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II. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Definisi Lingkungan kerja 

Menurut Nitisemito (2004: 65),  lingkungan kerja adalah suatu keadaan yang 

terdapat dalam struktur dan proses kegiatan perusahaan yang mencerminkan rasa 

kepuasan pada para pelaksana atau pegawai yang bersifat menunjang ke arah 

pencapaian cita-cita yang diinginkan oleh perusahaan secara keseluruhan maupun 

oleh pelaksana. 

 

Menurut Siagian (2003 : 144) mengemukakan bahwa :  

Susasana kerja yang baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun 

baik. Organisasi yang tidak tersusun secara baik banyak menimbulkan lingkungan 

kerja yang kurang baik pula. Rekan kerja yang mendukung, konsisi ruangan kerja, 

dan perlengkapan kerja yang cukup. Dari kedua, pendapat tersebut dapat 

diterangkan bahwa terciptanya lingkungan kerja yang baik tergantung pada bentuk 

susunan organisasi. 

 

Menurut Sihombing (2004) bahwa, lingkungan kerja adalah faktor-faktor di luar 

manusia baik fisik maupun non fisik dalam suatu organisasi. Faktor- fisik ini 

mencakup peralatan kerja, suhu ditempat kerja, kesesakan dan kepadatan, 

kebisingan, luas ruang kerja sedangkan non fisik mencakup hubungan kerja yang 
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terbentuk di perusahaan antara atasan dan bawahan serta antara sesama karyawan. 

Lingkungan kerja itu mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama 

karyawan dan hubungan kerja antara bawahan dan atasan serta lingkungan fisik 

tempat karyawan bekerja. 

 

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

adalah suatu kondisi sekitar tempat kerja yang mempengaruhi karyawan 

melakukan aktivitasnya baik secara fisik maupun nonfisik. Lingkungan kerja yang 

baik mendorong semangat kerja karyawan sehingga dapat meningkatkan performa 

karyawan. Lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan bagi karyawan dilihat 

dari adanya hubungan harmonis yang saling memberi dukungan diantara sesama 

rekan kerja, selain itu didukung dengan kondisi ruangan kerja yang baik dan 

perlengkapan kerja yang memadai. Lingkungan kerja yang kondusif dapat 

mendorong efektivitas organisasi, meningkatkan semangat kerja dan etos kerja 

yang tinggi.  

 

2.2 Indikator-indikator mengukur Lingkungan Kerja 

lingkungan kerja merupakan pendukung keberhasilan pelaksanaan kerja, semakin 

baik kondisi lingkungan kerja maka akan semakin baik pula hasil pekerjaan yang 

akan diraih pegawai (Nitisemito (2004 : 67). Beberapa indikator yang digunakan 

untuk pengukuran lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 



20 

 

 
 

1. Rekan kerja yang mendukung 

Suatu pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan 

yang baik dari rekan kerja dikantor, sebab seorang pegawai berinteraksi dengan 

sesama rekan kerja sehingga diperlukan adanya dukungan yang baik dan 

kondusif. 

2. Kondisi ruangan kerja 

Penyelesaian suatu pekerjaan berkaitan erat dengan kondisi ruangan kerja yang 

baik, sebab dengan adanya ruangan kerja yang baik akan dapat memberikan 

kenyamanan dan ketenangan pegawai dalam menyelesaikan tugas. 

3. Perlengkapan kerja yang mendukung 

Perlengkapan kerja yang cukup dan memadai serta mengikuti perkembangan 

teknologi modern akan sangat mendukung penyelesaian suatu pekerjaan oleh 

karyawan. Penggunaaan perlengkapan yang optimal dan modern akan 

menambah nilai efektifitas pegawai dalam bekerja. 

 

2.2 Definisi Stres Kerja 

Menurut Handoko (2001: 201), stres adalah suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berfikir, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang 

terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk mengahadapi 

lingkungan yang akhirnya menganggu pelaksanaan tugas-tugas berarti 

mengganggu prestasi kerja. 

 

Menurut Anatan (2009: 70), stres adalah respon seseorang terhadap sesuatu hal 

yang ia hadapi baik dalam hal interaksi dengan orang lain maupun terhadap 
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pekerjaan, lingkungan, dan kejadian yang menuntut perhatian yang dapat 

membawa dampak positif dan negatif terhadap seseorang. 

 

Menurut Robbins (2008 : 368), stres adalah suatu kondisi dinamis di mana 

seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang 

terkait dengan apa yang di hasratkan oleh invidu itu dan yang hasilnya dipandang 

tidak pasti dan penting. 

 

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa stress adalah suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan  atau  keadaan tertekan yang dialami oleh 

karyawan dalam pekerjaan dan yang tidak dapat dihindari oleh karyawan. Stres 

yang terlalu besar dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

karyawan sehingga berpengaruh buruk terhadap kinerja dan kepuasan kerja 

karyawan. Stress dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan karir 

seseorang, tetapi bisa juga memberikan efek positif dalam peningkatan karir 

seseoarang, tergantung respon masing-masing individu menghadapi stress yang 

dialaminya. Stres sering dikaitkan dengan tuntutan (demand) dan sumber daya. 

Tuntutan merupakan tanggungjawab, tekanan, kewajiban, dan bahkan 

ketidakpastian yang dihadapi setiap individu di tempat kerja. Sumber daya adalah 

hal-hal (atau benda-benda) yang berada dalam kendali seorang individu yang 

dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan 
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2.2.1. Konsekuensi Stres 

Menurut Robbins (2008 : 375), konsekuensi stres dapat dikelompokkan dalam tiga 

kategori umum, yaitu : 

1. Gejala fisiologis, meliputi : perubahan dalam metabolisme, detak jantung 

meningkat, tekanan darah naik, sakit kepala, dan dapat memicu serangan 

jantung. 

2. Gejala psikologis, meliputi : ketegangan, kecemasan, kejengkelan, kejenuhan, 

dan sikap menunda-nunda pekerjaan. 

3. Gejala individu/perilaku, meliputi : perubahan dalam tingkat produktivitas, 

kemangkiran, dan perputaran karyawan, perubahan dalam kebiasaan makan, 

pola merokok, konsumsi alcohol, bicara yang gagap, serta kegelisahan, dan 

ketidakteraturan waktu tidur. 

 

2.2.2 Indikator-indikator mengukur stres kerja 

Pada penelitian ini indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur stres kerja 

karyawan adalah :  (Handoko, 2001: 201)  

On the job : 

1. Beban kerja yang berlebihan 

  Banyaknya tugas tidak selalu menjadi penyebab stress, akan tetapi sumber 

stress bila banyaknya tugas tidak sebanding dengan kemampuan, baik fisik 

maupun keahlian, dan waktu yang tersedia bagi pegawai 

2. Tekanan atau desakan waktu 

Pegawai biasanya mempunyai kemampuan normal menyelesaikan tugas 

kantor/perusahaan yang dibebankan kepadanya. Kemampuan berkaitandengan 
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keahlian, pengalaman, waktu yang dimiliki. Dalam kondisi tertentu, pihak 

atasan seringkali memberikan tugas dengan waktu yang terbatas. Akibatnya, 

pegawai dikejar waktu untuk menyelesaiakan tugas sesuai tepat waktu yang 

ditetapkan atasan. 

3. Kualitas supervisor 

Seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sehari-hari biasanya dibawah 

bimbingan sekaligus tanggungjawab kepada supervisor. Jika seorang 

supervisor pandai dan member pengarahan atau intruksi secara baik dan benar. 

4. Frustasi 

Dalam lingkungan kerja, perasaan frustasi memang bisa disebkan banyak 

faktor. Faktor yang diduga dengan frustasi kerja adalah terhambat promosi, 

ketidakjelasan tugas, dan wewenang, serta penilaian/evaluasi staf , dan 

ketidakpuasan gaji yang diterima. 

5. Absensi  

Tingkat absensi yang tinggi dapat mengakibatkan stress kerja, karena dengan 

seringnya karyawan tidak hadir maka waktu dalam bekerja akan kurang 

sehingga kinerja para karyawan akan menurun. 

6. Kemenduaan peran 

Kemenduaan peran dapat mengakibatkan sres kerja bagi para karyawan karena 

tidak fokus dan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam mengerjakan 

tugas sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. 
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Off the job : 

1. Masalah keluarga 

Masalah keluarga seperti kesulitan pernikahan, pecahnya hubungan, dan 

kesulitan disiplin anak merupakan contoh masalah hubungan yang 

menciptakan stress bagi para karyawan dan terbawa ketempat kerja. 

2. Masalah pribadi  

Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu yang dapat 

menimbulkan stress terletak pada waktu dasar alami oleh seorang tersebut. 

Sehingga untuk itu gejala stress yang timbul pada tiap-tiap pekerjaan harus 

diatur dengan benar dalam kepribadian seseorang. 

 

2.2.3 Moderator stres 

Stressor membangkitkan berbagai respon yang berbeda oleh setiap individu dalam 

menghadapi stres dan membawa dampak yang berbeda atas stress yang dialami. 

Mereka yang merespon secara positif akan memandang stres sebagai peluang, 

sehingga mereka akan mampu beradaptasi dengan suatu cara sehingga mereka 

mampu menghadapi stressor. Bagi mereka yang merespon secara negative, rentan 

terhadap stres sehingga mereka tidak mampu menghadapi stres. Beberapa kondisi 

dan perilaku yang digunakan sebagai moderator untuk mengkualifikasikan 

hubungan antar stressor dan konsekuensinya diantaranya adalah usia dan gender.  
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Menurut Ivancevich, ada tiga tipe moderator  yaitu :  

(1) kepribadian, (2) perilaku tipe A, dan (3) dukungan sosial. 

1. Kepribadian (personality) 

Kepribadian merujuk pada serangkaian karakteristik, tempramen, dan 

kecenderungan yang  relatif stabil, yang membentuk kemiripan dan perbedaan 

dalam perilaku orang. Model personalitas yang telah kita kenal adalah the big 

five model yang terdiri dari lima dimensi yaitu sikap seseorang dimana ia lebih 

cenderung mementingkan hal-hal yang bersifat lahirian (extroversion), suasana 

hati dan perasaan yang baik dalam diri seseorang terhadap pekerjaa maupun 

keadaan diri mereka sendiri (emotional stability), kemampuan untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan menghindari sikap antagonis, tidak 

simpatik, kasar, dan tidak percaya terhadap orang lain (agreeableness), sikap 

sangat berhati-hati yang berpengaruh besar terhadap kinerja dan kesuksesan 

seseorang dalam pekerjaa maupun berinteraksi dengan lingkungan 

(conscientiousness), dan sikap seseorang dalam merespon suatu perubahan 

sebagai tantangan dan bukan hambatan.Sikap terbuka terhadap pengalaman 

lebih siap berhadapan dengan stressor yang dihubungkan dengan perubahan 

karena mereka lebih memilih untuk memandang perubahan sebagai suatu 

tantangan dan bukan ancaman (openness to experience). 

2. Perilaku tipe A (type A behavior) 

Seseorang dengan pola perilaku tipe A menunjukkan berbagai karakteristik 

berikut ini : 

a. Secara kronik berusaha untuk menyelesaikan sebanyak mungkin hal dalam 

periode waktu yang sangat singkat. 
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b. Agresif, ambisius, kompetitif, dan penuh energy. 

c. Berbicara dengan meledak-ledak, mendorong orang lain untuk 

menyelesaikan apa yang mereka katakan. 

d. Tidak sabar, tidak suka mengganggu, dan menganggap menunggu sebagai 

membuang waktu yang berharga. 

e. Sibuk dengan tenggat waktu dan berorientasi pada pekerjaan. 

f. Selalu berjuang dengan orang, hal, dan peristiwa. 

Sedangkan tipe perilaku B pada umumnya tidak merasakan adanya tekanan 

konflik baik dengan waktu maupun orang.Orang tipe B dapat digambarkan 

sebagai seorang yang memiliki sifat sungguh-sungguh, ingin menyelesaikan 

sesuatu dan selalu bekerja keras, tetapi tipe kerja yang cenderung berhati-hati 

menyebabkan ia bekerja dengan tetap dan tidak berpacu dengan waktu. 

3. Dukungan sosial (social support) 

Dukungan sosial merupakan salah satu cara efektif yang dapat digunakan untuk 

mengurangi stres adalah melalui hiburan, bantuan, informasi, yang diterima 

oleh seseorang yang sedang mengalami suatu masalah atau stress baik melalui 

kontak formal maupun informal dengan seseorang atau kelompok yang dikenal 

dengan social support. Bentuk-bentuk social support yang bisa ditempuh yaitu 

berupa emotional support( kepedulian, kepercayaan, dan mendengarkan), 

appraisal support (memberikan feedback dan penguatan), atau informational 

support ( nasehat, saran, dan pengarahan). Orang yang dapat berperan sebagai 

sumber dukungan sosial di tempat kerja mencakup supervisor, rekan kerja, 

bawahan, dan konsumen.Sumber dukungan sosial mencakup anggota keluarga, 
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teman, professional kesehatan (dokter, psikolog, konselor), dan kelompok atau 

yayasan yang menangani masalah stress. 

 

2.2.4 Manajemen Stres 

Manajemen stres lebih daripada sekadar mengatasinya, yakni belajar 

menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Untuk menjamin kelangsungan 

hidup organisasi, maka organisasi perlu untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif sehingga mampu memberikan kepuasan kerja pada setiap anggota 

organisasi. Menurut Ivancevich (2007) langkah pertama dalam usaha menangani 

stres sehingga stress tersebut tetap berada dalam batasan yang dapat ditoleransi 

adalah menyadari keberadaan stress. Ketika hal tersebut telah dicapai, barbagai 

pendekatan dan program untuk mencegah dan mengelola stres sudah tersedia. 

Oleh karena itu, pihak organisasi harus berusaha untuk mengelola setiap kegiatan 

dengan baik, salahsatunya adalah dengan cara meminimumkan lingkungan kerja 

yang menimbulakan stres melalui program-progam berikut : 

1. Memaksimalkan kesesuaian individu dengan lingkungan 

Merupakan  pendekatan yang menfokuskan pada dua dimensi yaitu 

memajukan penghargaan secara forlmal maupun informal untuk 

menyelaraskan dengan kebutuhan individu dan memajukan keterampilan, 

kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki karyawan selaras dengan 

permintaan dan keperluan karyawan.Dengan memperbaiki kualitas atau 

memaksimalkan kesesuaian antara pekerja dan lingkungan organisasi, stressor 

potensial bisa dihilangkan dan dicegah.Kesesuaian dapat dimaksimalkan 
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dengan menghubungkan secara erat kecenderungan seseorang dengan aspek 

yang relevan dalam lingkungan kerja. 

2. Program pencegahan dan manajmen stres organisasi 

 Program ini meliputi Employee Assistance Programs (EAPs) dan Health 

Promotion Programs. Employee Assistance Programs (EAPs) dirancang untuk 

menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan stres, baik yang 

berhubungan dengan pekerjaan maupun tidak. Termasuk kesulitan emosional 

dan perilaku, penyalahgunaan obat terlarang, masalah keluarga, dan masalah 

pribadi lainnya. Sedangkan Health Promotion Programs merupakan program 

yang berfokus pada kesehatan fisik dan mental dari keseluruhan karyawan. 

3. Pendekatan individual terhadap pencegahan dan pengelolaan stress 

Program ini meliputi : 

a. Teknik kognitif (cognitive technique) 

Yaitu respon seseorang terhadap stressor dengan menggunakan sarana 

proses kognitif, atau pemikiran. Asumsi yang mendasari tekni ini bahwa 

pikiran orang, dalam bentuk ekspektasi, keyakinan, dan asumsi, 

merupakan label yang diterapkan dalam merespon situasi. 

b. Pelatihan relaksasi (relaxation training) 

Tujuan pendekatan ini adalah untuk menurunkan tingkat rangsangan 

seseorang dan membawa suatu keadaan yang lebih tenang, baik secara 

psikologis maupun fisiologis.Secara psikologis, relaksasi menghasilkan 

perasaan sehat, tenang dan damai, suatu perasaan berada dalam kendali, 

serta penurunan dalam ketegangan dan kegelisahan.Secara fisiologis, 

penurunan dalam tekanan darah, pernapasan, dan detak jantung. 
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c. Biofeedback 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mengontrol proses yang terjadi dalam 

tubuh seseorang. 

 

2.3 Definisi kepuasan Kerja 

Robbins (2008 : 107) mendefinisikan bahwa, kepuasan kerja sebagai perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. 

 

Handoko (2001: 193) mendefiniskan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para 

karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya dilihat dari sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

 

Noe (2011 : 20 ) mengutarakan bahwa, kepuasan kerja adalah perasaan senang 

akibat persepsi bahwa pekerjaan seseorang memenuhi atau memungkinkan 

terpenuhinya nilai-nilai kerja penting bagi seseorang. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

adalah respon positif oleh individu mengenai pekerjaan ditempat kerja. Dalam 

dunia kerja, kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan. Seorang pekerja yang merasa 

puas dalam pekerjaannya akan membawa dampak positif bagi perusahaan seperti 

meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan dan menurunnya 
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keinginan untuk meninggalkan perusahaan. Sebaliknya pekerja yang tidak merasa 

puas dalam pekerjaannya akan berdampak buruk bagi perusahaan misalnya  

produktivitas karyawan menurun dan timbulnya keinginan meninggalkan 

perusahaan. 

 

Terdapat dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan 

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

diinginkan dalam melakukan tugas pekerjaan, seperti upah atau gaji yang 

diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, 

penempatan kerja. Sesuatu yang ingin dicapai adalah nilai-nilai pekerjaan yang 

dianggap penting oleh individu. Karyawan akan merasa puas dengan 

pekerjaannya jika kedua unsur tersebut terpenuhi dengan baik. 

 

2.3.1 Indikator- indikator mengukur Kepuasan Kerja  

Berikut ini indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasaan kerja 

(Robbins, 2008 : 110), yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Desain pekerjaan merupakan komponen yang penting. Desain pekerjaan adalah 

fungsi penetapan kegiatan seseorang individu atau kelompokkaryawan secara 

organisasi . tujuannya adalah mengatur penugasan-penugasan kerja yang 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. 

2. Promosi 

Promosi adalah perpindahan karyawan dari jabatan ke jabatan yang lain, yang 

memiliki tingkat organisasi, tanggunagjawab, dan imbalan yang lebih tinggi. 
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Dengana adanya promosi berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai 

kemampuan serta kecakapan karyawan yang bersangkutan untuk menjabat 

suatau jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan 

status sosial, wewenang, tanggungjawab, dan penghasilan yang makin besar 

bagi karyawan. 

3. Gaji/bayaran 

Imbalan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima sebagai balas 

jasa oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga, pikiran, 

dan waktu yang telahdiberikan kepada perusahaan. Jika jumlah imbalan yang 

diberikan besar, maka para karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 

4. Pengawasan  

Merupakan faktor kepuasan kerja mengenai hubungan antara atasan dan 

bawahan yang berkaitan denganpekerjaan yang dilakukan, meliputi : sikap 

atasan terhadap bawahan, bantuan yang diberikan, hubungan komunikasi 

dengankaryawan, dan umpan balik yang diberikan. 

5. Rekan kerja 

Rekan kerja merupakan faktor kepuasan kerja mengenai hubungan sesame 

rekan kerja dalam hal saling memberikan dukungan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

 

Ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada juga 

konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaannya. Tanggapan-
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tanggapan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam dua 

dimensi: konstruktif/destruktif dan aktif/pasif, dijabarkan sebagai berikut:  

1. Keluar(exit), perilaku diarahkan ke meninggalkan organisasi, yang meliputi 

mencari posisi baru sekaligus mengundurkan diri.  

2. Aspirasi (voice), secara aktif dan konstruktif berupaya memperbaiki kondisi, 

yang meliputi menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan 

dan sebagian bentuk kegiatan perserikatan. 

3. Kesetiaan(loyalty), secara pasif namun optimis menunggu perbaikan kondisi, 

yang meliputi membela organisasi dan kritikan eksternal dan mempercayai 

organisasi dan menajemennya untuk “melakukan hal yang benar”.  

4. Pengabaian (neglect), secara pasif membiarkan keadaan memburuk, yang 

meliputi keabsenan atau keterlambatan kronis, penurunan usaha, dan 

peningkatan tingkat kesalahan.  

 

Menurut Kreitner, Robert (2005), ada lima model kepuasan kerja karyawan yang 

menonjol akan menggolongkan penyebabnya, yaitu : 

1. Pemenuhan kebutuhan 

 Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik dari 

sebuah pekerjaan memungkinkan seorang individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Ketidakcocokan 

Model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang 

terpenuhi. Harapan terpenuhi mewakili perbedaan antara apa yang diharapakan 

oleh individu dari sebuah pekerjaan, seperti upah, dan kesempatan promosi 

yang baik, dan apa yang pada kenyataannya diterimanya. Pada saat harapan 
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lebih besar daripada yang diterima maka seseorang akan merasa tidak  puas. 

Sebaliknya, model ini memprediksikan bahwa individu akan puas pada saat ia 

mempertahanka output yang diterimanya dan melampaui harapan pribadinya. 

3. Pencapaian  nilai 

Pencapaian nilai adalah bahwa kepuasan berasal dari persepsi bahwa suatu 

pekerjaan memungkinkan untuk pemenuhan nilai-nilai kerja yang penting dari 

seorang individu.oleh karena itu, manajer dapat meningkatkan kepuasan 

karyawan dengan melakukan strukturisasi lingkungan kerja penghargaan dan 

pengakuan yang berhubungan dengan nilai-nilai karyawan. 

4. Persamaan  

Dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaiman seorang individu 

diperlakukan “secara adil” ditempat kerja. Kepuasan bersal dari persepsi 

seseorang bahwa output pekerjaan, relative sama dengan inputnya, 

perbandingan yang mendukung output/input lain yang signifikan.Para 

karyawan merasakan keadilan terhadap upah dan promosi secara signifikan 

berkorelasi dengan kepuasan kerja. 

5. Komponen watak/genetik 

Secara khusus model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja 

merupakan sebagian fungsi dari sifat pribadi maupun faktor genetik. Model ini 

menunjukkan bahwa perbedaan individu yang stabil adalah sama pentingnya 

dalam menjelaskan kepuasan kerja dengan karakteristik lingkungan 

kerja.Faktor-faktor genetik ditemukan secara signifikan dapat memprediksi 

kepuasan hidup, kesejahteraan, dan kepuasan kerja secara umum. 
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2.3.2 Mengukur Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2009 : 108), ada dua pendekatan yang digunakan dalam 

mengukur kepuasan kerja, yaitu :  

 

1. Metode penilaian tunggal secara umum 

Pendekatan ini sekedar meminta individu untuk merespon suatu pekerjaan, 

“seberapa puaskah karyawan atas pekerjaannya?”. Kemudian dijawab 

responden dengan cara melingkari sebuah angka antara 1 dan 5 yang cocok 

dengan jawaban dari pertanyaan tersebut, mulai dari “sangat puas” sampai 

“sangat tidak puas”. 

2. Nilai penyajian akhir atas sejumlah aspek pekerjaan 

Pendekatan ini megidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan 

dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen.Elemen tersebut 

merupakan faktor-faktor khusus, seperti sifat pekerjaan, pengawasan, 

bayaran, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja yang lain. 

Faktor-faktor ini dinilai berdasarkan skala standard an kemudian dijumlahkan 

untuk mendapatkan nilai kepuasan kerja secara keseluruhan. 

 

Dari kedua pendekatan diatas,berdasarkan intuisi tampaknya penyimpulan respon 

terhadap sejumlah faktor pekerjaan akan menghasilkan evaluasi kepuasan kerja 

yang akurat. Hasil perbandingan penilaian global satu pertanyaan dengan metode 

penyajian akhir faktor-faktor pekerjaan yang lebih panjang menunjukkan bahwa 

pada dasarnya yang pertama sama validnya dengan yang terakhir. Kedua metode 

tersebut sangat berguna. Metode penilaian tunggal secara umum tidak begitu 
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memakan waktu, yang membebaskan para manajer agar mereka bisa membahas 

berbagai persoalan dan masalah lain di tempat kerja.  

Penyajian akhir dari segi pekerjaan membantu manajer berfokus pada keberadaan 

masalah-masalah tersebut, membuatnya lebih mudah untuk menangani karyawan 

yang tidak bahagia serta menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan akurat. 

Menurut Kreitner, Robert (2005 : 271), ada dua alat ukur yang digunakan dalam 

mengukur tingakat kepuasan karyawan dalam bekerja, yaitu : 

1. Job Descriptive Index (JDI), untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan 

dimensi kerja berikut : pekerjaan, upah, promosi rekan kerja, dan pengawasan. 

2. Minnesota Satisfaction Quetionaire (MSQ), untuk mengukur kepuasan dengan 

pengakuan,kompensasi, dan pengawasan yang terdaftar di dalam Latihan 

Perilaku Organisasi. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

1. Hafni Anita Widanti (2010) 

 Hafni melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Hubungan Antara Stres 

Kerja Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Berdasarkan Gender Studi Pada PT 

Trasindo Surya Sarana Semarang”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu purposive sampling, karyawan pria 65 orang dan 

karyawan wanita sejumlah 26 orang.  

Pengolahan data menggunakan teknik analisis korelasi peringkat Spearman dan 

uji t-test. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 

a. uji korelasi peringkat Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara stres kerja yang diukur melalui variabel peran individu dalam 
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organisasi, tuntutan tugas, hubungan dalam organisasi, dan faktor luar 

organisasi dengan kepuasan kerja antara karyawan pria dan wanita.  

b. Uji t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

variabel stres kerja dan kepuasan kerja antara responden pria dan wanita. 

 

2. Aulia Zahra (2012) 

“Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah”.  Alat analisis 

yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. 

Hasil penelitian : 

a. Lingkungan kerja dan kompetensi berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai pada Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota 

Metro dengan nilai pengaruh sebesar 68,3%, sisanya 31,7% dipengaruhi oleh 

berbagai variabel lain. 

b. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel pada taraf kepercayaan 

95% yaitu 16.299 > 3.07. artinya pengaruh lingkungan kerja dan kompetensi 

terhadap prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Kota Metro adalah signifikan. 

 

3. Agus Ginanjar Rusyana (2010) 

Melakukan penelitian tentang “Pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

terhadap produktivitas tenaga kerja (survey pada perusahaan Manufaktur yg 

tergolong Industri menengah di Kota Tasikmalaya”. Pengolahan data 

menggunakan teknik analisis program SPSS versi 16.00.  
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Hasil penelitian : 

a. Lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas tenaga kerja 

b.  Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja.  

c. Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas tenaga kerja.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

Lingkungan kerja (X1) 

 Rekan kerja yang mendukung  

 Kondisi ruangan kerja yang baik 

 Perlengkapan kerja yang cukup 

(Nitisemito, 2004: 67) 

Stres  kerja (X2) 

 Beban kerja yang berlebihan 

 Tekanan atau desakan waktu 

 Kualitas supervisor 

 Frustasi 

 Absensi 

 Kemenduaan peran 

 Masalah keluarga 

 Masalah pribadi 

(Handoko,  2001: 201) 

 

 

Kepuasan kerja (Y) 

 Pekerjaan itu sendiri 

 Gaji 

 Promosi 

 Pengawasan 

 Rekan kerja 

 

(Robbins, 2008: 375) 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, 

penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan maka hipotesis 

pada penelitian ini dapat dirumus sebagai berikut : 

a. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

b. Stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

c. Lingkungan kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 


