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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Kerja

1. PengertianKepuasanKerja

Menurut Rivai & Mulyadi (2011) kepuasan kerja adalah sikap umum

yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor

pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja.

Menurut Martoyo (2000)kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan

emosional karyawan di mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara

nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat

nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan.

Balas jasa kerja karyawan, baik yang  berupa “finansial” maupun yang

“nonfinansial”.

Menurut Salani (2010), kepuasan kerja adalah perasaan individu atau

karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan (Siegel dan Lanedalam

Munandar, 2001)mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah “the

appraisal of one’s job as attaining or allowing the attainment of one’s

important job value, providing these values are cocruent with or help fulfill

one’s basic needs”. Pada batasan definisi tersebut dapat disimpulkan adanya

dua unsur yang penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan

dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Sesuatu yang
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ingin dicapai adalah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh

individu.

Sedangkan Riggio (dalam Rochman & Nasiruddin 2003)

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan dan perilaku individu

berkenaan dengan pekerjaannya, semua aspek dari pekerjaan yang baik

maupun buruk, positif maupun negatif akan berperan menciptakan perasaan

kepuasan.

MenurutHowell dan Dipboye (dalam Munandar, 2001) memandang

kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak

sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan

kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap

pekerjaannya.

Dari berbagai definisi mengenai kepuasan kerja, peneliti

menyimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap, perasaan, dan keadaan

emosional seorang karyawan terhadap pekerjaannya, yang di tunjukkan

dengan suka atau tidak sukanya karyawan terhadap berbagai aspek dari

pekerjaannya. Dalam penelitian ini, definisi kepuasan kerja yang digunakan

adalah definisi kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Howell dan Dipboye

(dalam Munandar, 2001).
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2. Teori-Teori Kepuasan Kerja

Menurut Munandar (2001), teori-teori kepuasan kerja meliputi:

a. Teori pertentangan (Discrepancy Theory)

Teori pertentangan dari Locke menyatakan bahwa kepuasan atau

ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan

penimbangan dua nilai: 1. Pertentangan yang dipersepsikan antara apa

yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang ia terima, dan 2.

Pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Kepuasan kerja secara

keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dari

setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek

pekerjaan bagi individu. Misalnya untuk seseorang tenaga kerja, satu

aspek dari pekerjaannya (misalnya: peluang untuk maju) sangat penting,

lebih penting dari aspek-aspek pekerjaan lain (misalnya penghargaan),

maka untuk tenaga kerja tersebut kemajuan harus dibobot lebih tinggi

daripada penghargaan.

Menurut Locke seseorang individu akan merasa puas atau tidak puas

merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia

mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-

keinginannya dan hasil-keluarannya. Tambahan waktu libur akan

menunjang kepuasan tenaga kerja yang menikmati waktu luang setelah

bekerja, tetapi tidak akan menunjang kepuasan kerja seorang tenaga kerja

lain yang merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. Contohnya,

seorang yang berkepribadian type A atau seorang yang “kecanduan
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kerja” (workaholic) tidak akan senang jika mendapatkan waktu libur

tambahan.

b. Model dari kepuasan bidang/bagian (Facet Satisfaction)

Model Lawler dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori

keadilan dari Adams. Menurut model Lawler orang akan puas dengan

bidang tertentu dari pekerjaan mereka (misalnya dengan rekan kerja,

atasan, gaji) jika jumlah dari bidang mereka persepsikan harus mereka

terima untuk melaksanakan kerja mereka sama dengan jumlah yang

mereka persepsikan dari yang secara aktual mereka terima.

Menurut Lawler, jumlah dari bidang yang dipersepsikan orang

sebagai sesuai tergantung dari bagaimana orang mempersepsikan

masukan pekerjaan, ciri-ciri pekerjaannya dan bagaimana mereka

mempersepsikan masukan dan keluaran dari orang lain yang dijadikan

pembanding bagi mereka. Tambahan lagi, jumlah bidang yang

dipersepsikan orang dari apa yang secara aktual mereka terima

tergantung dari hasil-keluaran yang secara aktual mereka terima dan

hasil-keluaran yang dipersepsikan dari orang dengan siapa mereka

bandingkan diri mereka sendiri.

c. Teori proses-bertentangan (Opponent-Process Theory)

Teori proses-bertentangan dari Landy memandang kepuasan kerja

dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan orang

lain. Teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan suatu

keseimbangan emosional (emotional equilibrium).
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Teori proses-bertentangan mengasumsikan bahwa kondisi

emosional yang ekstrim tidak memberikan kemaslahatan. Kepuasan atau

ketidakpuasan kerja (dengan emosi yang berhubungan) memacu

mekanisme fisiologikal atau berlawanan. Di hipotesiskan bahwa emosi

yang berlawanan, meskipun lebih lemah dari emosi yang asli, akan terus

ada dalam jangka waktu yang lebih lama.

Teori ini menyatakan bahwa jika orang memperoleh ganjaran pada

pekerjaan mereka merasa senang, sekaligus ada rasa tidak senang (yang

lebih lemah). Setelah beberapa saat rasa senang menurun dan dapat

menurun sedemikian rupa sehingga orang merasa agak sedih sebelum

kembali ke normal. Ini demikian karena emosi tidak senang (emosi yang

berlawanan) berlangsung lebih lama.

3. Dimensi Kepuasan Kerja

Berdasarkan Job Descriptive Index (JDI), yaitu pengukuran standar

terhadap kepuasan kerja seperti yang terkutip dalam Riggio (1992) (Quality

of life, 5 Mei 2011: diakses tanggal 25 Februari 2014), dimensi kepuasan

kerja meliputi:

a. Pekerjaan itu sendiri

Dari studi-studi tentang karakteristik pekerjaan, diketahui bahwa

sifat dari pekerjaan itu sendiri adalah determinan utama dari kepuasan

kerja. Pekerjaan itu sendiri adalah pekerjaan yang dihadapi oleh karyawan

sehari-hari. Setiap pekerjaan akan dipercayakan kepada karyawan yang

dianggap memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Pekerjaan yang
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dimaksud dapat sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari ketika calon

karyawan tersebut masih belajar di sekolah atau tidak, juga dapat sesuai

dengan keahliannya atau tidak, juga minat dan keterampilannya. Pekerjaan

yang dihadapi sehari-hari biasanya terspesifikasi dan kurang bervariasi

sehingga dapat menimbulkan kebosanan atau kejenuhan dan akhirnya akan

mempengaruhi tingkat kepuasannya.

b. Supervisi

Kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis dan

dukungan perilaku kepada bawahan yang mengalami permasalahan dalam

pekerjaannya. Ada dua dimensi gaya supervisi yang mempengaruhi

kepuasan kerja: pertama, berpusat pada karyawan, diukur menurut tingkat

dimana atasan menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada

karyawan. Kedua, partisipasi atau pengaruh seperti diilustrasikan oleh

manajer yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Supervisi

adalah suatu usaha untuk memimpin dengan mengarahkan orang lain

sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, serta memberikan hasil

yang maksimum.

c. Pemberian upah / imbalan

Merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk

meningkatkan prestasi kerja, memotivasi, dan kepuasan kerja. Imbalan

adalah jumlah keseluruhan pengganti jasa yang telah dilakukan oleh

tenaga kerja yang meliputi gaji / upah pokok dan tunjangan sosial lainnya.
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Pada beberapa studi yang telah dilakukan diketahui bahwa imbalan

merupakan karakteristik pekerjaan yang menjadi ukuran ada tidaknya

kepuasan kerja, dimana penyebab utamanya adalah ketidakadilan dalam

pemberian imbalan tersebut. Ada dua macam imbalan yaitu: imbalan

instrinsik yaitu imbalan yang diperoleh karena adanya pengakuan dan

penghargaan, imbalan ekstrinsik yaitu imbalan yang diperoleh karena

adanya promosi, upah dan gaji.

d. Promosi

Kesempatan untuk maju didalam organisasi disebut dengan

promosi atau kenaikan jabatan. Seseorang yang dipromosikan umumnya

dianggap prestasinya adalah baik, disamping pertimbangan lain. Promosi

memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, lebih bertanggung

jawab dan meningkatkan status sosial. Oleh karena itu individu yang

merasakan adanya ketetapan promosi merupakan salah satu kepuasan dari

pekerjaannya.

e. Mitra kerja

Kartono (1985) mengatakan bahwa perasaan puas oleh bawahan

akan diperoleh apabila bawahan merasa dihargai oleh atasannya,

dilibatkan dalam pemecahan suatu masalah serta mempunyai kesempatan

untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti pekerjaan seringkali

memberikan kepuasan kebutuhan sosial, tidak hanya dalam arti

persahabatan saja tetapi juga dari segi yang lain seperti kebutuhan untuk

dihormati, berprestasi dan berafiliasi, karena manusia adalah makhluk
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sosial. Pada dasarnya seorang karyawan menginginkan adanya perhatian

dari atasan maupun dari rekan kerjanya.

4. Faktor Penentu Kepuasan Kerja

Faktor-faktor penentu kepuasan kerja (Munandar, 2001) antara lain:

a. Ciri Intrinsik Pekerjaan

Yaitu tingkat tantangan mental. Konsep dari tantangan yang sesuai

merupakan konsep yang penting. Pekerjaan yang menuntut kecakapan

yang lebih tinggi daripada yang dimiliki tenaga kerja, atau tuntutan pribadi

yang tidak dapat dipenuhi tenaga kerja akan menimbulkan frustasi dan

akhirnya ketidakpuasan kerja.

b. Gaji penghasilan (Equitable Reward).

Gaji sebagai penentu dalam kepuasan kerja yaitu merupakan fungsi

dari jumlah absolut dari gaji yang diterima, derajat sejauh mana gaji

memenuhi harapan-harapan tenaga kerja,  dan bagaimana gaji diberikan.

Jika gaji dipersepsikan adil didasarkan tuntutan-tuntutan pekerjaan, tingkat

keterampilan individu, dan standar gaji yang berlaku untuk kelompok

pekerjaan tertentu, maka akan ada kepuasan kerja.

c. Penyeliaan

Locke (dalam Munandar, 2001) memberikan kerangka kerja

teoritis untuk memahami kepuasan kerja karyawan dengan penyeliaan,

yaitu hubungan atasan-bawahan yang meliputi hubungan fungsional dan

keseluruhan (entity). Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana

penyelia membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan
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yang penting bagi karyawan. Hubungan keseluruhan didasarkan pada

ketertarikan antarpribadi yang menecrminkan sikap dasar dan  nilai-nilai

yang serupa.

d. Rekan-rekan sejawat yang menunjang

Didalam kelompok kerja dimana para pekerjanya harus bekerja

sebagai satu tim, kepuasan kerja mereka dapat timbul karena kebutuhan-

kebutuhan tinggi mereka (kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri)

dapat dipenuhi, dan mempunyai dampak pada motivasi kerja mereka.

e. Kondisi kerja yang menunjang

Kondisi kerja yang memperhatikan prinsip-prinsip ergonomi,

kebutuhan-kebutuhan fisik dipenuhi dan memuaskan tenaga kerja.

Sedangkan Rivai dan Mulyadi (2011) menyebutkan faktor-faktor yang

dapat menimbulkan kepuasan kerja seseorang antara lain:

a. Kedudukan

b. Pangkat dan jabatan

c. Masalah umur

d. Jaminan finansial dan jaminan sosial

e. Mutu pengawasan

Menurut Sutrisno (dalam Mariskha Z, 2011) faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja adalah:
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a. Faktor psikologis

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang

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

keterampilan.

b. Faktor Sosial

Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar

karyawan maupun karyawan dengan atasan.

c. Faktor Fisik

Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan,

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dna waktu istirahat, perlengkapan

kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi

kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya.

d. Faktor Finansial

Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan

karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-

macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya.

Menurut Spector (dalam Tenggara H, Zamralita, & Tommy P, 2008)

menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:

1. Faktor yang ada pada lingkungan pekerjaan itu sendiri dan hal-hal yang

berhubungan dengan pekerjaan.

Faktor lingkungan dalam pekerjaan meliputi beberapa hal, diantaranya:

a. Karakteristik pekerjaan, yaitu mengenai gambaran dari tugas dan

pekerjaan itu sendiri
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b. Lingkungan dalam perusahaan yang berhubungan dengan kinerja

karyawan

c. Berhubungan dengan kinerja karyawan

d. Peranan dalam perusahaan, yaitu pola perilaku yang dibutuhkan

individu dalam perusahaan

e. Konflik antara pekerjaan dan keluarga, adalah konflik yang

terjadi apabila ada permintaan dari keluarga dan permintaan dari

pekerjaan yang saling mengganggu (contohnya, ayah dan ibu

yang sama-sama bekerja atau orangtua tunggal)

f. Upah

g. Stres kerja

h. Beban kerja, yaitu pekerjaan yang membutuhkan usaha baik

mental dan fisik

i. Jadwal kerja, diantaranya jadwal yang tidak menentu, pembagian

kerja yang panjang, jam kerja malam, dan kerja paruh waktu

2. Faktor individu itu sendiri

Faktor individu meliputi beberapa hal, diantaranya:

a. Usia, kepuasan kerja dinilai meningkat seiring dengan

bertambahnya usia seseorang

b. Jenis kelamin, perempuan dinilai lebih merasa puas dengan

pekerjaannya karena memiliki pengharapan yang rendah terhadap

pekerjaannya
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c. Kepribadian, diantaranya locus of control dan negative affectivity

(contohnya, depresi dan kecemasan)

d. Person-job fit, yaitu perasaan kecocokan yang dimiliki karyawan

antara karakteristik pekerjaan dan pribadi

Dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor penentu kepuasan kerja

meliputi: ciri intrinsik pekerjaan, gaji penghasilan, penyeliaan, rekan kerja

sejawat yang menunjang, kondisi kerja yang menunjang, adanya faktor

psikologis, faktor sosial, faktor fisik, dan faktor finansial, faktor lingkungan

(seperti stres kerja, beban kerja, upah dan lain sebagainya), dan faktor

individu itu sendiri (meliputi usia, jenis kelamin, kepribadian, person-job fit).

B. Stres Kerja

1. Pengertian Stres Kerja

MenurutHariandja(2002)stressadalahketeganganatautekananemosional

yang dialamiseseorang yang sedangmenghadapituntutan yang sangatbesar,

hambatan-hambatan, danadanyakesempatan yang

sangatpentingdandapatmempengaruhiemosi,

pikiransertakondisifisikseseorang. Sedangkan Munandar (2001) mengatakan

bahwa stres merupakan suatu kondisi negatif yang lebih banyak mengarah

pada penyakit fisik maupun mental atau pada perilaku yang tidak wajar. Stres

adalah beban mental yang oleh individu bersangkutan akan dikurangi atau

dihilangkan.
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Menurut Hardjana (dalam Shofiah dan Raudhatussalamah, 2008), stres

merupakan akibat dari penilaian orang atas tuntutan hal, peristiwa, orang,

keadaan, dan sumber dayanya sendiri untuk menanggapi tuntutan itu. Karena

itu stres kerap diakibatkan oleh kekurangan informasi, salah paham,

kepercayaan yang tak rasional.Sedangkan Landy (dalam Rivai dan Mulyadi,

2011) memahami stres sebagai ketidakseimbangan keinginan dan

kemampuan memenuhinya sehingga menimbulkan kosekuensi penting bagi

dirinya.Menurut Anoraga (2001), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan

seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan

dilingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya

terancam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan

suatu kondisi tertekan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi

seseorang, dimana seseorang dipaksa memberikan tanggapan terhadap suatu

kondisi, pekerjaan, lingkungan tertentu yang melebihi kemampuan dirinya

dalam penyesuaian terhadap suatu tuntutan internal maupun eksternal.

2. Jenis stres

Quick dan Quick (dalam Rivai dan Mulyadi, 2011) 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
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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 (absenteerism) yang tinggi, yang diasosiasikan

dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian.

3. Sumber-sumber stres

Sumber-sumber stres pada masing-masing individu berbeda-beda. Hal

ini disebabkan oleh tingkat kerentanan stres seseorang yang berbeda-beda.

Singer(dalam Hertanto,2011) mengatakan bahwa stress encompases the

physiological and physiological reactions which people exhibit in response to

environment event called stressors, dapat disimpulkan bahwa, ada tiga

klasifikasi penyebab stres (stressor) yaitu:

a. Organizational stressor

Secara langsung terkait dengan lingkungan kerja dan fungsi secara

langsung dengan pekerjaan.

b. Live events

Tidak dipengaruhi oleh aspek organisasi tetapi lebih didominasi dari

peristiwa kehidupan individu.

c. Individual stressor

Terkait dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing individu dalam

memandang lingkungannya.
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4. Faktor-faktor yang dapatmenimbulkanstres

Faktor-faktor yang dapatmenimbulkan stress di

pekerjaanberdasarkanpenelitianHurrel, dkk (dalam Munandar, 2001) yaitu:

a. FaktorInstrinsikdalamPekerjaan

Faktorinstrinsikinimeliputi:

1. Tuntutanfisik

Kondisifisikkerjamempunyaipengaruhterhadapkondisifaaldanp

sikologisdiriseorangtenagakerja.Kondisifisikdapatmerupakanpembang

kit stress (stressor), meliputi:

a. Bising

Bisingselaindapatmenimbulkangangguansementaraatauteta

ppadaalatpendengaran, jugamerupakansumberstres yang

menyebabkanpeningkatan dari kesiagaan danketidakseimbangan

psikologis.

b. Paparan (exposure)

Paparanterhadapbisingberkaitandengan rasa lelah,

sakitkepala, lekastersinggung,

danketidakmampuanuntukberkonsentrasi.

c. Getaran
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Getaranmerupakansumberstres yang kuat yang

menyebabkanpeningkatantarafcatecholominedanperubahandariberf

ungsinyaseseorangsecarapsikologikaldan neurological.

d. Hygiene

Lingkungan yang

kotordantidaksehatmerupakanpembangkitstres.

2. TuntutanTugas

Penelitianinimenunjukkanbahwakerja

shift/kerjamalammerupakansumberutamadaristressbagiparapekerjapabr

ik yang berpengaruhsecaraemosionaldanbiologikal (Monk

danTepas,dalamMunandar, 2001). Selain kerja shift/kerja malam,

beban kerja, dan penghayatan dari risiko dan bahaya juga merupakan

sumber utama dari stres kerja.

3. PeranIndividudalamOrganisasi

Konflikorean (role conflict)

timbuljikakaryawanmengalamiadanyapertentanganantaratugas-tugas

yang harusdilakukandanantaratanggungjawab yang dimiliki, tugas-

tugas yang

harusdilakukanmenurutpandangankaryawanbukanmerupakanbagiandar

ipekerjaannya, tuntutan-tuntutan yang bertentangandariatasan, rekan,

bawahan, atau orang lain yang dinilaipentingbagidirinya,



25

danpertentangandengannilai-

nilaidankeyakinanpribadinyasewaktumelakukantugaspekerjaannya.

4. PengembanganKarir

Pengembangankarirmerupakanpembangkitstresspotensial yang

mencakupketidakpastianpekerjaan, promosiberlebih, danpromosi yang

kurang.

5. Hubungandalam Pekerjaan

Hubungan yang baikantara

anggotadarisatukelompokkerjadianggapsebagaifaktorutamadalamkeseh

atanindividudanorganisasi.Hubungankerja yang

tidakbaikterungkapdalamgejala-gejalaadanyakepercayaan yang rendah,

tarafpemberian support yang rendah, danminat yang

rendahdalampemecahanmasalahdalamorganisasi(Munandar, 2001).

b. FaktorEkstrinsikdalamPekerjaan

Kategoripembangkitstresspotensialinimencakupsegalaunsurkehidu

panseseorang yang berinteraksidenganperistiwa-

peristiwakehidupandankerja di dalamsatuorganisasi,

dandengandemikianmemberikantekananpadaindividu.

Menurut A.A.Anwar Prabu Mangkunegara (dalam Tunjungsari,

2011) berpendapat bahwa, penyebab stres kerja yaitu beban kerja yang

dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan

kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak

memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja,
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perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam

kerja.

MenurutMunandar (2001), stressditentukanolehciri-ciriindividu,

sejauhmanamelihatsituasinyasebagaipenuhstres. Reaksi-reaksipsikologis,

fisiologisdan/ataudalambentukperilakuterhadap stress

adalahhasildariinteraksisituasidenganindividunya, mencakupciri-

cirikepribadian yang khususdanpola-polaperilaku yang

didasarkanpadasikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalamanlalu,

keadaankehidupan, dankecakapan (antara lain intelegensi, pendidikan,

pelatihan, danpembelajaran). Dengan kata lainfaktor-

faktordalamindividuberfungsisebagaifactorpengubahantararangsangdarilin

gkunganyang merupakanpembangkitstresspotensialdenganindividu.

5. Gejala stres

Adapun tanda-tanda dari stres, menurut Munandar (2001) yaitu:

a. Mudah tersinggung

b. Kelelahan fisik dan mental

c. Ketidaktegasan

d. Hilangnya obyektivitas

e. Kecendrungan berbuat salah

f. Kekhilafah dalam ingatan

g. Hubungan interpersonal yang tegang

h. Beban berlebihan dan mudah tersinggung, dsb.
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Menurut Rivai dan Mulyadi (2011) gejala stres ditempat kerja, di tandai

dengan:

a. Kepuasan kerja rendah

b. Kinerja yang menurun

c. Semangat dan energi menjadi hilang

d. Komunikasi tidak lancar

e. Pengambilan keputusan jelek

f. Kreativitas dan inovasi kurang

g. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif

Jadi dapat disimpulkan, gejala stres kerja karyawan ditandai dengan:

kepuasan kerja rendah, mudah tersinggung, semangat dan energi menjadi

berkurang, ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, dan memiliki

hubungan interpersonal yang tegang / tidak akrab antara satu dengan yang

lainnya.

6. Indikator-indikator stres kerja

Berdasarkankesimpulan dari pengertian stres kerja menurut Hariandja

(2002), yaitu suatu kondisi tertekan yang mempengaruhi emosi, proses

berpikir dan kondisi seseorang, dimana seseorang dipaksa memberikan

tanggapan terhadap suatu kondisi, pekerjaan, lingkungan tertentu yang

melebihi kemampuan dirinya dalam penyesuaian terhadap suatu tuntutan

internal maupun eksternal. Dapat di simpulkan bahwa indikator dari stres

kerja terbagi menjadi dua, yaitu: ekstrinsik, dan intrinsik. Adapun indikator

ekstrinsik terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Lingkungan kerja
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Kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat merupakan pembangkit

stres.

b. Beban kerja.

Keadaan karyawan yang dihadapkan pada sejumlah pekerjaan yang

harus dikerjakan dan tidak mempunyai waktu untuk menyelesaikan

pekerjaannya.

Sedangkan indikator intrinsik, yaitu:

c. Peran stres

Stres timbul karena ketidakcakapan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan

dan berbagai harapan terhadap dirinya sendiri. Misalnya: ketegangan,

mudah marah, kejenuhan/kebosanan, suka menunda-nunda, dan lain

sebagainya.

7. Dampak Stres Kerja

Menurut Anatan dan Ellitan (dalam Mariskha Z, 2011) 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 kkarir karena bila stres berdampak pada

penurunan dan stabilitas dan daya tahan tubuh maka kinerja individu akan

menurun dan menghambat karir mereka.

b. Dampak Positif
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Dampak positif dari stres kerja adalah dapat memicu perkembangan

karir karena stressor bisa digunakan sebagai motivator juga untuk memacu

peningkatan kinerja karyawan.

C. KerangkaPemikiran, dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas

pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan

meningkat secara optimal.

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual

karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda

sesuai dengan karakteristik yang berlaku pada dirinya. Masalah kepuasan

kerja penting sekali untuk diperhatikan, karena kepuasan kerja yang tinggi

akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan akan mendorong

karyawan untuk berprestasi (Tunjungsari, 2011).

Individu dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan menunjukkan sikap

yang positif terhadap pekerjaannya, seperti: akan bersemangat untuk bekerja,

kurangnya absensi ketidakhadiran, merasa puas dengan gaji yang diterima,

akan setia kepada perusahaan, terjalin hubungan baik antara rekan kerja dan
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atasan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, individu yang tidak puas dengan

pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya, seperti:

kurang bersemangat untuk bekerja, sering absen, tidak puas dengan gaji yang

diterima, tidak adanya hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun

atasan, dan lain sebagainya. Menurut Locke (dalam Munandar 2001) dengan

teori pertentangan (Discrepancy Theory), menyatakan bahwa individu akan

merasa puas atau tidak puas merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung

bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara

keinginan-keinginannya dan hasil-keluarannya.

Munandar (2001) menyebutkan  faktor-faktor penentu kepuasan kerja

meliputi: ciri intrinsik pekerjaan, gaji penghasilan, penyeliaan, rekan-rekan

sejawat yang menunjang, dan kondisi pekerjaan yang menunjang. Salah satu

dari faktor yang membuat seseorang itu puas adalah stres kerja, yang mana hal

ini dapat dilihat dari ciri intrinsik pekerjaan yaitu tingkat tantangan mental,

dimana tuntutan pribadi yang tidak dapat dipenuhi tenaga kerja akan

menimbulkan frustasi, yang kemudian frustasi inilah akan membuat seseorang

itu stres. Stres yang dirasakan pada saat bekerja disini merupakan stres yang

positif (eustress) yang mana stres diperlukan untuk menghasilkan prestasi

yang tinggi. Makin tinggi dorongannya untuk berprestasi, maka makin tinggi

tingkat stresnya dan makin tinggi juga produktivitas dan efisiensinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anatan dan Ellitan (dalam

Mariskha, 2011) salah satu dampak stres kerja yaitu dampak positif, yang

mana dampak positif dari stres kerja ini dapat memicu perkembangan karir

karena stressor bisa digunakan sebagai motivator juga untuk memacu

peningkatan kinerja karyawan. Dampak positif dari stres kerja inilah yang
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kemudian akan mendorong karyawan untuk lebih giat dalam bekerja, dan

menganggap stres kerja merupakan motivasinya untuk menjalankan tuntutan-

tuntutan dari perusahaan sehingga secara tidak langsung membuat karyawan

puas dengan pekerjaannya.

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tingginya tingkat stres pada

pekerjaan, hal ini tampak pada semakin seseorang itu merasa puas terhadap

pekerjaannya maka akan semakin seseorang itu merasakan stres terhadap

pekerjaannya, karena adanya tuntutan-tuntutan dari perusahaan yang harus

diselesaikan. Seseorang yang puas terhadap apa yang diberikan oleh

perusahaan kepadanya akan setia kepada perusahaan dan akan menjalankan

tugas pekerjaannya dengan sebaik mungkin, sehingga semakin seseorang itu

merasakan kepuasan dalam bekerja maka semakin seseorang itu mengalami

stres. Tingginya tingkat stres terhadap pekerjaannya akan mendorong

seseorang untuk lebih giat dalam bekerja, stres yang mereka rasakan

merupakan tantangan bagi mereka untuk terpenuhinya kepuasan mereka

terhadap pekerjaan.

2. Hipotesis

Berdasarkan deskriptif teori, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

terdapat hubungan signifikan antara stres kerja dengan kepuasan kerja pada

karyawan PT Pertamina Persero UP2Sungai Pakning.


