
 
 
 
 
 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 
 
A. Tinjauan Tentang Konflik Kerja 

 
1. Pengertian Konflik 

 
Manusia merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan suatu 

perusahaan, oleh karena itu diperlukan ilmu manajemen yang khusus untuk 

mengelola sumber daya manusia. Bidang manajemen manusia memerlukan 

pengetahuan yang luas menyangkut jiwa (psikologis), sosiologi, ekonomi, dan 

administrasi. Dimana manajemen sumber daya manusia harus tahu dan mampu 

bagaimana cara memuaskan karyawan dan mengendalikan karyawan agar tidak 

terjadi konflik kerja yang akan  berdampak pada stres kerja dan dapat merugikan 

perusahaan. 

 
Menurut Wahyudi dan Kusnadi (2001: 11) konflik adalah segala bentuk interaksi 

yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, 

bertentangan atau bersebrangan). Sedangkan menurut Wexley dan Yuki (1992: 

229) konflik adalah suatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak (Two 

parties) yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka dan atau 

mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan  pihak yang menjadi lawannya. 



Sedangkan menurut Daniel  Webster yang dikutip oleh Morris (2003: 1-2) konflik 

adalah: 

1. Tindakan kompetitif atau perlawanan dari ketidakselarasan/ 

pertentangan  

2. Pernyataan atau tindakan antagonistik (seperti perbedaan gagasan, 

ketertarikan atau orang) 

3. Pertentangan yang dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan, energi, 

pengharapan-pengharapan dan permintaan yang tidak saling sesuai  

4. Pertemuan yang saling bermusuhan. 

 
Dari keempat definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik muncul 

ketika ada dua atau lebih respon atau sederet tindakan atas sebuah peristiwa. 

Konflik tidak selalu menyatakan permusuhan, meskipun permusuhan bisa benar-

benar menjadi bagian terpenting dari konflik itu. Konflik dapat pula dikatakan 

sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-

kelompok adalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan 

sumber daya yang langka secara bersama-sama dan atau karena mereka memiliki 

status, tujuan nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda-beda. 

 
2. Jenis-Jenis Konflik 

 
Konflik adalah ketidaksetujuan dari dua atau lebih anggota organisasi atau 

perusahaan yang dapat timbul karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan 

status, tujuan. Anggota-anggota organisasi atau perusahaan yang mengalami 

ketidaksetujuan tersebut berusaha menjelaskan permasalahan mereka dari sudut 

pandang mereka masing-masing. Tidaklah mudah mengatasi konflik yang terjadi 



di dalam sebuah perusahaan. Terkadang perusahaan menutup mata dan 

menganggap bahwa konflik tidak ada jika tidak terjadi demonstrasi, pemogokan, 

dan lain-lain. Padahal sesungguhnya tanpa disadari perusahaan, konflik yang 

sesungguhnya terjadi tidaklah selalu konflik yang besar antara perusahaan dengan 

karyawan tetapi dapat juga terjadi antara sesama karyawan itu sendiri. 

 
Didalam sebuah organisasi baik itu organisasi bisnis ataupun non-bisnis terjadinya 

konflik tidak dapat dihindari. Menurut Tjiptono dan Diana (2001: 173), jika 

dilihat dari pihak-pihak yang saling bertentangan, maka ada lima jenis konflik 

dalam kehidupan organisasi, yaitu: 

1. Konflik dalam diri individu  

Konflik ini terjadi jika seorang individu menghadapi ketidakpastian mengenai 

pekerjaan yang ia harapkan untuk dilaksanakan, jika berbagai permintaan 

pekerjaan saling bertentangan, atau jika individu diharapkan untuk melakukan 

lebih dari kemampuannya. 

2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama  

Konflik ini terjadi diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan 

konflik antar peranan (misalnya antara manajer dan karyawan). 

3. Konflik antara individu dan kelompok 

Konflik ini berhubungan dengan cara seorang individu menanggapi tekanan 

untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya. Misalnya, 

seorang individu diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar 

norma-norma kelompok. 

 

 



4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama 

Konflik ini terjadi karena adanya  pertentangan kepentingan antar kelompok 

organisasi yang sama. 

5. Konflik antar organisasi 

Konflik ini timbul karena adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem 

perekonomian suatu negara. Biasanya konflik ini mengarah pada timbulnya 

produk baru, jasa, teknologi baru, harga yang lebih murah dan pemanfaatan 

sumber daya yang lebih efisien. 

 
3. Bentuk-bentuk Konflik Dalam Perusahaan  

 
Menurut Veithzal (2004: 508-509) konflik dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok yaitu: 

1. Berdasarkan pelakunya; 

Konflik bisa bersifat internal atau eksternal bagi individu yang mengalaminya 

2. Berdasarkan penyebabnya; 

Konflik disebabkan karena mereka yang bertikai ingin memperoleh 

keuntungan sendiri atau karena timbulnya perbedaan pendapat, penilaian dan 

norma. 

3. Berdasarkan akibatnya. 

Konflik dapat bersifat baik atau buruk. 

 
Konflik merupakan suasana batin yang berisi kegelisahan dan pertentangan antara 

dua motif atau lebih mendorong seseorang untuk melakukan dua atau lebih 

kegiatan yang saling bertentangan. Bila tidak dikendalikan secara baik akan 

menimbulkan perpecahan di antara individu yang ada dalam perusahaan. 



Beberapa bentuk konflik dalam batasan pengaruhnya terhadap perusahaan dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a) Konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang 

menambah keuntungan kinerja perusahaan. 

b) Konflik disfungsional adalah setiap atau interaksi di antara kelompok yang 

merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. 

c) Konflik dan kinerja 

Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja 

perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik itu 

dikelola. Untuk setiap perusahaan, tingkat optimal konflik yang terjadi 

dapat dianggap sangat berguna, membantu kinerja keberhasilan yang 

positif. Di satu pihak, ketika tingkat konflik terlalu rendah, kinerjanya 

biasanya buruk. Di lain pihak, jika tingkat konflik menjadi terlalu tinggi 

akan berakibat kekacauan yang dapat pula mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan. 

 
Konflik mempunyai pengaruh terhadap prestasi seorang karyawan. Hubungan 

antara konflik yang ada dalam perusahaan dan prestasi organisasi dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1. Hubungan Konflik dan Prestasi Organisasi 

Prestasi Organisasi 
                     (Tinggi) 

 

Sumber:  Ranupandojo dan Husnan (1984: 232) 

 
Gambar di atas memperlihatkan  bagaimana hubungan antara konflik yang terjadi 

dalam sebuah organisasi dengan prestasi yang dihasilkan. Kurva dalam bentuk 

huruf “U” terbalik dalam gambar menunjukkan bahwa konflik-konflik dengan 

intensitas yang optimal akan menguntungkan bagi organisasi yang bersangkutan. 

Sedangkan konflik dengan intensitas yang sangat tinggi merupakan kerugian bagi 

organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat konflik kerja yang dapat merugikan 

karyawan dan perusahaan, maka akan merugikan perusahaan dan mengancam 

kelangsungan hidup perusahaan. Tetapi apabila konflik dalam tingkat yang 

optimal atau konflik kerja dalam konteks sewajarnya tidak dijadikan beban bagi 

karyawan, maka dapat menguntungkan perusahaan karena dapat membantu 

kinerja keberhasilan yang positif.  
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4. Penyebab Terjadinya Konflik 

 
Sebab-sebab timbulnya konflik menurut Nitisemito (1996: 126) adalah sebagai 

berikut: 

a. Perbedaan pendapat 

Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, masing-masing pihak 

merasa dirinya yang paling benar. Bila perbedaan pendapat ini cukup tajam, 

dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan dan sebagainya. 

b. Salah paham 

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. 

Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuanya baik tetapi oleh pihak lain 

dianggap merugikan. Bagi yang merasa dirugikan timbul rasa kurang enak, 

kurang simpati, atau justru kebencian. 

c. Salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan 

Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-

masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Sudah tentu seseorang yang 

dirugikan merasa kurang enak, kurang simpati, atau malahan benci. Perasaan-

perasaan ini dapat menjurus ke arah konflik dengan segala akibatnya. 

Kerugian ini bukan hanya bersifat materi, tetapi dapat juga bersifat non materi. 

d. Perasaan yang terlalu sensitif 

Mungkin tindakan seseorang adalah wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap 

merugikan. Jadi dilihat dari sudut hukum atau etika yang berlaku tindakan ini 

termasuk perbuatan yang salah. Meskipun demikian, karena pihak lain terlalu 

sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan karena dapat 

menimbulkan konflik. 



 
Menurut Kreitner dan Kinicki yang dikutip oleh Tjiptono dan Diana (2002: 170), 

ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, yaitu: 

1. Kepribadian atau sistem nilai yang berbeda. 

2. Batas-batas pekerjaan yang tumpang tindih atau tidak jelas. 

3. Persaingan dalam mendapatkan sumber daya yang terbatas. 

4. Komunikasi yang kurang memadai. 

5. Tugas-tugas yang saling tergantung (misalnya, seorang individu tidak 

dapat menyelesaikan tugasnya sebelum orang lain telah merampungkan 

tugasnya). 

6. Kompleksitas organisasi. 

7. Kebijakan, standar atau peraturan yang tidak jelas. 

8. Deadline yang tidak masuk akal atau tekanan waktu yang terlalu ekstrim 

9. Pengambilan keputusan kolektif (semakin banyak orang yang 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar 

kemungkinan terjadinya konflik). 

10. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. 

11. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi (misalnya, harapan yang tidak 

realistis terhadap pekerjaan, gaji, atau promosi). 

12. Konflik yang tidak terpecahkan atau tersembunyi. 

 
 
 
 
 
 
 



Sedangkan menurut Ranupandojo dan Husnan (1984: 231-232) penyebab konflik 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah: 

1. Keharusan untuk terbagi sumber-sumber daya yang langka 

Jika setiap unit di dalam organisasi dapat mencapai pekerja dalam jumlah 

tidak terbatas, begitu pula halnya dengan uang, bahan-bahan, peralatan, dan 

ruangan maka masalah bagaimana cara membagi sumber-sumber daya vital 

tersebut bersifat langka. 

2. Perbedaan–perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi  

Jika tiap-tiap sub unit makin terspesialisasi atau didiferensiasi, maka ketika 

mereka mengembangkan tujuan tugas dan personil yang tidak sama. 

Perbedaan atau diferensiasi demikian sering kali menyebabkan timbulnya 

konflik kepentingan atau prioritas-prioritas, sekalipun mereka telah sepakat 

tentang tujuan-tujuan menyeluruh organisasi yang bersangkutan. 

3. Ketergantungan aktivitas-aktivitas pekerjaan di dalam organisasi yang 
bersangkutan  

 
Terdapat adanya ketergantungan kerja, apabila dua sub unit atau lebih saling 

tergantung satu sama lain untuk menyelesaikan  tugas mereka masing-masing. 

Potensi untuk munculnya konflik adalah terbesar, apabila salah satu unit kerja, 

harus menunggu untuk memulai pekerjaan mereka sampai unit lain 

menyelesaikan pekerjaan mereka. 

4. Perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi-persepsi antara kesatuan-
kesatuan organisasi 

 
Perbedaan-perbedaan dalam tujuan-tujuan antar anggota berbagai unit di 

dalam organisasi tertentu, sering kali disertai oleh perbedaan dalam sikap, 

nilai-nilai dan persepsi yang dapat menyebakan timbulnya konflik. 



 
Sumber-sumber lain yang dapat menyebabkan timbulnya konflik adalah gaya 

individual dan ambiguitas organisasi. Ada orang-orang tertentu yang menyukai 

konflik, debat-debat dan argumentasi. Dan apabila hal tersebut berada dalam 

batas-batas yang terkendali, maka hal itu dapat menstimulasi para anggota 

organisasi untuk memperbaiki hasil pekerjaan mereka. Akan tetapi, ada saja 

pihak-pihak yang meningkatkan konflik-konflik, debat-debat dan argumentasi 

mereka hingga menjadi perang terbuka. 

 
5. Cara Menemukan Konflik Atau Sumbernya 

 
Menurut Ranupandojo dan Husnan (1984: 236-237) beberapa cara yang biasa 

dipakai untuk menemukan konflik atau sumbernya adalah: 

1. Membuat prosedur penyelesaian konflik (graviance procedure) 

Dengan adanya grievance procedure ini memberanikan karyawan untuk 

mengadu kalau dirasakannya ketidakadilan. Keberanian untuk segera 

memberitahukan masalah, merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan. 

2. Observasi langsung 

Tidak semua konflik disuarakan oleh para karyawan. Karena itu ketajaman 

observasi dari pimpinan akan bisa mengetahui ada tidaknya suatu (sumber) 

konflik. 

3. Kotak saran 

Cara semacam ini banyak digunakan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga 

lain. Cara ini efektif karena para pengadu tidak perlu bertatap muka dengan 

pimpinan. Bahkan bisa merahasiakan identitasnya. Tapi perusahaan juga harus 

hati-hati karena adanya kemungkinan “fitnah” dari kotak saran ini. 



4. Politik pintu terbuka  

Politik pintu terbuka memang sering diumumkan, tetapi hasilnya sering tidak 

memuaskan. Hal ini sering disebabkan karena pihak manajemen tidak 

bersungguh-sungguh dalam ”membuka” pintunya. Paling tidak ini sering 

dirasakan oleh para karyawan. Juga adanya keseganan dari pihak karyawan 

sering menjadi penghalang terhadap keberhasilan cara ini. 

5. Mengangkat konsultan personalia 

Konsultan personalia pada umumnya adalah seorang ahli psikologi, dan 

biasanya merupakan sifat dari bagian personalia.  Kadang-kadang karyawan 

segan pergi menemui atasannya tetapi bisa menceritakan kesulitannya pada 

konsultan psikologi ini. 

6. Mengangkat ”ombudsman” 

Ombudsman adalah orang yang bertugas membantu ”mendengarkan” 

kesulitan-kesulitan yang ada/dialami oleh karyawan untuk diberitahukan 

kepada pimpinan. Ombudsman biasanya adalah orang yang disegani karena 

terkenal kejujuran dan keadilannya. 

 
6. Langkah-Langkah Manajemen Untuk Menangani Konflik 

 
Ranupandojo dan Husnan (1984: 239-240) mengungkapkan bahwa langkah-

langkah manajemen untuk menangani konflik adalah sebagai berikut: 

1. Menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan 
ketidakpuasan 

 
Langkah ini sangat penting karena kekeliruan dalam mengetahui masalah yang 

sebenarnya akan menimbulkan kekeliruan pula dalam merumuskan cara 

pemecahannya. 



2. Mengumpulkan keterangan/fakta 

Fakta yang dikumpulkan haruslah lengkap, tetapi harus dihindari 

tercampurnya dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat sudah 

dimasuki unsur subyektif. Karena itu pengumpulan fakta haruslah dilakukan 

dengan hati-hati. 

3. Mengenai dan memutuskan 

Dengan diketahuinya masalah dan terkumpulnya data, manajemen haruslah 

mulai melakukan evaluasi terhadap keadaan itu. Sering kali hasil analisa bisa 

terdapat berbagai alternatif pemecahan. 

4. Memberikan jawaban 

Meskipun manajemen kemudian sudah memutuskan, tetapi keputusan ini 

haruslah diberitahukan kepada pihak karyawan. 

5. Tindak lanjut 

Langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari keputusan yang telah 

dibuat. 

 
B. Tinjauan Tentang Stres Kerja 

 
1. Pengertian Stres Kerja 

 
Stres merupakan fenomena yang sangat kompleks dan unik sehingga banyak 

pakar berbeda-beda di dalam memberikan definisi tentang stres. Ada orang yang 

mempunyai kemampuan mengendalikan beban kerja mereka sendiri dan 

mengenai stres tanpa menimbulkan marah, gelisah dan depresi, dan yang lain 

justru mempunyai prilaku sebaliknya. 

 



Menurut Handoko (2000: 82) stres adalah suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Sedangkan menurut 

Agoes dkk (2003: 15) stres adalah kondisi dinamis dengan rasa tegang dan cemas 

pada individu atau kumpulan individu dikarenakan adanya ketidakseimbangan 

antara tuntutan dan kemampuan respons yang dihadapkan dengan kesempatan dan 

pembatas yang diinginkannya dengan ditandai oleh ketegangan emosional yang 

berpengaruh kondisi mental dan phisik. 

 
Secara umum stres diartikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan yang 

disebabkan ketika seseorang merasa bimbang terhadap kemampuannya untuk 

memecahkan suatu masalah yang penting. Menurut Danelly (1996: 339) stres 

adalah suatu tanggapan penyelesaian diperantarai oleh perbedaan-perbedaan 

individu dan atau proses psikologi, akibat dan tindakan setiap lingkungan, situasi 

atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan 

kepada seseorang. Sedangkan menurut Robbins (2001: 304) stres adalah suatu 

kondisi dinamika yang didalamnya seorang individu dikronfrontasikan dengan 

suatu peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat 

diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. 

 
Davis et all (1993: 196) mengatakan stres adalah suatu kondisi ketegangan  yang 

mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi fisik seseorang. Definisi stres 

menurut Veithzal (2004: 507) adalah suatu istilah payung yang merangkumi 

tekanan, beban, konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, anxietti, 

kemurungan dan hilang daya. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 



menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan. 

 
2. Pendekatan  Stres Kerja 

 
Veithzal (2004: 517-518) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan stres kerja, 

yaitu pendekatan individu dan perusahaan. Bagi individu penting dilakukan 

pendekatan karena stres dapat mempengaruhi kehidupan, kesehatan, produktivitas 

dan penghasilan. Bagi perusahaan bukan saja kerena alasan kemanusiaan, tetapi 

juga karena secara keseluruhan. Perbedaan pendekatan individu dengan 

pendekatan organisasi tidak dibedakan secara tegas, pengurangan stres dapt 

dilakukan pada tingkat individu, organisasi maupun kedua-duanya. 

a) Pendekatan individu meliputi: 
1. Meningkatkan keimanan; 
2. Melakukan meditasi dan pernafasan; 
3. Melakukan kegiatan olahraga; 
4. Melakukan relaksasi 
5. Dukungan sosial dari teman-teman dan keluarga; 
6. Menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. 

b) Pendekatan perusahaan meliputi: 
1. Melakukan perbaikan iklim organisasi; 
2. Melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik; 
3. Menyediakan sarana olahraga; 
4. Melakukan analisis dan kejelasan tugas; 
5. Meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; 
6. Melakukan restrukturisasi tugas; 
7. Menerapkan konsep manajemen berdasarkan sasaran. 
 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa stres adalah suatu 

kondisi dimana seseorang menghadapi kesempatan, kendala dan tuntutan. Yang 

mana setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda dalam tanggapan 

penyelesaiannya, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi fisik 

seseorang. 



3. Macam-Macam Stres 

 
Menurut Agoes  (2003: 18-19) pada dasarnya stres dibedakan ke dalam: 

1. Quantitative overloading stress alah stres yang dikarenakan seseorang 

mempunyai wakltu yang sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan tugas 

yang banyak yang melebihi batas kemampuannya. 

2. Quantitative underloading stress adalah stres yang dikarenakan seseorang 

mempunyai waktu yang terlalu banyak untuk menyelesaikan pekerjaan 

atau tugas yang terlalu sedikit sehingga dia banyak menganggur dan 

akibatnya sangat membosankan. 

3. Qualitative overloading stress adalah stres ytang dikarenakan seseorang 

itu tidak mempunyai atau kekurangan kemampuan dan keahlian untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. 

4. Qualitative underloading stress adalah yang dikarenakan seseorang itu 

mempunyai kemampuan dan kehlian yang sangat tinggi untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya, sehingga pekerjaan atau tugasnya 

dianggap terlalu rendah dan akibatnya sangat membosankan. 

 
Sedangkan menurut Handoko (2000: 89) jenis kepribadian yang mudah 

mengalami stres antara lain: 

1. Kepribadian Tipe A, yaitu orang yang sangat kompetitif terhadap 

pekerjaan mereka, dan merasa selalu diburu-buru waktu. Orang seperti ini 

lebih agresif, tidak penyabar dan sangat berorientasi terhadap pekerjaan. 



2. Orang yang pusat kontrolnya terkenal yaitu orang yang percaya bahwa 

nasibnya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dirinya, seperti kebaikan 

atau kejahatan orang lain. 

3. Orang-orang yang tanpa alasan jelas didominasi oleh perasaan negatif, 

seperti mudah merasa cemas dan gelisah. Suasana hatinya sering dipenuhi 

oleh rasa marah, kecewa dan perasaan tidak menentu. 

 
4. Penyebab Stres 

 
Menurut Agoes (2003: 21) berdasarkan penyebabnya stres dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Stres dari luar organisasi 

Pada umunya penyebab stres yang berasal dari luar organisasi banyak terjadi di 

dalam lingkungan rumah. Penyebab stres yang ada dalam lingkungan rumah atau 

tempat tinggal pada dasarnya ada empat macam: 

1. Stres yang disebabkan oleh partner. Stres ini disebabkan  oleh pasangan 

suami atau istri. 

2. Stres yang disebabkan oleh anak. Anak biasanya jadi pemicu stres bagi 

orangtua. 

3. Stres yang disebabkan oleh pembantu rumah tangga. 

4. Stres yang disebabkan oleh tekanan lingkungan rumah. 

b.   Stres dari dalam organisasi 

Dalam perusahaan yang besar, mapan, dan kompleks akan banyak menghasilkan 

penyebab stres kerja sehingga individu akan semakin tertekan di dalam 



melaksanakan tugasnya. Secara skematis penyebab stres kerja ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 2.  Penyebab Stres dalam Organisasi 

 
Kebijakan 

Keputusan yang terakhir. 
Upah dan gaji tidak adil. 
Prosedur kurang jelas. 
Deskripsi kerja tidak realistis. 

 

 

Proses 

Komunikasi sangat lemah. 
Umpan balik prestasi lemah. 
Tujuan saling berlawanan arah. 
Pengukuran prestasi kurang jelas. 
Sistem pengendalian kurang jelas. 
Informasi tidak tepat dan akurat. 
 
 

  

 

Struktur 

Sentralisasi dan lemahnya partisipasi 
dalam pembuatan keputusan. 
Kesempatan untuk maju kecil. 
Terlalu banyak formalitas. 
Ketergantungan antar bagian tinggi. 
Adanya konflik lini dan staf. 

Sumber: Agoes (2003: 38) 
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5. Tanda-Tanda Stres 

 
Ada beberapa tanda atau gejala yang dapat menunjukkan ada tidaknya seseorang 

sudah atau belum kena stres. Menurut Agoes (2003: 40-43) tanda-tanda atau 

gejala-gejala stres pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Perasaan, meliputi: 
1) merasa khawatir, cemas atau gelisah; 
2) merasa ketakutan atau ciut hati; 
3) merasa mudah marah; 
4) merasa suka murung; 
5) merasa tidak mampu menanggulangi. 

2. Pikiran, meliputi: 
1) penghargaan atas diri yang rendah; 
2) takut gagal; 
3) tidak mampu berkonsentrasi; 
4) mudah bertindak mamalukan; 
5) susah atau cemas akan masa depannya; 
6) mudah lupa; 
7) emosi tidak stabil; 

3. Perilaku, meliputi: 
1) jika berbicara gagap atau gugup dan kesukaran bicara lainnya; 
2) sulit bekerja sama; 
3) tidak mampu rileks; 
4) menangis tanpa alasan yang jelas; 
5) bertindak menuruti kata hati; 
6) mudah terkejut atau kaget; 
7) ketawa dalam anggukan tinggi dan nada suara gelisah; 
8) menggertakkan gigi; 
9) merokok meningkat; 
10) penggunaan obat-obatan dan alkohol meningkat; 
11) Mudah mendapat kecelakaan, kehilangan nafsu atau selera makan. 

4. Tubuh, meliputi: 
1) berkeringat; 
2) serangan jantung meningkat; 
3) menggigil atau gemetar; 
4) mulut dan kerongkongan kering; 
5) mudah letih; 
6) sering kencing; 
7) mempunyai persoalan dengan tidur; 
8) diare atau ketidaksanggupan mencerna atau muntah; 
9) perut melilit; 
10) sakit kepala; 
11) tekanan darah tinggi; 
12) leher sakit atau punggung agak turun; 



13) rentan terhadap penyakit; 
14) susah berkelanjutan. 
 

6.  Akibat Stres 

 
Salah satu konsekuensi penyakit stres adalah keadaan tak berdaya yang mengarah 

kepada keputus asaan dan keterpurukan kesehatan pisik dan mental yang dapat 

menciptakan depresi klinis yang berat. Stres harus segera ditangani sebab stres 

akan dapat menimbulkan banyak penyakit seperti keadaan gelisah yang kronis, 

tekanan darah tinggi, penyakit serangan jantung, dan berbagai penyakit lainnya 

yang sangat mengganggu dan berbahaya. 

 
7.   Konsekuensi Stres 

 
Mobilitas dari mekanisme pertahanan tubuh bukan hanya konsekuensi potensial 

dari kontak dengan stressor. Akibat dari stres banyak dan bervariasi. Beberapa 

diantaranya tentu saja positif, seperti motivasi peribadi, rangsangan untuk bekerja 

lebih keras dan meningkatkan inspirasi hidup yang lebih baik. Meskipun 

demikian, banyak efek yang mengganggu dan secara potensial berbahaya. 

Menurut Robbins (2001: 309-310) ada tiga kategori gejala-gejala yang 

ditimbulkan akibat stres antara lain: 

1. Gejala fisiologis 

Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala fisiologis. Ini 

terutama karena topik itu diteliti oleh spesialis dari ilmu kesehatan dan medis. 

Riset ini memandu pada kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan 

perubahan dalam metabolisme, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan 

sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. 



2. Gejala psikologis 

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Memang itulah ”efek psikologis yang paling jelas” dari stres itu. 

Tetapi.stres muncul dalam keadaan psikologis lain misalnya: ketegangan, 

kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

3. Gejala perilaku 

Gejala stres yang dikatakan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, absensi, dan meningkatkan  keluarnya karyawan, juga 

perubahan dalam kebiasaan makan. Meningkatnya merokok dan konsumsi 

alkohol, bicara cepat, gelisah dan gangguan tidur. 

 
T. Cox dalam Suwarto (1999: 216-237) telah mengidentifikasi lima kategori efek 

dari stres yang potensial, yaitu: 

a. subyektif seperti kekhawatiran, ketakutan, agresif, apatis, rasa bosan, depresi, 

keletihan, frustasi, kehilangan, rendah emosi, penghargaan diri yang rendah, 

gugup, kesepian. 

b. Perilaku, seperti mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, 

penyalahgunaan obat, luapan  emosi, makan atau merokok berlebihan, tertawa 

gugup. 

c. Kognitif, seperti ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk 

akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif, terhadap 

kritik, hambatan mental. 

d. Fisiologis, seperti kandungan glukosa darah meningkat, meningkatnya denyut 

jantung, dan tekan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata 

melebar, panas dan dingin suhu badan. 



Dalam perusahaan sering terjadi kerugian seperti angka observasi, omset, 

produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, ketidakmampuan kerja, komitmen 

organisasi, dan loyalitas berkurang. Dari titik pandang organisasi manajemen 

mungkin tidak peduli bila karyawan mengalami tingkat stres yang rendah sampai 

sedang. Alasannya, adalah bahwa tingkat semacam itu dapat bersifat fungsional 

dan mendorong ke kinerja karyawan yang menurun dan karenanya menuntut 

tindakan dari manajemen (Robbins 2001: 311). 

 
Sementara kuantitas terbatas stres mungkin bermanfaat bagi kinerja seseorang, 

janganlah mengharapkan karyawan seperti itu. Dari titik pandang individu, tingkat 

stres yang rendah bukan kemungkinan besar akan dipersepsikan sebagai tidak 

diinginkan. Oleh karena itu tidak kecil kemungkinan bagi para karyawan dan 

manajemen mempunyai gagasan yang berbeda mengenai apa yang menentukan 

suatu tingkat stres yang dapat diterima pada pekerjaan. Apa yang mungkin 

dianggap oleh manajemen sebagai ”perangsang yang positif yang 

mempertahankan agar adrenalin mengalir terus” sangat besar kemungkinan di 

anggap sebagai ”tekanan berlebihan” oleh karyawan itu (Robbins, 2001:  311) 

 
Dari penjelasan di atas kita dapat tarik kesimpulan bahwa stres kerja tidak selalu 

berdampak negatif, karena ketika seseorang dalam kehidupannya tidak pernah 

menghadapi ketegangan atau dalam artian kehidupan yang datar-datar saja, maka 

akan mengalami kejenuhan juga dalam menjalani kehidupannya. Tergantung 

kepada pribadinya bagaimana caranya menghadapi setiap hal yang dihadapi. 

 
 
 
 



8. Cara Menanggulangi Stres 

 
Secara umum stres dapat diatasi dengan relaksasi, olahraga dan menerapkan pola 

hidup sehat. Stres juga harus dimanage dengan cara menghilangkan atau 

mengubah sumber stres, yaitu menjauhi pangkal masalah dengan berbagai 

alternatif serta mempersiapkan mental menghadapi situasi yang menyebabkan. 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1984: 242) strategi penaggulangan stres yang 

harus diambil adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif, 

2. Memperkaya desain tugas, 

3. Memperkecil konflik dan mengklarifikasi peran organisasi, 

4. Merencanakan jalur karir dan meyediakan konseling, 

5. Kesadaran diri, 

6. Jangan melakukan pekerjaan terlalu serius, 

7. Menetapkan skala prioritas kebutuhan dan keinginan, 

8. Menjalankan berpikir positif dan membuang berpikir negatif. 

 
C. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 
Melihat masalah dan judul penelitian yang akan diteliti, maka perlu adanya 

pemaparan tentang penelitian terdahulu untuk mengungkapkan fenomena yang 

sama dalam sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperkaya 

pengetahuan. 

1. Gukguk pada tahun 2008 dengan mengambil judul “Pengaruh Stres Kerja 

terhadap Tingkat Produktivitas Kerja (Studi pada Financial Advisor AJB 

Bumiputera 1912 Cabang Asuransi Kumpulan Bandar Lampung)”. Dalam 



penelitiannya bahwa besarnya pengaruh faktor stres kerja terhadap tingkat 

produktivitas kerja dari Financial Advisor AJB Bumiputera 1912 Askum 

Bandar Lampung adalah sebesar 18.3 % dikategorikan rendah. Hal ini 

menunjukkan peningkatan faktor stres kerja berpengaruh terhadap tingkat 

produktivitas kerja, berpengaruh dan tidak signifikan antara gejala fisiologis, 

gejala psikologis dan gejala perilaku terhadap tingkat produktivitas kerja pada 

Financial Advisor AJB Bumiputera. Dan terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat produktivitas kerja selain stres kerja melainkan faktor-

faktor lain seperti masa kerja, jenis kelamin, pendidikan dan status marital. 

2. Anastasia tahun 2004 dengan judul “Pengaruh Konflik Fungsional dan 

Konflik Disfungsional terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Indonesia 

Nihon Seima Di Jakarta”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konflik 

fungsional akan memotivasi moral kerja, disiplin yang tinggi, karyawan akan 

kreatif, dinamis, selalu mencoba untuk bekerja secara optimal yang nantinya 

akan menyebabkan produktivitas kerja meningkat. Sedangkan konflik 

disfungsional akan menyebabkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, 

frustasi, kesalahpahaman yang akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. 

Hal ini berarti bahwa konflik fungsional dan disfungsional mempunyai 

pengaruh positif terhadap produktivitas karyawan pada PT Indonesia Nihon 

Seima di Jakarta. 

 
D. Kerangka Pemikiran 

 
Stres diartikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan yang disebabkan 

ketika seseorang merasa bimbang terhadap kemampuannya untuk memecahkan 



suatu masalah yang penting.  Stres kerja dapat terjadi karena didasari adanya 

konflik dalam suatu perusahaan. Apabila lingkungan  di dalam perusahaan tidak 

kondusif maka dapat menimbulkan konflik akibatnya stres kerja semakin 

meningkat 

 
Menurut Robbins (2001: 309-310) ada tiga kategori gejala yang ditimbulkan 

akibat stres yaitu: 

1. Gejala fisiologis 

Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala fisiologis. Ini 

terutama karena topik itu diteliti oleh spesialis dari ilmu kesehatan dan medis. 

Riset ini memandu pada kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan 

perubahan dalam metabolisme, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan 

sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. 

2.   Gejala psikologis 

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Memang itulah ”efek psikologis yang paling jelas” dari stres itu. 

Tetapi.stres muncul dalam keadaan psikologis lain misalnya: ketegangan, 

kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. 

3.   Gejala perilaku 

Gejala stres yang dikatakan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktivitas, absensi, dan meningkatkan keluarnya karyawan, juga perubahan 

dalam kebiasaan makan. Meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol, 

bicara cepat, gelisah dan gangguan tidur. 

 



Konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau 

kelompok (dalam suatu organisasi/perusahaan) yang harus membagi sumberdaya 

yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa 

mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Konflik yang 

terjadi mungkin tidak menimbulkan tutupnya suatu perusahaan tetapi yang pasti 

dapat merugikan kinerja perusahaan dan bahkan  dapat menyebabkan hilangnya 

karyawan-karyawan yang bermutu. 

 
Menurut Nitisemito (1996: 126) sebab-sebab timbulnya konflik adalah sebagai 

berikut: 

a. Perbedaan pendapat 

Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, masing-masing pihak 

merasa dirinya yang paling benar. Bila perbedaan pendapat ini cukup tajam, 

dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan dan sebagainya. 

b. Salah paham 

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. 

Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuanya baik tetapi oleh pihak lain 

dianggap merugikan. Bagi yang merasa dirugikan timbal rasa kurang enak, 

kurang simpatik, atau justru kebencian. 

c. Salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan 

Tindakan salah satu mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-

masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Sudah tentu seseorang yang 

dirugikan merasa kurang enak, kurang simpati, atau malahan benci. Perasaan-

perasaan ini dapat menjurus ke arah konflik dengan segala akibatnya. 

Kerugian ini bukan hanya bersifat materi, tetapi dapat juga bersifat non materi. 



 

 

d. Perasaan yang terlalu sensitif 

Mungkin tindakan seseorang adalah wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap 

merugikan. Jadi dilihat dari sudut hukum atau etika yang berlaku tindakan ini 

termasuk perbuatan yang salah. Meskipun demikian, karena pihak lain terlalu 

sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan karena dapat 

menimbulkan konflik. 

 
Setiap individu mempunyai karakter, kepribadian dan sifat yang berbeda. 

Tidaklah mudah untuk menyamakan karakter, kepribadian dan sifat yang berbeda 

ini. Tak jarang konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat antar sesama 

karyawan ataupun antara atasan dengan bawahannya. Namun dengan adanya 

konflik ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa stres kerja karyawan akan timbul 

secara otomatis yang dapat dilihat dari gejala-gejala stres yang ada. Dengan 

mengetahui hal-hal yang dapat meyebabkan adanya konflik di dalam perusahaan 

maka dapat diambil berbagai tindakan untuk menanggulanginya sedini mungkin 

agar stres kerja dapat dihindarkan dan produktivitas karyawan dapat meningkat 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 
Dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Resta Bintang  pada tahun 

2008 pada Financial advisor AJB Bumiputera 1912 Cabang Asuransi Kumpulan 

Bandar Lampung menyatakan bahwa peningkatan faktor stres kerja berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas kerja, gejala fisiologis, gejala psikologis dan gejala 

perilaku terhadap tingkat produktivitas pun juga besar pengaruhnya. Gejala yang 



ditemukan seperti sering menunda-nunda pekerjaan, jarang masuk kerja, tidak 

puas terhadap upah yang diberikan perusahaan akibatnya timbul sakit kepala, 

keringat yang berlebihan, tingkat merokok yang tinggi dan bahkan serangan 

jantung. Sehingga semangat kerja,  produktivitas kerja dan prestasi karyawan 

menurun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka bagan kerangka pemikiran 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 
Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 
E. Hipotesis 

 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2008: 93). Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang 

ada dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas maka dapat diperoleh 

suatu hipotesis yaitu: 

Ho : Konflik kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. 

Ha : Konflik kerja berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. 

 
 

Konflik Kerja 
 
a. Perbedaan pendapat 
b. Salah paham 
c. Salah satu atau kedua 

merasa dirugikan 
d. Perasaan yang terlalu 

sensitif 

Stres Kerja 
 

a. Gejala fisiologis 
b. Gejala psikologis 
c.  Gejala perilaku 
 


