutan dari luar organisasi atau pekerjaan. Kategori pembangkit stres 

potensi ini mencakup segala unsur kehidupan seseorang yang dapat 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dalam 

satu organisasi, dan dapat memberi tekanan pada individu. 

g. Ciri-ciri individu. Menurut pandangan interaksi dari stres, stres 

ditentukan pula oleh individunya sendiri, sejauh mana ia melihat 

situasinya sebagai penuh stres.
26

 

 

 

                                                             
26
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5. Pendekatan Organisasi dalam Mengelola Stres Kerja 

Masalah Stres kerja di dalam organisasi perusahaan menjadi gejala 

yang penting  diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisiensi  di 

dalam pekerjaan.  Perusahaan harus memperhatikan stres kerja 

karyawannya, karena karyawan merupakan asset berharga bagi perusahaan 

yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

Dalam setiap mengahadapi stres kerja, individu diharapkan dapat 

lebih efektif dalam mengatasi atau mengelolanya. Dengan demikian, dapat 

mengurangi adanya pemborosan, mengurangi absensi kerja, dan prestasi 

kerja diharapkan dapat lebih meningkat dalam organisasi.  

Untuk dapat mengatasi atau mengelola stres kerja dengan cara yang 

efektif, individu diharapkan mempunyai program-program pengelolaan 

stres kerja. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres 

dalam organisasi, yaitu meningkatkan komunikasi, sistem penilain prestasi 

dan sistem ganjaran yang efektif, meningkatkan partisipasi, memperkaya 

tugas, dan mengembangkan keterampilan, kepribadian serta pekerjaan. 

Stres dikatakan positif dan merupakan suatu peluang bila stres 

tersebut  memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya agar 

memperoleh hasil yang maksimal. Stres dikatakan negatif bila stres 

memberikan hasil yang menurun pada produktifitas  kerja karyawan.
27
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6. Pendekatan Pribadi dalam Mengelola Stres 

Pada dasarnya stres perlu dikelola dan diatasi, paling tidak dalam 

pikiran orang pernah berusaha untuk membiarkan atau menghindari 

kondisi, situasi dan peristiwa yang penuh dengan tekanan. Tetapi juga ada 

orang yang berusaha untuk mengubah, megelola atau mengatasinya secara 

tepat dan efektif. Menurut Tosi untuk pendekatan pribadi ini menggunakan 

dua strategi, yaitu strategi psikologis dan strategi fisiologis.
28

 

7. Jenis-Jenis Stres 

Quick dan Quick mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu: 

a. Eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat 

performance yang tinggi. 

b. Distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak 

sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk 

konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit 

kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, yang 

diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian.
29
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B. Pengembangan Karir 

1. Pengertian Pengembangan Karir 

Suatu karir mencerminkan perkembangan para anggota organisasi 

(karyawan) secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang 

dapat dicapai selama masa kerja dalam organisasi yang bersangkutan. 

Dengan demikian, suatu karir menunjukkan orang-orang pada masing-

masing peranan atau status mereka.  

Menurut Robbins, pengembangan karir adalah suatu yang 

menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam 

suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi 

yang bersangkutan.
30

 

Sedangkan menurut Rivai dan Sagala pengembangan karir adalah 

proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangk 

mencapai karir yang diinginkan.31
 Jadi, pengembangan karir adalah suatu 

kondisi  yang menunjukkan  adanya  peningkatan  jenjang  atau  status 

seseorang  dalam pekerjaannya. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

pengembangan karir adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur 

kegiatan seseorang dalam kehidupannya untuk mengembangkan dan 

memperbaiki diri, unsur-unsur kegiatan organisasi dalam mengembangkan 

karyawannya di mana kegiatan ini dilaksanakan secara formal oleh 
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organisasi dengan tujuan mendapatkan keseimbangan antara karir individu 

dengan jenjang karir yang ditentukan organisasi.
32

 

2. Peserta Pengembangan 

Peserta yang akan mengikuti pengembangan dari suatu perusahaan 

adalah karyawan baru dan lama, baik dia tenaga operasional atau 

karyawan manajerial. 

a. Karyawan Baru 

Karyawan baru yaitu karyawan yang baru diterima bekerja 

pada perusahaan itu. Mereka diberi pengembangan agar memahami, 

trampil dan ahli dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga para 

karyawan itu dapat bekerja lebih efisien dan efektif pada jabatan atau 

pekerjaannya. Pengembangan karyawan baru ini perlu dilaksanakan 

agar teori dasar yang telah mereka kuasai dapat diimplikasikan secara 

baik dalam pekerjaannya. 

b. Karyawan Lama 

Karyawan Lama yaitu karyawan lama oleh perusahaan 

ditugaskan untuk mengikuti pengembangn, seperti pada Balai Latihan 

Kerja. Pengembangan karyawan lama ini dilaksanakan  karena tuntutan  

pekerjaan, jabatan, perluasan perusahaan, metode kerja diperbaharui, 

persiapan untuk promosi dan lain sebagainya. Jelasnya pengembangan 

karyawan lama perlu dilaksanakan agar para karyawan semakin 
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memahami technical skill, human skill, conceptual skill dan managerial 

skill, supaya moral kerja dan prestasi kerjanya meningkat.
33

 

3. Tujuan Pengembangan Karir 

Tujuan diselenggarakan pengembangan kerja menurut Simamora 

diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan 

kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan 

kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuannya sebagai berikut: 

a. Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan 

karena kekurangan keterampilan.  

b. Memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi.  

c. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten 

dalam pekerjaan.  

d. Mempersiapkan karyawan untuk promosi satu cara untuk menarik, 

menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program 

pengembangan karir yang sistemati.  

e. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, karena alasan inilah, 

beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan 

tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan 

bekerja secara benar.  

f. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya sebagian besar 

manejer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan 
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baru dipekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan 

peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang 

menghasilkan efektifitas organisasional yang lebih besar dan 

meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan.
34

 

4. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pengembangan Karir 

Menurut Siagian dalam menentukan jalur karir, tujuan karir, dan 

pengembangan karir para karyawan perlu mempertimbangkan lima faktor: 

a. Perlakuan yang adil dalam berkarir  

Perlakuan yang adil dalam berkarir ini dimana kenaikan jenjang 

karir didasarkan pada prestasi kerja bukan karena sesuatu hal yang 

pribadi. 

b. Kepedulian para atasan 

Adanya kerja sama yang baik dari atasan dengan karyawan, 

dimana atasan memberikan motivasi pada karyawan tanpa memihak 

kepada siapapun. Berbaur langsung dengan karyawan, dan meninjau 

langsung kinerja karyawan. 

c.  Informasi tentang berbagai peluang promosi 

Dimana karaywan selalu diberikan info mengenai promosi 

jabatan, untuk jenjang karir karyawan tersebut.  

d.  Minat untuk di Promosikan 

Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat 

para pekerja untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang 
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pleksibel dan pro aktif. Artinya minat untuk mengembangkan karir 

sangat individualistik sifatnya.
35

 

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin 

meraih kamajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran keberhasilan 

yang digunakan berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan tingkat 

kepuasan seseorang.  

5. Manfaat Pengembangan Karir 

Pengembangan karir memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Meningkatnya kemampuan karyawan 

Hal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam proses 

pengambangan karirnya, karyawan yang dengan sungguh-sungguh 

mengikuti pendidikan dan pelatihan akan mampu meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mereka, yang dapat diseimbangkan 

kepada organisasi atau perusahaan di mana mereka bekerja. 

b. Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan  

Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari 

sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak 

pimpinan atau manajemen untuk menempatkan dalam pekerjaan yang 

lebih tepat.
36
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6. Pengembangan Karir Individu 

Titik awal pengembangan karir di mulai dari diri karyawan. 

Setiap orang bertanggungjawab atas pengembangan atau kemajuan 

karirnya. Setelah komitmen pribadi kuat, beberapa pengembangan karir 

dapat dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup antara lain: prestasi 

kerja, mentor dan sponsor, exposure, permintaan berhenti, kesetiaan 

organisasional, mentor dan sponsor, serta kesempatan-kesempatan untuk 

tumbuh. 

a. Prestasi Kerja 

Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi 

kerja yang baik, kerena hal ini mendasari semua kegiatan 

pengembangan karir lainnya. Kemajuan karir sangat tergantung pada 

prestasi kerja. 

b. Mentor dan Sponsor 

Seorang mentor adalah orang yang menawarkan bimbingan karir 

informal. Karyawan atau mentor dalam banyak perusahaan menyadari 

bahwa hubungan di antara mereka ada dan berguna bagi pengembangan 

karir. Jika mentor dapat menominasikan karyawan untuk kegiatan-

kegiatan pengembangan karir seperti transfer atau promosi maka dia 

menjadi sponsor. Seorang sponsor adalah orang dalam organisasi yang 

dapat menciptakan kesempatan-kesempatan pengembangan karir bagi 

orang-orang lain. Sering sponsor karyawan adalah atasan langsung. 
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c. Exposure 

Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure. Exposure berarti 

menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer, 

dan kesempatan-kesempatan karir lainnya. Tanpa exposure, karyawan 

yang berprestasi baik mungkin tidak memperoleh kesempatan untuk 

mencapai sasaran-sasaran karirnya. 

d. Kesetiaan Organisasi 

Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakkan kemajuan karir 

tergantung pada kesetiaan organisasional. Kesetiaan organisasional 

rendah pada umumnya ditemui pada diri pada sarjana dan para 

professional. Dedikasi jangka panjang terhadap perusahaan yang sama 

akan menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja. 

e. Kesempatan-Kesempatan untuk Tumbuh 

Jika karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui 

program latihan, pengambilan kursus-kursus atau penambahan gelar 

maka berarti mereka memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. Hal ini 

berguna baik nagi departemen personalia atau sumber daya manusia 

dalam mengembangkan sumber daya manusia internal maupun bagi 

pencapaian rencana karir karyawan.
37
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C. Kajian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

dianggap dapat mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fivi Asrianti tahun 2015 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul 

“Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Harian pada PT. Riau 

Crumb Rubber Factory”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Harian pada PT. Riau 

Crumb Rubber tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
38

 

Persamaan dalam kajian penelitian tersebut dengan kajian penelitian 

penulis adalah sama-sama meneliti tentang stres kerja. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel terikat (Y) dan  tempat penelitiannya. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan mengangkat judul 

mengenai “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan 

PT. Suka Fajar Pekanbaru”. 

2. Safira Musafirina, S.E tahun 2002 Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 

dengan judul "Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karir, Stres Kerja 

Terhadap Tingkat Perputaran Karyawan pada CV. Karunia Sejahtera Motor 

Cabang Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karir, Stres Kerja Terhadap Tingkat 

Perputaran Karyawan. Hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan 
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bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan 

tingkat perputaran karyawan, pengembangan karir berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja dan tingkat perputaran karyawan, stres kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja namun tidak berpengaruh 

terhadap tingkat perputaran karyawan, kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat perputaran karyawan.
39

 

Persamaan dalam kajian penelitian tersebut dengan kajian penelitian 

penulis adalah sama-sama meneliti tentang stres kerja dan pengembangan 

karir. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebas (X1), variabel 

terikat (Y) dan tempat penelitiannya. Berbeda dengan penelitian terdahulu, 

penelitian ini akan mengangkat judul mengenai “Pengaruh Stres Kerja 

Terhadap Pengembangan Karir Karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru” 

 

D. Konsep Operasional 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

pengaruh stres kerja terhadap pengembangan karir karyawan PT. Suka Fajar. 

Dengan kerangka teoritis diatas penulis melanjutkan ke konsep operasional. 

Dalam konsep operasional didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur 

dalam penelitian dilapangan. 

1. Definisi Konsep Operasional 

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan kesebuah 

konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi 
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(indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dimensi atau indikator dapat 

berupa: perilaku, aspek, atau sifat atau karekteristik. Definisi operasional 

bukanlah definisi teoritis, tetapi definisi yang berisikan ukuran dari suatu 

variabel. 

2. Operasionalisasi Variabel 

Untuk mengetahui pola dari pengaruh stres kerja terhadap 

pengembangan karir karyawan PT. Suka Fajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 1: Operasional Variabel 

Variabel Penelitian Indikator 

 

 

 

Stres Kerja (X) 

Konflik 

Tekanan dari Tugas 

Ketidakpastian 

Hubungan dengan Pihak Manajemen 

  

 

Pengembangan Karir (Y) 

Prestasi Kerja 

Mentor dan Sponsor 

Exposure 

Kesetiaan Organisasional 

Kesempatan-Kesempatan untuk Tumbuh 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuanya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Untuk  menjawab 

hipotesis, penulis melakukan hasil uji parsial (Uji t), berdasarkan pernyataan yang 

dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengaruh stres 

kerja terhadap pengembangan karir karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru. 

Adapun rumusan Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis (Ho). 

Hipotesis Alternative (Ha) 

Terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap pengembangan karir 

karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru. 
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Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap pengembangan karir 

karyawan PT. Suka Fajar Pekanbaru. 

 

 

 

 


