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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

II.A.  STRES KERJA 

II.A.1. Pengertian Stres Kerja 

Istilah stres sering digunakan untuk menunjuk kondisi dinamis, yang 

mempertemukan seseorang dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang 

berkaitan dengan sesuatu yang sangat diinginkannya dan hasilnya dipersepsikan 

sebagai hal yang tidak pasti dan penting. Dengan kata lain, stres adalah kondisi 

keadaan tubuh terganggu karena tekanan psikologis (Marliani, 2015). 

Stres sendiri diartikan sebagai sebuah respon adaptif psikologis dari 

seorang individu yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal atau 

suatu kejadian yang mengganggu keseimbangan individu tersebut (Sandhu; dalam 

Baqutayan 2015). Hal ini senada dengan penjelasan Diahsari (2016) yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya, stres merupakan reaksi fisik, emosional, dan 

psikologis terhadap peristiwa yang mengancam. Umumnya, stres dipandang 

sebagai sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan menimbulkan masalah, 

sehingga stres juga dinamakan distress, namun ada stres yang menyenangkan atau 

membuat seseorang merasa tertantang, yang dinamakan eustress. Secara umum 

stres ini diartikan sebagai sebuah kondisi yang mengancam diri individu. 

Menurut Fahmi (2017), stres merupakan suatu keadaan yang menekan diri 

dan jiwa seseorang di luar batas kemampuannya, sehingga jika terus dibiarkan 

tanpa ada solusi maka hal ini akanberdampak pada kesehatannya. Stres tidak 

timbul begitu saja, namun sebab-sebab stres timbul umumnya diikuti oleh faktor 
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peristiwa yang mempengaruhi kejiwaan seseorang, dan peristiwa itu terjadi di luar 

dari kemampuannya, sehingga kondisi tersebut telah menekan jiwanya. 

Sedangkan, Kupriyanov & Zhdanov (2014) menyatakan bahwa stres yang 

ada saat ini adalah sebuah atribut kehidupan modern. Stres kerja dapat 

didefinisikan sebagai suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, 

dan kondisi seorang karyawan. Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Sebagai hasilnya, pada diri 

para karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu 

pelaksanaan kerja mereka (Rivai & Sagala, 2009).  

Stres kerja adalah suatu kondisi dimana terdapat kekuatan dan tanggapan 

sebagai interaksi dalam diri seseorang (individu), akibat dikonfrontasikan dengan 

suatu peluang, kendala atau tuntutan di tempat kerja, yang dikaitkan dengan apa 

yang sangat diinginkan dan hasilnya dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak 

pasti atau penting (Djaali & Muljono, 2008). 

Stres kerja merupakan gangguan homeostasis yang menyebabkan 

perubahan pada keseimbangan fisiologis yang dihasilkan dari adanya rangsangan 

terhadap fisik maupun psikologis. Namun seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahun dan bertambahnya penelitian di bidang stres, berbagai teori tentang 

stres pun bermunculan. Beberapa teori tersebut diantaranya: Person-Environment 

Fit, Conservation of Resources Theory, dan The Job Demands-Control-support 

Model of Work Design (Dewe, O’Driscoll, & Cooper, 2012).  
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Menurut Waluyo (2015), stres kerja adalah sumber atau stressor kerja 

yang menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologis, psikologis, dan 

perilaku. Stressor kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan 

seseorang sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulkan stres kerja. 

 

II.A.2. Sumber Penyebab Stres Kerja 

Diahsari (2016) menjelaskan bahwa sumber stres kerja dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

1. Sumber yang berasal dari organisasi (organisasional), seperti: 

a. Work overload adalah beban kerja yang berlebihan yang dialami oleh 

seorang anggota organisasi. 

b. Underutilization adalah apa yang dimiliki seorang anggota organisasi 

tidak dapat digunakan secara maksimal. 

c. Ketidakjelasan pekerjaan (ambiguitas) adalah tugas yang tidak jelas atau 

umpan balik yang tidak rutin. 

d. Masalah interpersonal adalah masalah yang berkaitan dengan orang lain, 

baik rekan sekerja, atasan atau bawahan. 

e. Lack of control adalah merasa tidak mampu memberikan input terhadap 

pekerjaan (biasanya karena pola aturan organisasi yang tidak melibatkan 

partisipasi anggota organisasi). 

2. Sumber yang berasal dari individu (individual), seperti: 

a. Peristiwa dalam kehidupan, misalnya kematian pasangan, perceraian, 

masuk penjara, masalah perkawinan, hutang, dan sebagainya. Menurut 
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penelitian, kematian pasangan merupakan Stressor paling tinggi dalam 

kehidupan seseorang. 

b. Perilaku tipe A, yang ditandai dengan kompetisi, menginginkan hasil 

sempurna, mudah terburu-buru, tidak sabaran, dan sebagainya. Orang 

dengan tipe A rentan terhadap tekanan yang berasal dari lingkungannya. 

Hal ini berkebalikan dengan individu dengan tipe B. 

c. Hardinness adalah ketangguhan yang dimiliki individu. Orang yang 

“unhardy” atau “desease-prone” mudah mengalami stres. 

Selanjutnya, Greenberg (2002) mengemukakan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan stres diantaranya: 

1. Faktor stres kerja yang bersumber pada pekerjaan 

Dalam faktor stres kerja yang bersumber pada pekerjaan terdiri dari lima 

kelompok yaitu: 

a. Sumber instrinsik pada pekerjaan 

Sumber instrinsik pada pekerjaan meliputi kondisi fisik kerja yang buruk. 

Kondisi lingkungan kerja fisik ini berupa suhu yang panas, terlalu dingin, 

ruang kerja terlalu sesak, kurang cahaya dan semacamnya. Disamping 

itu, kebisingan juga memberi andil yang tidak kecil terhadap munculnya 

stres kerja, sebab beberapa orang sangat sensitif pada kebisingan 

dibanding yang lain. Sumber instrinsik lainnya berupa beban kerja seperti 

pekerjaan dan target perusahaan yang berlebihan, pekerjaan melebihi 

kemampuan karyawan untuk mengatasinya, waktu kerja yang menekan 

untuk menyelesaikan pekerjaan, bahaya fisik merupakan sumber stres 
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yang potensial terlebih ketika individu dihadapkan pada ancaman yang 

beresiko tinggi atau dapat mengakibatkan luka atau celaka. 

b. Peran di dalam organisasi 

Peran di dalam organisasi meliputi ambiguitas peran yakni ketika 

pekerjaan dan jabatan kerja tidak jelas, frustasi dan stres cenderung 

berkembang. Karyawan harus mengetahui kriteria untuk kemajuan karir, 

prioritas organisasi, dan umumnya apa yang diharapkan dari mereka. 

Konflik peran juga terjadi apabila kadang-kadang karyawan terjebak 

dalam perangkap. Misalkan saja ada dua atasan yang masing-masing 

mengharapkan sesuatu yang berbeda, karyawan mungkin dihadapkan 

dengan tuntutan yang bertentangan. Konflik peran timbul saat seorang 

karyawan mengalami adanya pertentangan antara tugas-tugas yang harus 

ia lakukan dan antara tanggung jawab yang dimiliki. Tuntutan-tuntutan 

yang bertentangan dari atasan, rekan dan bawahannya atau orang lain 

yang dinilai penting bagi dirinya, pertentangan dengan nilai-nilai dan 

keyakinan pribadinya sewaktu melakukan pekerjaan. Tanggung jawab 

kepada orang lain baik atasan maupun bawahannya, keterbatasan yang 

dimiliki oleh organisasi baik secara internal maupun eksternal membuat 

inovasi pekerjaan tidak dapat terwujud sehingga konflik yang ada kerap 

kali terjadi. 

c. Perkembangan karir 

Perkembangan karir terdiri dari promosi ke jenjang yang lebih tinggi atau 

penurunan tingkat, keamanan kerja yang kurang (ketika dalam bekerja 
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adanya ketidakamanan dan ketakutan yang menjadi sumber kegelisahan, 

biasanya jika perusahaan mengharapkan sesuatu maka dalam waktu yang 

sama juga menuntut komitmen karyawan), ambisi perkembangan karir 

yang tidak tercapai. 

d. Hubungan relasi di tempat kerja 

Hubungan relasi di tempat kerja meliputi kurangnya hubugan relasi yang 

baik dengan pimpinan, rekan kerja, atau dengan bawahan, serta kesulitan 

kesulitan dalam mendelegasikan tanggung jawab seperti 

ketidakseimbangan pembagian tanggung jawab kepada karyawan, 

kurangnya dukungan dan kepercayaan yang memperburuk hubugan relasi 

di tempat kerja 

e. Iklim dan struktur organisasional 

Iklim dan struktur organisasional meliputi iklim politik yang kurang baik 

merupakan suatu kondisi politik dalam organisasi yang tidak baik 

(prinsip atau politik serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan 

terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pekerja, adanya 

penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau 

melindungi kepentingan pribadi), sedikit atau tidak ada partisipasi dalam 

pembuatan keputusan atau kebijakan, pembatasan dalam perilaku 

misalnya karena anggaran, kurang efektifnya konsultasi yang terjadi 

seperti komunikasi di perusahaan. 

2. Faktor stres kerja yang bersumber pada karakteristik individu  
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Faktor stres kerja yang bersumber pada karakteristik individu meliputi tingkat 

kecemasan, tingkat neurotisme individu dan toleransi terhadap hal yang 

ambiguitas atau ketidakjelasan pola tingkah laku tipe A. 

3. Faktor stres kerja yang bersumber di luar organisasi 

Faktor stres kerja yang bersumber di luar organisasi terdiri dari masalah-

masalah dalam keluarga, peristiwa krisis dalam kehidupan dan adanya 

kesulitan secara finansial 

Menurut Kaswan (2017) penyebab stres atau stressor yang mempengaruhi 

seseorang berasal dari: 

1. Stressor lingkungan 

Meskipun kebanyakan analisis stres kerja mengabaikan pentingnya kekuatan 

dan kejadian dari luar atau lingkungan tetapi ternyata hal itu mempunyai 

dampak yang luar biasa. Stressor lingkungan mencakup hal-hal seperti 

perubahan sosial/teknologi, globalisasi, keluarga, relokasi, kondisi ekonomi 

dan keuangan, serta kondisi tempat tinggal atau masyarakat. Perubahan sosial 

atau teknologi yang fenomenal mempunyai efek yang dapat menjadi dampak 

besar terhadap gaya hidup seseorang dan hal itu tentu saja terbawa ke dalam 

pekerjaan. 

2. Stressor organisasi 

Stressor organisasi makro level dapat dikategorikan menjadi kebijakan dan 

strategi administratif, struktur dan desain organisasi, proses organisasi, dan 

kondisi kerja. Beberapa contoh khusus mengenai Stressor organisasi 

mencakup tanggung jawab tanpa otoritas, ketidakmampuan menyuarakan 
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keluhan, penghargaan yang tidak memadai dan kurangnya deskripsi kerja 

yang jelas atau menurunnya hubungan antar anggota organisasi. Stressor 

organisasi makro level itu dapat berasal dari penyusutan anggota organisasi, 

tekanan persaingan, relokasi, dan lain-lain. 

3. Stressor kelompok 

Kelompok dapat menjadi sumber stres. Stressor kelompok dapat 

dikategorikan menjadi dua wilayah, yaitu kurangnya kohesivitas kelompok 

dan kurangnya dukungan sosial. Kohesivitas atau kebersamaan adalah hal 

penting pada anggota organisasi, terutama pada tingkat organisasi yang lebih 

rendah. Jika anggota organisasi tidak mengalami kesempatan kebersamaan 

karena desain pekerjaan, karena penyelia melarang atau membatasinya, atau 

karena ada anggota kelompok yang menyingkirkan anggota kelompok lain, 

kurangnya kohesivitas akan menyebabkan stres. Selain itu, seorang anggota 

organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan anggota kelompok yang 

kohesif. Dengan berbagai masalah dan kebahagiaan bersama-sama, mereka 

jauh lebih baik. Jika jenis dukungan sosial ini berkurang pada individu, maka 

situasi akan membuat stres. Terdapat penelitian yang mengindikasikan bahwa 

kurangnya dukungan sosial merupakan hal yang membuat stres hingga 

menyebabkan pengeluaran biaya perawatan kesehatan. 

 

II.A.3. Gejala Stres Kerja 

Sebenarnya stres tidak selalu memberikan dampak negatif karena stres 

juga bisa berdampak positif kepada manusia. Stres ibarat dua sisi mata uang 
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logam, yaitu memiliki sisi baik dan sisi buruk. Stres yang memberikan dampak 

positif diistilahkan dengan eustress, dan stres yang memberikan dampak negatif 

distilahkan dengan distress. Hasil reaksi tubuh terhadap sumber-sumber stres 

merupakan eustress. Ketika eustress (stres yang berdampak baik) dialami 

seseorang, maka terjadilah peningkatan kinerja dan kesehatan. Sebaliknya ketika 

seseorang mengalami distress (stres yang berdampak buruk), maka mengkibatkan 

semakin buruknya kinerja, kesehatan dan timbul gangguan hubungan dengan 

orang lain (Gaol, 2016). 

 

Gambar 2.1. Kurva Yerkes-Dodson 
Sumber : Gaol (2016) 

 
Gambar kurva Yerkes-Dodson di atas menunjukkan perbedaan antara 

distress dan eustress, yaitu stres yang bisa berdampak positif (eustress) terhadap 

kesehatan dan kinerja adalah pada saat stres itu tidak melebihi tingkat maksimal. 

Sedangkan stres yang yang berlebihan atau melebihi tingkat maksimal bisa 

memberikan dampak negatif (distress) terhadap kinerja dan kesehatan. Timbulnya 

stres yang berdampak postif atau negatif ditentukan oleh jumlah tuntutan-tuntutan 
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yang diterima dan kemampuan yang tersedia baik secara fisik dan psikologis 

untuk menghadapi sumber stres (Gaol, 2016). 

Menurut Robbins dan Judge (2013), akibat stres dapat digolongkan dalam 

tiga kategori umum, yakni: 

1. Gejala Fisiologi  

Pengaruh awal stres biasanya gejala-gejala fisiologis. Ini terutama disebabkan 

oleh kenyataan bahwa topik stress pertama kali diteliti oleh ilmu kesehatan 

media. Hubungan antara stress dan gejala-gejala fisiologis yang khusus tidak 

jelas. Secara tradisional, para peneliti menyimpulkan bahwa ada sedikit, jika 

memang ada hubungan konsisten. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas 

gejala dan sulitnya mengukur gejala-gejala itu secara objektif. Beberapa bukti 

menunjukkan bahwa stress mungkin memiliki efek fisiologis yang 

membahayakan. Seperti: sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan penyakit 

jantung.  

2. Gejala Psikologis  

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan terkait dengan pekerjaan. 

Ketidakpuasan kerja adalah efek psikologis paling sederhana dan paling nyata 

dari stress. Namun stress juga muncul dalam beberapa kondisi psiklogisn 

lainnya. Seperti, ketegangan, murung, cemas, kejengkelan, berkurangnya 

kepuasan kerja, kejenuhan dan sikap yang suka menunda-nunda pekerjaan.  

3. Gejala Perilaku  
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Gejala-gejala stres berkaitan dengan perilaku seperti perubahan dalam tingkat 

produktivitas, kemangkiran dan perputaran karyawan selain juga perubahan 

dalam kebiasaan makan, pola merokok, konsumsi alkohol, bicara yang gagap 

serta kegelisahan dan ketidakteraturan waktu tidur. 

Stres kerja yang dialami oleh seorang anggota organisasi akan berdampak 

negatif sebagai berikut (Waluyo, 2015): 

1. Gejala psikologis 

Gejala-gejala psikologis yang utama dari stres kerja adalah: 

a. Kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. 

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

c. Sensitif dan hyperactivity. 

d. Memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi. 

e. Komunikasi yang tidak efektif. 

f. Perasaan terkucil dan terasing. 

g. Kebosanan dan ketidakpuasan kerja. 

h. Kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual dan kehilangan 

konsentrasi. 

i. Kehilangan spontanitas dan kreativitas. 

j. Menurunnya rasa percaya diri. 

2. Gejala fisiologis 

Gejala-gejala fisiologis yang utama dari stres kerja adalah: 

a. Meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan 

mengalami penyakit kardiovaskular. 
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b. Meningkatnya sekresi dari hormone stres (adrenalin dan nonadrenalin). 

c. Gangguan gastrointestinal (gangguan lambung). 

d. Meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan. 

e. Kelelahan secara fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan 

yang kronis (chronic fatigue syndrome). 

f. Gangguan pernapasan, termasuk gangguan dari kondisi yang ada. 

g. Gangguan pada kulit. 

h. Sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, dan ketegangan otot. 

i. Gangguan tidur. 

j. Rusaknya fungsi imun tubuh, termasuk resiko tinggi kemungkinan 

terkena kanker. 

3. Gejala perilaku  

Gejala-gejala perilaku yang utama dari stres kerja adalah: 

a. Menunda, mehindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan. 

b. Menurunnya prestasi (performance) dan produktivitas. 

c. Meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan. 

d. Perilaku sabotase dalam pekerjaan. 

e. Perilaku makan yang tidak normal (kebanyakan) sebagai pelampiasan, 

sehingga dapat mengarah ke obesitas. 

f. Perilaku makan yang tidak normal (kekurangan) sebagai bentuk 

penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba, kemungkinan 

berkombinasi dengan tanda-tanda depresi atau gangguan jiwa yang 

membahayakan. 
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g. Meningkatnya kecenderungan berperilaku berisiko tinggi, seperti 

menyetir dengan tidak hati-hati dan berjudi. 

h. Meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas. 

i. Menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan 

teman. 

j. Kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. 

 

II.A.4. Pengukuran Stres Kerja 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat stres 

seseorang di dalam pekerjaan adalah sebagai berikut (Diahsari, 2016): 

1. Pengukuran fisik, dengan tensimeter atau electrocardiogram. 

2. Asesmen self report, mengenai kondisi organisasi atau kondisi psikologis. 

Instrumen yang dipakai misalnya OSI (Occupational Stress Indicator), JJS 

(Job Stress Survey), SDS (Stress Diagnostic Survey). 

3. Mengukur kecocokan pekerjaan-pekerja, dengan melihat karakteristik 

psikologis pekerja, lingkungan kerja, dan tuntutan pekerja. 

 

II.A.5. Dimensi Stres Kerja 

Roberti, Harrington, & Storch (2006) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Further Psychometric Support for the 10-Item Version of the Perceived Stress 

Scale”, mengemukakan 2 (dua) dimensi stress kerja, yaitu: 

1. Perceived Helplessness 
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Perceived helplessness (perasaan ketidakberdayaan) adalah keadaan 

psikologis dimana individu percaya bahwa tidak ada kontrol atas 

lingkunganya, serta keadaan yang membuat semua tindakannya tampak tidak 

berarti dan hal tersebut dirasa dari kekurangan kognitif, motivasi dan 

emosional pada individu (Roberti, Harrington, & Storch, 2006). 

Perasaan ketidakberdayaan sering dirasakan sebagai reaksi tidak 

berdaya seseorang akibat seringnya mengalami peristiwa di luar kendalinya. 

Semakin sering individu mengalami situasi di luar kendalinya, maka semakin 

tinggi resiko terjadinya stres. Reaksi ini berupa pengurangan motivasi 

(motivational deficit) yaitu menyimpulkan bahwa semua usaha sia-sia, 

pengurangan secara kognisi (cognitif deficit) yaitu kesulitan mempelajari 

respon-respon yang dapat membawa hal positif, dan pengurangan secara 

emosional (emotional deficit) yaitu rasa tertekan karena melihat bahwa 

mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan situasinya tidak terkendali lagi 

(Handono dan Bashori, 2013).  

2. Perceived Self-Efficacy 

Perceived self efficacy (perasaan yakin pada diri sendiri) adalah 

perasaan yakin pada diri sendiri terhadap kemampuannya dalam mengatur 

dan melaksanakan arah-arah dari tindakan yang dibutuhkan untuk mengatur 

situasi-situasi yang berhubungan dengan masa yang akan datang (Roberti, 

Harrington, & Storch, 2006). 

Self-efficacy (efikasi diri) sering dimaknai sebagai tingkat keyakinan 

seseorang mengenai kemampuannya menyelesaikan suatu pekerjaan yang 
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akan memengaruhi tujuan, usaha yang dikeluarkan dalam menyelesaikan 

pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan yang ditoleransi untuk dikerjakan, 

kinerja dan pilihan-pilihan aktivitas seseorang (Sulistyowati dan Widjajani, 

2012). Self-efficacy dapat mempengaruhi setiap tingkat perubahan pribadi 

serta kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan yakni dapat meningkatkan 

kekebalan terhadap stress. Self-efficacy merupakan persepsi diri mengenai 

seberapa baik diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Dengan mengetahui 

sejauh mana kemampuan diri yang dimiliki, maka seorang karyawan akan 

mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan semaksimal 

mungkin dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Sari, Lestari, & Yulianti, 2016). 

Bandura (dalam Sulistyowati dan Widjajani, 2012) menyatakan bahwa 

individu dengan self-efficacy tinggi akan mampu mengatasi sumber stress 

dalam pekerjaan secara efektif. Self-efficacy yang tinggi membantu individu 

untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi beban secara psikologis maupun 

fisik sehingga stress yang dirasakan pun kecil (Mariza; dalam Sari, Lestari, & 

Yulianti, 2016). 

 

II.B.  KEPUASAN KERJA 

II.B.1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut 

penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, 

termasuk di dalamnya upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis 
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(Waluyo, 2016). Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Marliani (2015) yang 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap yang positif dari tenaga kerja yang 

meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah 

satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai penting 

pekerjaan. 

Priansa (2014) menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan 

pegawai terhadap pekerjaannya, apakah senang, suka atau tidak senang, tidak suka 

sebagai hasil interaksi pegawai dengan lingkungan pekerjaannya atau sebagai 

presepsi sikap mental, juga sebagai hasil penilaian pegawai terhadap 

pekerjaannya. Perasaan pegawai terhadap pekerjaannya mencerminkan sikap dan 

perilakunya dalam bekerja. Selain itu juga disampaikan oleh ahli yang lain bahwa 

kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan dan keyakinan yang dimiliki orang 

tentang pekerjaan mereka saat ini. Tingkat kepuasan kerja dapat berkisar dari 

kepuasan ekstrim hingga ketidakpuasan ekstrim. Sebagai tambahannya memiliki 

sikap tentang pekerjaan mereka secara keseluruhan. Karyawan juga dapat 

memiliki sikap tentang berbagai aspek dari mereka pekerjaan seperti jenis 

pekerjaan yang mereka lakukan, rekan kerja, supervisor atau suborinat dan gaji 

mereka (George dan Jones, 2008). Aziri (2008). menganggap bahwa kepuasan 

kerja mewakili perasaan yang muncul sebagai hasil dari persepsi bahwa pekerjaan 

memungkinkan kebutuhan material dan psikologis. 

Definisi lain dikemukakan oleh Kinicki dan Fugate (dalam Kaswan, 2017) 

yang menyatakan “job satisfaction is an affective or emotional response towards 

various facetsof one’s job”. Dari pernyataan ini, kepuasan kerja merupakan 
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tanggapan afektif atau emosi terhadap berbagai faset pekerjaan seseorang. 

Pengertian ini menyatakan bahwa kepuasan kerja bukanlah konsep tunggal. 

Tepatnya, orang bisa relatif puas dengan satu atau beberapa aspek pekerjaannya, 

tetapi mungkin tidak puas dengan satu atau beberapa aspek lain dari pekerjaannya. 

Dari pendapat beberapa ahli diatas maka dapat kita simpulkan bahwa 

kepuasan kerja atau job satisfaction adalah perasaan yang dirasakan oleh 

karyawan terhadap pekerjaannya dan faktor faktor yang pendukung dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, seperti pengawasan, gaji, dan tunjangan, 

kesempatan untuk mendapatkan promosi dan kenaikkan pangkat, kondisi kerja, 

pengalaman terhadap kecakapan, penilaian kerja yang adil, dan tidak merugikan, 

hubungan sosial didalam pekerjaan yang baik, keluhan-keluhan yang cepat 

diselesaikan dan pimpinan yang memiliki perlakuan yang baik terhadap 

karyawan. 

 

II.B.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Secara umum, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja seorang karyawan, yaitu (Kreitner & Kinicki; dalam Marliani, 

2015): 

1. Pemenuhan kebutuhan (need fulfillment) 

Kepuasan kerja ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang 

memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya.  

2. Perbedaan (discrepancies)  
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Kepuasan kerja merupakan hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara sesuatu yang diharapkan dan sesuatu yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. Apabila harapan lebih besar dari yang 

diterima, maka orang tersebut akan tidak puas. Sebaliknya, individu akan 

puas apabila menerima manfaat di atas harapan. 

3. Pencapaian nilai (value attainment)  

Kepuasan kerja merupakan hasil persepsi pekerjaan yang memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

4. Keadilan (equity)  

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di 

tempat kerja.  

5. Komponen genetik (genetic components)  

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. 

Hasibuan (2013) menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan dipengaruhi 

faktor-faktor berikut: 

1. Balas jasa yang adil dan layak 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

3. Berat-ringannya pekerjaan 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 
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7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

Sedangkan, menurut Sutrisno (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah: 

1. Faktor psikologis 

Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan, 

yang meliputi minat, ketenteraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat 

dan keterampilan. 

2. Faktor sosial  

Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar 

karyawan maupun karyawan dengan atasan. 

3. Faktor fisik 

Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, 

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

kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. 

4. Faktor finansial  

Faktor ini 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. 

 

II.B.3. Dampak Kepuasan Kerja 
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Dampak kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang dialami oleh 

seseorang, di mana ia merasa puas, memiliki rasa senang, dan kelegaan sebab 

yang diharapkannya telah terpenuhi atau bahkan apa yang diterima melebihi apa 

yang diharapkan. Seorang karyawan yang terpenuhi segala kebutuhannya akan 

berdampak pada rasa puas terhadap pekerjaannya serta memiliki dorongan untuk 

bekerja dengan lebih baik. Bagi perawat kepuasan kerja akan menimbulkan suatu 

perasaan menyenangkan dalam bekerja, sedangkan bagi rumah sakit kepuasaan 

kerja bermanfaat dalam usaha meningkatkan produksi, perbaikan sikap dan 

tingkah laku perawat (Suwatno dan Priansa, 2011). Mathis dan Jackson (dalam 

Puspitawati, 2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja sangat berperan dalam 

membentuk kedisiplinan, komitmen dan kinerja karyawan yang kemudian 

berpengaruh terhadap kualitas layanan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. 

Dampak perilaku dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja telah banyak 

diteliti dan dikaji. Banyak perilaku dan hasil kerja karyawan yang diduga 

merupakan hasil dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Hal-hal tersebut tidak 

hanya meliputi variabel kerja seperti unjuk kerja dan turnover, tetapi juga variabel 

non kerja seperti kesehatan dan kepuasan hidup (Priansa, 2014). 

Menurut Robbins dan Timothy (2013), terdapat konsekuensi ketika 

karyawan menyukai pekerjaan mereka, dan ada konsekuensi ketika karyawan 

tidak menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis (kerangka keluar-

pengaruh-kesetiaan-pengabdian) sangat bermanfaat dalam memahami 

konsekuensi dari ketidakpuasan. Di bawah ini menunjukkan empat respon 

kerangka tersebut, yang berbeda dari satu sama lain bersama dengan dua dimensi: 
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konstruktif/destruktif dan aktif/pasif. Respon-respon tersebut didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Keluar (exit)  

Perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari 

posisi baru dan mengundurkan diri. 

2. Aspirasi (voice) 

Secara aktif dan kontsruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk 

menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa 

bentuk aktivitas serikat kerja. 

3. Kesetiaan (loyalty)  

Secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, termasuk 

membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal dan 

mempercayai organisasi dan manajernya untuk “melakukan hal yang benar”. 

4. Pengabaian (neglect) 

Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk 

ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus – menerus serta kurangnya 

usaha, dan meningkatnya angka kesalahan. Jadi ketika karyawan tersebut 

merasa puas dengan perkerjaannya sekarang maka karyawan tersebut akan 

memberikan suatu timbal balik yang lebih baik, dapat berupa peningkatan 

kinerja atau komitmen terhadap organisasi atau perusahaan dimana karyawan 

bekerja. Sedangkan ketika karayawan tidak merasa puas maka karyawan 

cenderung berlakukan sebaliknya dari ketika merasa puas dengan 

pekerjaannya tersebut. Robbins (dalam Sopiah, 2008) menjelaskan 
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ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja atau karyawan dapat diungkapkan ke 

dalam berbagai macam cara, misalnya, selain meninggalkan pekerjaan, 

karyawan selalu mengeluh, membangkang, menghindari sebagian tanggung 

jawab pekerjaan karyawan. 

 

II.B.4. Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Rivai & Sagala (2009), ada 3 (tiga) teori utama untuk 

menjelaskan kepuasan kerja, diantaranya adalah: 

1. Teori ketidaksetaraan (Discrepancy Theory) 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga 

apabila kepuasannya diperoleh melebihi yang diterimanya maka orang akan 

lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy tetapi merupakan discrepancy 

yang positif. Kepuasan seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang 

dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. 

2. Teori Keadilan (Equety Theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas/ tidak puas, 

tergantung pada ada atau tidak adanya keadilan (equity) dalam suatu system, 

khususnya system kerja. Menurut teori ini komponen utama dalam teori 

keadilan adalah input, hasil, keadilan, dan ketidakadilan. Input adalah faktor 

bernilai bagi pegawai yang dianggap mendukung pekerjaanya seperti, 

pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau 

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaanya. Hasilnya 
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adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang 

diperolehnya dari pekerjaanya, seperti upah atau gaji, keuntungan sampingan, 

symbol, status penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi 

diri. 

3. Teori dua Faktor (Two Factor Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan itu bukan satu variabel yang 

continue. Teori ini menunjukan karakteristik pekerjaan menjadi 2 kelompok 

yaitu satisfieas atau motivator dan dissatisfieas. Satisfieas adalah faktor-

faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber yang dibutuhkan. 

Kepuasan kerja yang terdiri dari : Pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, 

ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk memeperoleh 

penghargaan dan promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan 

kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan. Dissatisfieas (Hegein Factor) adalah faktor-faktor yang 

menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri darigaji atau upah pengawasan, 

hubungan antara pribadi, kondisi kerja dan status. Faktor ini diperlukan untuk 

memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan . Jika tidak 

terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. Jika besarnya faktor ini 

memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan kecewa 

meskipun belum terpuaskan. 

 

II.B.5. Dimensi Kepuasan Kerja 
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Al-Rubaish, Rahim, Abumadini, & Wosornu (2011) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Academic Job Satisfaction Questionnaire: Construction and Validation 

in Saudi Arabia”, mengemukakan 8 (delapan) dimensi kepuasan kerja, 

diantaranya adalah: 

1. Commitment (komitmen) 

Komitmen karyawan merupakan identifikasi rasa, keterlibatan, dan 

loyalitas yang ditampakkan oleh karyawan terhadap organisasi yang menjadi 

tempatnya untuk mengabdi dan bekerja. Komitmen karyawan ditunjukkan 

dalam sikap penerimaan, keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi, begitu juga adanya dorongan yang kuat untuk mempertahankan 

dan menjadi bagian penting dari anggota organisasi demi tercapainya tujuan 

organisasi (Priansa, 2014). 

Menurut Amilin dan Dewi (2008) komitmen karyawan dapat tumbuh 

manakala harapan kerja dapat terpenuhi oleh organisasi dengan baik. 

Selanjutnya, dengan terpenuhinya harapan kerja ini akan menimbulkan 

kepuasan kerja. 

2. Workload (beban kerja) 

Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 

diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka 

waktu tertentu. Beban kerja juga merupakan besaran pekerjaan yang harus 

dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara 

volume kerja dan norma waktu. Beban kerja yang diberikan pimpinan ke 
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karyawan yang tidak sesuai akan berdampak pada kepuasan karyawan itu 

sendiri (Setianingsih, 2017). 

3. Mywork itself (pekerjaan) 

Jika pekerjaan dirotasi, karyawan memiliki sejumlah tugas yang harus 

dilakukan atau jika perubahan diperkenalkan di tempat kerja, hal itu akan 

mendatangkan kepuasan daripada hanya melakukan pekerjaan rutin. 

Pekerjaan itu sendiri dapat membuat karyawan puas, ia menikmati 

pekerjaannya sendiri tampak terpengaruh oleh faktor lain, hal ini karena 

faktor lain sudah tercukupi (Kaswan, 2017). 

Menurut Priansa (2014), dimensi pekerjaan dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja karyawan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan itu sendiri, seperti kesempatan untuk berkreasi dan variasi dari 

tugas, kesempatan untuk menyibukkan diri, peningkatan pengetahuan, 

tanggung jawab, otonomi, pemerkayaan pekerjaan, dan komplesitas 

pekerjaan. 

4. Policies and facilities (kebijakan dan fasilitas perusahaan) 

Menurut Priansa (2014), dimensi kebijakan dan fasilitas perusahaan 

dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja karyawan sehubungan 

dengan prosedur dan peraturan di tempat kerja serta fasilitas yang telah 

disediakan perusahaan. Hal-hal yang berhubungan dengan prosedur dan 

peraturan di tempat kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, seperti 

birokrasi dan beban kerja. Sedangkan, hal-hal yang berhubungan dengan 

fasilitas perusahaan, meliputi sarana dan prasarana penunjang kerja, seperti 
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komputer, printer, alat tulis kantor, serta peralatan dan perlengkapan 

pendukung lainnya. 

5. Supervision (atasan) 

Atasan mempunyai peran untuk mempengaruhi karywan, diantaranya 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Atasan yang mampu 

mempengaruhi kepuasan kerja kakryawan adalah atasan yang memiliki 

kepedulian terhadap karyawan (Kaswan, 2017).  

Menurut Priansa (2014), dimensi atasan dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja karyawan terhadap atasannya. Karyawan lebih 

menyukai bekerja dengan atasan yang bersikap mendukung, penuh perhatian, 

hangat dan bersahabat, memberi pujian atas kinerja yang baik dari karyawan, 

mendengar pendapat dari karyawan, dan memusatkan perhatian kepada 

karyawan (employee centered) daripada bekerja dengan atasan yang bersifat 

acuh tak acuh, kasar, dan memusatkan dirinya kepada pekerjaan (job 

centered). 

6. Salary (gaji/upah) 

Gaji/upah menjadi salah satu dimensi kepuasan kerja dan merupakan 

faktor yang terkait dengan organisasi. Sejumlah gaji/upah yang diterima 

karyawan dan tingkat dimana hal itu bisa dipandang sebagai hal yang pantas 

dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Karyawan merasa puas 

karena sistem penggajian yang seimbang antara produktivitas yang 

dikeluarkan dengan imbalan yang diterima (Kaswan, 2017). 
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Menurut Priansa (2014), dimensi gaji/upah dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan kerja karyawan yang sehubungan dengan gaji yang 

diterimanya dan adanya kenaikan gaji, yaitu besarnya gaji yang diterima 

sesuai dengan tingkat yang dianggap sepadan. Gaji/upah memang mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan kerja. Gaji/upah juga menggambarkan berbagai 

dimensi dari kepuasan kerja. Karyawan memandang gaji sebagai hak kyang 

harus diterimanya atas kewajiban yang sudah dilaksanakannya. 

7. Interpersonal relationships (hubungan antar kolega) 

Semakin karyawan terhubung dengan rekan kerjanya, mereka akan 

mengembangkan hubungan personal dan social yang berkontribusi terhadap 

perasaan puas di tempat kerja (Kawsan, 2017). 

Menurut Priansa (2014), dimensi hubungan antar kolega dapat 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja karyawan yang berkaitan dengan 

hubungan terhadap rekan kerja. Rekan kerja yang memberikan dukungan 

terhadap rekannya yang lain, serta suasana kerja yang nyaman dapat 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Misalnya, rekan kerja yang 

menyenangkan atau hubungan dengan rekan kerja yang rukun. 

8. Authority (wewenang) 

Wewenang karyawan di suatu organisasi dapat menentukan tingkat 

kepuasan karyawan tersebut dalam bekerja. Wewenang karyawan diberikan 

oleh pimpinan atas dasar kepercayaan terhadap kemampuan karyawan. 

Karyawan akan merasa puas jika karyawan diberi wewenang yang besar 

untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas (Hermawan, 2013). 
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Kedelapan dimensi kepuasan kerja di atas, masuk ke dalam Two-Factor 

Theory. Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori dua faktor 

Herzberg ini merupakan teori kepuasan kerja yang menganjurkan bahwa 

satisfaction (kepuasan) dan dissatisfaction (ketidakpuasan) merupakan bagian dari 

kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygiene factor. Secara 

jelas, Herzberg menyatakan bahwa karakteristik kerja dapat dikelompokan 

menjadi dua kategori, yaitu (Kaswan, 2017): 

1. Penyebab ketidakpuasan (dissatisfaction) yang disebut ekstrinsik factor/factor 

hygiene atau faktor pemeliharaan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

maka dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja, tetapi jika terpenuhi belum 

tentu menjamin kepuasan kerja. Adapun yang termasuk faktor-faktor hygiene 

adalah gaji, kebijakan pengawasan, hubungan antara atasan dengan bawahan, 

kondisi kerja, keamanan kerja, dan status pekerjaan.  

2. Penyebab kepuasan (satisfaction) yang disebut intrinsik factor/motivator 

factor. Adapun yang termasuk faktor-faktor ini adalah prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dan pengendalian diri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dimensi policies and facilities 

(kebijakan dan fasilitas perusahaan), supervision (atasan), salary (gaji/upah), dan 

interpersonal relationships (hubungan antar kolega) merupakan ekstrinsik 

factor/factor hygiene. Sedangkan, dimensi commitment (komitmen), workload 

(beban kerja), mywork itself (pekerjaan), dan authority (wewenang) merupakan 

intrinsik factor/motivator factor. 
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II.C. BUDAYA ORGANISASI CALL CENTER 

Layanan call center merupakan salah satu produk jasa layanan yang 

menjadi sisi terluar perusahaan. Karena layanan call center berinteraksi langsung 

dengan pelanggan sehingga baik atau buruknya suatu perusahaan dapat dinilai 

langsung oleh pengguna dari layanan call center. Sehingga banyak perusahaan 

berupaya untuk terus memperbaiki layanan agar dapat memenuhi kepuasan 

pengguna (Rangkuti, 2013). Call Center didefinisikan sebagai sebuah lingkungan 

kerja yang bisnis utamanya adalah berhubungan langsung dengan telepon dan 

secara simultan menggunakan Display Screen Equipment (DSE). Hal ini termasuk 

bagian dari perusahaan yang didedikasikan pada aktivitas Call Center seperti jalur 

internal help pada perusahaan (Sprigg, Smith, & Jackson, 2003). 

Selaras dengan hal tersebut, Call Center merupakan seperangkat sumber 

daya (seperti manusia, komputer, dan peralatan telekomunikasi) yang memberikan 

pelayanan melalui media informasi (Koole & Mandelbaum, 2002). Call Center 

menyediakan satu titik kontak kepada nasabah dengan maksud menampung 

seluruh permasalahan, menyelesaikan masalah, dan menyampaikan permasalahan 

mereka kepada operator (Gonzalez, et.al., 2001).  

Maka dapat disimpulkan call centre merupakan layanan perusahaan yang 

berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan konsumen. Sebagai media 

untuk komunikasi dan informasi terkait permasalahan produk yang dialami oleh 

konsumen.  

Call center mempunyai beberapa budaya organisasi yang diterapkan 

karyawan dan atasan dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja. Secara umum, 
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budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai 

bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan 

dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola 

pembentukan diri suatu masyarakat. Karena itu, suatu budaya bukan tidak 

mungkin untuk diubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk 

melakukan perubahan tersebut ke arah yang lebih baik (Fahmi, 2017). 

Lebih lanjut, Fahmi (2017) menjelaskan bahwa budaya yang ada di suatu 

organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta 

diterapkan dalam kehidupan aktivitas organisasi sebagai salah satu pendorong 

untuk meningkatkan kualitas hidup organisasi. Sedangkan, Sedarmayanti (2017) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu aspek yang bersifat 

subjektif dari apa yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Hal ini berpedoman 

kepada abstraksi, seperti nilai dan norma yang meliputi seluruh atau bagian dari 

aktivitas organisasi yang dapat memiliki pengaruh penting pada perilaku anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang 

dikembangkan oleh organisasi yang menuntun perilaku anggota organisasi 

tersebut. Fungsi budaya organisasi adalah menciptakan pembedaan yang jelas 

antara satu organisasi dan yang lain, membawa rasa identitas bagi anggota-

anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih 

luas daripada kepentingan diri individual seseorang, perekat sosial yang 

membantu mempersatukan organisasi tersebut dengan memberikan standar-

standar yang tepat untuk dilakukan oleh anggota organisasi, mekanisme pembuat 
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makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota 

organisasi (Marliani, 2015). 

Budaya yang diterapkan di suatu organisasi memberikan peran penting, 

baik kepada anggota organisasi maupun organisasi itu sendiri. Secara rinci peran 

budaya organisasi tersebut adalah sebagai berikut (Kaswan, 2017): 

1. Budaya organisasi berperan sebagai identitas organisasi, artinya budaya 

organisasi berisi seperangkat karakteristik yang menggambarkan organisasi 

dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi 

menunjukkan identitas organisasi kepada orang di luar organisasi. 

2. Budaya organisasi berperan sebagai penyatu organisasi, artinya budaya 

organisasi dijadikan sebagai perekat beberapa unsur-unsur organisasi menjadi 

satu. Nilai, norma, dan kode etik budaya organisasi menggabungkan dan 

mengkoordinasi anggota organisasi. Individu-individu yang akan masuk 

menjadi anggota organisasi memiliki latar belakang budaya yang berbeda-

beda, sehingga mereka wajib menerima dan menerapkan budaya organisasi 

yang telah ditetapkan oleh organisasi agar tercipta iklim organisasi yang 

kondusif. 

3. Budaya organisasi berperan sebagai reduksi konflik, artinya budaya 

organisasi sering digambarkan sebagai lem pelekat yang menyatukan 

organisasi. Isi budaya organisasi mengembangkan kohesi sosial anggota 

organisasi yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Asumsi, pola 

piker, dan filsafat organisasi yang sama akan memperkecil terjadinya konflik 

di antara anggota organisasi karena perbedaan latar belakang budaya. 



33 

 

4. Budaya organisasi berperan sebagai komitmen kepada organisasi dan 

kelompok, artinya budaya organisasi tidak hanya menyatukan perbedaan-

perbedaan di antara anggota organisasi saja, akan tetapi juga memfasilitasi 

komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompoknya. Penerapan 

budaya organisasi yang kondusif menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen 

yang tinggi terhadap organisasi dan kelompoknya. 

5. Budaya organisasi berperan sebagai reduksi ketidakpastian, artinya penerapan 

budaya organisasi yang efektif dapat mengurangi ketidakpastian dan 

meningkatkan kepastian. Hal ini dikarenakan pada awal perencanaan budaya 

organisasi secara pasti sebelumnya sudah ditentukan ke mana arah tujuan 

yang ingin dituju, apa saja yang ingin dicapai, dan bagaimana cara 

mencapainya. Dengan demikian, pada akhirnya budaya organisasi juga akan 

mengembangkan pembelajaran bagi para anggota baru di organisasi tersebut. 

6. Budaya organisasi berperan sebagai pencipta konsistensi, artinya budaya 

organisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan akan mampu menciptakan 

konsistensi pada masing-masing diri anggota organisasi dalam berpikir, 

merespon, dan berperilaku yang baik di lingkungan organisasi. Sebab, budaya 

organisasi senantiasa memberikan peraturan, prosedur, panduan, serta pola 

kegiatan dalam melayani masyarakat dengan baik. 

7. Budaya organisasi berperan sebagai motivasi, artinya budaya organisasi 

adalah faktor pendorong kekuatan dan energi sosial yang dapat membuat 

anggota organisasi termotivasi untuk bertindak mencapai tujuan organisasi. 
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8. Budaya organisasi berperan sebagai kinerja organisasi, artinya pelaksanaan 

budaya organisasi yang efektif dan kondusif akan dapat mempertahankan dan 

bahkan meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan pada mulanya 

penerapan budaya organisasi yang baik akan menumbuhkan rasa kepuasan, 

etos, dan motivasi yang tinggi pada tiap-tiap anggota organisasi. Kesemua 

faktor inilah yang menjadi indikator penentu dari anggota organisasi yang 

dapat menghasilkan kualitas kinerja organisasi secara baik dan optimal. 

9. Budaya organisasi berperan sebagai kesehatan dan keselamatan kerja, artinya 

budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan dan 

keselamatan kerja pada suatu organisasi. Dengan menerapkan budaya 

organisasi, setiap anggota organisasi dapat memelihara dan menjaga 

kesehatannya ketiga melakukan aktivitas di dalam organisasi tersebut. 

10. Budaya organisasi berperan sebagai sumber keunggulan kompetitif, artinya 

penerapan budaya organisasi yang kuat di dalam suatu organisasi akan 

mendorong motivasi, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan 

ketidakpastian yang dapat menjadi kunci utama keberhasilan organisasi 

dalam menghadapi persaingan dengan organisasi lainnya. 

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan head of call center 

diketahui budaya yang ada di call center menunjukkan budaya tertib. Budaya 

tertib ini diwujudkan dalam penerapan Budaya 5R (ringkas, rapi, resik, rajin dan 

rawat), seperti apa yang mereka bisa bawa pada saat di meja kerjanya harus 

tertentu aja. Selain itu, ketika mereka makan bersama, disitu ada satu meja juga 

atasan dan karyawan call center, jadi tidak ada jarak. Hal tersebut menandakan 
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budaya yang sangat kental di call center adalah tidak ada jarak atasan dan 

bawahan. Rasa akrab di lingkungan kerja call center, baik sesama karyawan 

maupun karyawan dengan atasan terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan proses 

komunikasi berlangsung baik, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan juga terlaksana dengan sangat baik. 

Bagi call center, budaya organisasi merupakan pemegang peran penting 

dalam pencapaian target perusahaan. Budaya yang dikembangkan perusahaan 

telah ditetapkan call center melalui pedoman perilaku (code of conduct) yang 

menjelaskan bagaimana hubungan yang seharusnya terjadi antara atasan terhadap 

bawahan, bawahan terhadap atasan dan juga hubungan dengan rekan kerja. Selain 

itu, code of conduct juga ditekankan pada nilai-nilai yang seharusnya menjadi 

dasar terbentuknya budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah 

saling percaya, integritas, peduli dan pembelajar. Kegiatan code of conduct adalah 

kegiatan rutin call center yang di dalamnya terdapat pembekalan secara materi 

tentang visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan pedoman perilaku 

yang harus selalu dipatuhi oleh seluruh karyawan call center. Selain terdapat 

pembekalan materi, dalam kegiatan code of conduct yang menjadi fokus perhatian 

karyawan call center adalah adanya pembahasan mengenai pekerjaan yang dapat 

berupa informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, kendala yang 

dihadapi saat bekerja, dan tentang pencapaian kinerja pekerjaan. Pembahasan 

mengenai pekerjaan ini dilakukan dalam bentuk diskusi bersama atasan, dimana 

karyawan call center dapat memberikan tanggapan sesuai dengan pembahasan 

yang sedang dilakukan (Murti, Lestari, & Ali, 2017). 
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II.D. KERANGKA PENELITIAN  

II.D.1. Kaitan antara Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shopiah, Sunoharyo, & Ruhana 

(2017) menunjukan hasil bahwa stres kerja dan kepuasan kerja memiliki arah 

hubungan negatif. Apabila stres kerja pada karyawan tergolong rendah, maka 

kepuasan kerja pada karyawan akan tergolong tinggi begitupun sebaliknya. 

Selaras dengan hasil penelitian tersebut, penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Alil, Nawaz, Raheem, & Imamuddin, (2014) menyatakan bahwa beban kerja dan 

konflik peran, dan penghargaan pada hasil kerja karyawan adalah alasan utama 

yang menyebabkan stres pada karyawan, dan stres ini mengurangi efisiensi 

karyawan. Oleh karena itu disarankan bahwa atasan harus meminimalkan stres 

dengan menurunkan beban kerja, meredakan konflik peran, membayar gaji sesuai 

dengan kinerja karyawan dan memberikan pelatihan dan konseling kepada 

karyawan dalam meningkatkan kinerja pekerjaan karyawan dan kepuasan kerja. 

Jika stres kerja tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan 

kerugian finansial pada organisasi. Pengaruh yang lainnya adalah ketidakhadiran 

karyawan ditempat kerja, karyawan yang merasa stres dan jenuh dengan 

pekerjaannya akan sangat mudah sekali untuk tidak masuk kerja. Dampaknya 

produktifitas organisasi akan semakin menurun. Selain itu dampak dari stres kerja 

yang sesungguhnya adalah berkaitan dengan kepuasan kerja (Hamdani dan 

Handoyo, 2012). 
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Penelitian lainnya menyatakan hasil yang relevan seperti penlitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Bandung menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Suasana kerja yang tidak nyaman seperti beban kerja 

yang berlebih secara psikologis akan menimbulkan stress dilingkungan kerja. 

Karyawan yang bekerja dalam suasana tertekan tidak akan bisa memberikan hasil 

kerja yang baik dan berprestasi. Hal tersebut secara tidak langsung akan 

menghilangkan peluang untuk mendapatkan promosi (Tunjungsari, 2011). 

 

II.D.2. Bagan Kerangka Pemikiran Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

 Call center merupakan sisi terluar dalam suatu perusahaan, sebagai 

pelayanan jasa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Call center memiliki 

beban kerja untuk dapat ramah, menjaga intonasi dan sigap dalam menangani 

keluhan pelanggan. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaaan, tuntutan pekerjaan 

dengan adanya shift kerja serta standar kerja yang harus dilakukan, terlebih 

menerima hingga kurang lebih 55 pelanggan per hari. Hal ini dapat berdampak 

pada stres kerja yang dirasakan karyawan call center. Adanya tekanan dan 

tuntutan standar yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai telepon yang 

masuk. Stres kerja yang dirasakan akan mengganggu konsentrasi bekerja yang 

dirasakan karyawan, hal ini tentu akan sangat mengganggu aktifitas karyawan 

dalam menjalankan tugas.  

Stres kerja ini dapat mempengaruhi pada kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan. Apabila karyawan puas dalam pekerjaan tentunya akan meningkatkan 
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produktifitas dalam bekerja, namun apabila karyawan tidak puas akan adanya 

penurunan produktifitas dalam bekerja. Perusahaan akan mengalami kerugian 

apabila tingkat ketidakpuasan pekerjaan meningkat, karena adanya penurunan 

produktifitas pekerjaan sehingga kegiatan pelayanan pada perusahaan mengalami 

penurunan yang signifikan yang berdampak pada kepercayaan pelanggan pada 

suatu perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 
Gambar di atas menunjukan bahwa stres kerja dan kepuasan karyawan 

memiliki hubungan dengan arah negatif. Apabila stres kerja naik maka kepuasan 

kerja menurun, apabila stres kerja menurun maka kepuasan kerja akan naik. 

Terkait dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh stres kerja terhadap 

kepuasan kerja yang terjadi pada karyawan call center. 

 

II.E. HIPOTESIS 

STRES KERJA 
1. Perceived helplessness (perasaan ketidakberdayaan)  
2. Perceived self efficacy (perasaan yakin pada diri sendiri)  

KEPUASAN KERJA 
1. Commitment (komitmen) 
2. Workload (beban kerja) 
3. Mywork itself (pekerjaan) 
4. Policies and facilities (kebijakan dan fasilitas perusahaan) 
5. Supervision (atasan) 
6. Salary (gaji/upah) 
7. Interpersonal relationships (hubungan antar kolega) 
8. Authority (wewenang) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran, peneliti merumuskan hipotesis 

penelitian (H1) sebagai berikut: 

H1 : Terdapat korelasi yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja pada 

karyawan call center.  

Untuk menguji signifikansi statistik data penelitian maka dirumuskan 

hipotesis nol (H0) sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja 

pada karyawan call center. 
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