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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan berbagai pengertian yang 

berkaitan dengan tunjangan, pelayanan, stres kerja dan prestasi beserta dengan 

berbagai uraiannya yang menyangkut tunjangan, pelayanan, stres kerja dan 

prestasi kerja.  

2.1.1 Tunjangan 

 Menurut Nawawi (2011: 56) tunjangan adalah pendapatan tambahan selain 

gaji yang diterima seorang karyawan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan 

kendaraan, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan telepon, tunjangan 

istri, tunjangan anak, dan lain sebagainya. 

Tunjangan adalah pembayaran (payment) dan jasa yang melengkapi gaji 

pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini (Kartika 

dalam Simamora, 2004: 442). 

Menurut Wibowo (2010: 374) di samping upah dan gaji serta insentif, 

kepada karyawan dapat diberikan benefits atau tunjangan. Program Tunjangan 

(Benefits program) adalah kompensasi lain di luar gaji dan upah. 

2.1.1.1 Jenis- jenis Tunjangan 

 Menurut Nayla (2014: 57-61) tunjangan terbagi ke dalam beberapa 

kelompok, yaitu: 
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1. Tunjangan Keluarga 

Bagi karyawan yang sudah menikah, biasanya akan diberikan tunjangan 

keluarga yang terdiri dari: 

a. Tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok 

b. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dan 

dibatasi maksimal 2 anak. 

2. Tunjangan Pangan 

Bagi karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap biasanya akan 

mendapatakan tunjangan pangan berupa beras dengan berat total sebesar 

20- 40 kg atau apabila dirinci, gambarannya sebagai berikut: 

a. Sebesar 10 kg untuk karyawan yang bersangkutan, dan 

b. Sebesar 30 kg untuk istri serta 2 orang anak dari karyawan yang 

bersangkutan (masing- masing 10 kg) 

Tunjangan pangan ini biasanya diberikan pada waktu penggajian. 

Namun, dari sekian banyak perusahan yang ada kebanyaka dari mereka 

memilih untuk memberikan tunjangan pangan kepada karyawan tidak 

dalam bentuk beras, melainkan dalam bentuk uang. Hal ini karena 

memberikan tunjangan dalam bentuk beras dinilai terlalu ribet atau kurang 

efektif. Akan tetapi, penggantian bentuk tunjangan pangan ini tidak 

menyalahi aturan atau menyimpang dari peraturan pemerintah tentang 

tunjangan pangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. 
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3. Tunjangan Jabatan 

Tunjangan jabatan ini khusus kepada karyawan yang menduduki jabatan- 

jabatan penting diperusahaan, seperti manajer, kepala bagian, pengawas, 

dan direktur. Besar tunjangan masing- masing karyawan tidaklah sama, 

tergantung dari kebijakan perusahaan setelah melakukan penilaian atas 

berat tanggung jawab masing- masing jabatan. Tunjangan jabatan ini 

biasanya diberikan setiap bulan bersama- sama dengan pembayaran gaji 

pokok kepada karyawan. Namun ada juga sebagian perusahaan yang 

memberikan tunjangan jabatan kepada karyawannya setiap enam bulan 

sekali atau maksimal setiap satu tahun sekali. 

4. Tunjangan Lembur 

Perusahaan akan memberikan tunjngan lembur bagi setiap karyawan yang 

mau bekerja di luar jam kerja atau bekerja pada hari- hari libur. Besar 

tunjngan lembur setiap perusahaan berbeda- beda, tergantung dari 

kebijakan atau peraturan yang telah dibuat secara khusus untuk mengatur 

besar tunjangan lembur setiap karyawan yang bekerja di perusahaan yang 

bersangkutan. Tunjangan lembur termasuk kategori tunjangan tidak tetap, 

karena pemberiannya tidak rutin per bulan. Tetapi, bagi perusahaan 

perbankan tunjangan lembur masuk dalam kategori tunjangan tetap, 

karena pembreriannya rutin per bulan. Pada umumnya karyawan yang 

mendapatkan tunjangan lembur adalah mereka yang bekerja di dalam 

kantor mengerjakan laporan- lapora perusahaan. Sementara, karyawan 

yang bekerja dilapangan seperti marketing, tidak akan mendapatkan 
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tunjangan lembur, karena prestasi mereka diukur berdasarkan omzet 

penjualan yang mereka hasilkan setiap bulan. 

5. Tunjangan Keahlian atau Profesi 

Tunjangan keahlian atau profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada 

karyawan atas dasar keahlian atau profesi yang dimiliki. Besar tunjangan 

keahlian atau profesi ini berbeda- beda tergantung dari tingkat pendidikan 

yang telah ditempuh oleh karyawan. Dalam hal ini, karyawan yang berasal 

dari lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan tunjangan keahlian atau 

profesi yang lebih tinggi daripada karyawan yang hanya berasal dari 

lulusan pendidikan sarjana satu (S1). Tunjangan kehalian atau profesi ini 

masuk dalam kategori tunjangan tetap karena pemberiannya rutin per 

bulan. 

6. Tunjangan Lain- lain 

Tunjangan lain- lain seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan 

biaya operasional, juga diberikan oleh perusahaan kepada karyawan.  

Besarnya tergantung dari kebijakan perusahaan yang bersangkutan dan 

sistem perhitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja. 

Menurut Desler (2003:144) ada beberapa tunjangan yang digolongkan 

sebagai pembayaran untuk waktu tidak bekerja, tunjangan asuransi, dan tunjangan 

pensiun. 

1. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja 

Pembayaran untuk waktu tidak bekerja juga disebut tunjangan pembayaran 

tambahan adalah beban terbesar dari kebanyakan rencana tunjangan. 
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Umunya hal ini merupakan tunjangan yang paling besar biayanya bagi 

seorang pengusaha karena besarnya jumlah waktu cuti yang diterima 

banyak karyawan. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja terdiri dari: 

a. Liburan dan hari libur 

Perusahaan harus menangani beberapa masalah kebijakan yang 

berhubungan dengan hari libur dan liburan. Perusahaan harus 

memutuskan berapa banyak hari libur yang diterima karyawan, dan 

hari libur apakah itu (jika ada) 

b. Cuti sakit 

Cuti sakit yaitu memberikan pembayaran kepada karyawan saat 

mereka tidak bekerja disebabkan oleh penyakit. Sebagian besar 

kebijakan cuti sakit memberikan pembayaran penuh selama jumlah 

hari tertentu. 

c. Cuti orang tua, cuti keluarga, dan cuti medis 

Cuti ini diberikan kepada karyawan aapabila terdapat keperluan- 

keperluan penting yang harus dilakukan. Contohnya, keluarga dalam 

satu rumah, suami/ istri, orang tua, anak, atau menantu meninggal 

dunia, dan istri melahirkan. 

d. Pembayaran pesangon 

Pembayaran pesangon adalah sebuah pembayaran satu kali saat 

memberhentikan seorang karyawan. Ini merupakan langkah 

manusiawi, dan hubungan public yang baik, tujuannya untuk 

menghindari tuntutan hukum dari mantan karyawan yang tidak puas. 
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2. Tunjangan asuransi 

Tunjangan asuransi ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan yang 

tepat dan pasti serta tunjangan medis bagi korban kecelakaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, uga bergantung pada orang tersebut 

dengan tidak memikirkan kesalahan. Tunjangan asuransi yaitu terdiri dari: 

a. Asuransi perawatan rumah sakit, kesehatan, dan cacat 

Auransi ini membantu melindungi terhadap biaya rumah sakit dan 

hilangnya pendapatan yang timbul karena kecelakaan atau penyakit 

diluar pekerjaan. 

b. Asuransi jiwa 

Sebagai tambahan untuk tunjangan rumah sakit dan medis, 

kebanyakan perusahaan menyediakan rencana asuransi jiwa kelompok. 

Seperti, karyawan dapat memperoleh tarif yang lebih rendah, dan 

biasanya menerima semua karyawan, termasuk karyawan baru yang 

tidak dalam masa percobaan. 

3. Tunjangan pensiun 

Tunjangan pensiun berarti bahwa perusahaan memberikan sejumlah uang 

tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja 

setelah mereka mencapai suatu batas usia tertentu atau mereka yang ingin 

pensiun dini. 

2.1.1.2 Tujuan Pemberian Tunjangan 

Menurut Simamora (2004:181) tujuan tunjangan yang diberikan 

perusahaan bagi tenaga kerja yaitu sebagai berikut: 
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1. Memberikan kenikmatan dan fasilitas. 

2. Memberikan bantuan dalam memecahkan masalah. 

3. Menambah kepuasan. 

4. Membantu kemajuan pada perseorangan. 

5. Memberikan alat untuk dapat mengenal pegawai- pegawai lain. 

6. Menjaga agar serikat pekerja tidak campur tangan. 

7. Mengurangi perasaan tidak aman. 

8. Memberikan kesempatan tambahn untuk memperoleh status. 

9. Memberikan kompensasi tambahan. 

2.1.1.3 Prinsip- prinsip Tunjangan 

Simamora (2004:178) menyatakan, supaya program tunjangan 

memberikan kontribusi bagi organisasi, setidak- tidaknya sama dengan biaya yang 

telah dikeluarkan bagi program tersebut, terdapat beberapa prinsip umum yang 

sebaiknya diterapkan. 

1. Tunjangan karyawan haruslah memenuhi kebutuhan nyata. 

2. Tunjangan- tunjangan haruslah dibatasi kepada aktivitas- aktivitas dimana 

kelompok lebih efisien dibandingkan individu. 

3. Program tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai demi 

memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan- kebutuhan 

karyawan. 
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4. Jika perusahaan ingin meraih apresiasi dari penyediaan jasa- jasa 

karyawan, perusahaan haruslah melakukan program komunikasi yang 

ekstensif dan terencana dengan baik. 

2.1.1.4 Hal Penting dalam  Tunjangan 

Tunjangan menjadi sangat penting bagi organisasi, karena tunjangan harus 

diperhatikan dengan baik. Menurut Hani (2009:184) hal penting tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Perubahan sikap karyawan 

Sikap karyawan yang berubah- ubah dalam bekerja, maka salah satunya 

dengan adanya tunjangan karyawan sehingga akan merasa lebih puas dan 

diperhatikan.. 

2. Tuntutan serikat karyawan 

Tuntutan tersebut biasanya dilakukan apabila kompensasi yang diberikan 

perusahaan dianggap tidak layak, atau keinginan lebih sejahtera dimasa 

yang akan datang. 

3. Persaingan perusahaan 

Dalam hal ini persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan 

benefit yang menarik dan senantiasa menjaga karyawan. 

4. Persyaratan- persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah 

Pmerintah mengatur tentang kebijakan- kebijakan tenaga kerja yang 

dimuat dalam suatu undang- Undang Ketenagakerjaan. 

5. Tuntutan biaya hidup 
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Setiap karyawan memiliki tuntutan biaya hidup yang berbeda dan mereka 

akan menuntut agar biaya hidup mereka dapat tercukupi dan sejahtera. 

2.1.1.5 Indikator- Indikator Tunjangan 

 Agar pelaksanaan tunjangan karyawan dapat dicapai, maka pelaksaannya 

diperlukan adanya pegangan atau prinsip sebagai indikator.  Menurut Malayu 

(2010:184) ada beberapa indikator daripada tunjangan yaitu sebagai berikut:  

1. Cakupan luas 

Cakupan luas berarti bahwa pelaksanaan tunjangan harus bisa dinikmati 

oleh seluruh karyawan. 

2. Dihitung dan dikelola dengan bijak 

Biaya tunjangan hendaknya dapat dihitung sesuai kebijakan yang jelas dan 

realistis 

3. Menarik dan mempertahankan karyawan 

Tunjangan haruslah menciptakan antusias atau gairah para karyawannya 

dan membuat nyaman para karyawannya sehingga dapat menciptakan 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan. 

4. Meringankan beban finansial karyawan 

Maksudnya dengan program tunjangan diharapkan dapat mengurangi 

beban kebutuhan pribadi maupun yang sudah berkeluarga. 

2.1.2 Pelayanan 

 Menurut Desler (2003:165) Pelayanan merupakan suatu bentuk program 

kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan untuk memelihara fisiknya agar 
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tetap terjaga dan mampu memberikan seluruh kemampuan dan tenaganya untuk 

bekerja. 

2.1.2.1 Sifat- Sifat Pelayanan  

Menurut Hasibuan (2001: 184) terdapat 2 sifat pelayanan karyawan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan Karyawan Bersifat Memberi Kesenangan 

Pelayanan karyawan yang bersifat memberi kesenangan (recreation) 

bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan senang pada karyawan 

dimana kesenangan yang dimaksudkan adalah kesenangan yang berkaitan 

dengan kegiatan- kegiatan sosial. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

hubungan masyarakat, publikasi dan kebanggaan pada diri karyawan itu 

sendiri. Program pelayanan karyawan yang bersifat memberi kesenangan 

ini terdiri dari kegiatan olahraga, darmawisata dan lain sebagainya. Untuk 

kegiatan- kegiatan olahraga, perusahaan biasanya membentuk tim yang 

mewakili perusahaan dalam kompetisi dengan lembaga- lembaga lain. 

Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan hubungan masyarakat, publikasi 

dan kebanggaan karyawan bila regunya sering mengalami kemenangan. 

2. Pelayanan Karyawan Bersifat Memudahkan atau Meringankan 

Pelayanan karyawan yang bersifat memudahkan atau meringankan 

(facilitative) merupakan pelayanan karyawan yang biasanya sangat 

diperlukan oleh karyawan- karyawan dan mereka akan berusaha 

memenuhinya sendiri apabila perusahaan tidak  menyediakan. Pelayanan 
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karyawan yang bersifat memudahkan atau meringankan ini terdiri dari 

mushola, kafetaria/ kantin, pelayanan medis, kesenian, cuti, koperasi/ toko, 

perumahan, transportasi karyawan, dan lain sebagainya. 

1. Mushola 

Bagi perusahaan yang memiliki karyawan muslim penyediaan fasilitas 

ibadah perlu dilakukan, agar mereka tidak terlalu lama meninggalkan 

pekerjaan untuk mencari tempat beribadah. 

2. Kafetaria/ Kantin 

Bentuk program ini dimaksudkan untuk melayani karyawan dalam hal 

makan dan minum, lebih- lebih kalau perusahaan jauh dari restoran 

atau warung makan. Disamping itu, pengadaan kafetaria juga untuk 

memperbaiki gizi karyawan, agar karyawan dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

3. Pelayanan Medis 

Dokter yang dibantu oleh perawat atau tenaga medis sangat diperlukan 

di perusahaan untuk mengantisipasi karyawan yang kesehatannya 

terganggu, sehingga dapat melanjutkan pekerjaan apabila penyakit 

yang dideritanya tidak terlalu berat. 

4. Cuti 

Program ini merupakan usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan 

rohani karyawan, diharapkan dengan adanya libur cuti dapat 

melepaskan karyawan dari stress kerja dan semangat kembali saat 

masuk kerja. 
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5. Koperasi/ Toko 

Ada beberapa perusahaan yang membuka koperasi untuk melayani 

kebutuhan karyawan. Koperasi yang dibuka bisa memiliki beberapa 

divisi, misalnya divisi penjualan, divisi apotek, divisi pengurusan SIM 

dan STNK mobil dan sepeda motor, serta divisi pengadaan tiket 

pesawat terbang atau kereta api. Program koperasi akan terlaksana 

dengan efektif apabila para anggota koperasi memiliki kredibilitas dan 

integritas moral yang tinggi. 

6. Perumahan  

Tersedianya tempat tinggal bagi karyawan, misalnya rumah dinas, 

mess, atau asrama perusahaan akan sangat membantu para karyawan 

dan berdampak cukup besar terhadap pelaksaan kerja. Dalam 

kenyataan, para karyawan yang memiliki rumah sendiri akan lebih 

stabil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

7. Transportasi Karyawan 

Tersedianya transportasi bagi karyawan akan sangat membantu para 

karyawan dan berdampak cukup besar terhadap pelaksanaan kerja. 

2.1.2.2 Bentuk- Bentuk Pelayanan 

Pelayanan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya bertujuan 

untuk memelihara fisiknya agar tetap terjaga dan mampu memberikan seluruh 

kemampuan maupun tenaganya untuk bekerja. Menurut Desler (2003:165) 

terdapat beberapa bentuk pelayanan karyawan yaitu sebagai beikut: 
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1. Pelayanan Pribadi 

Banyak perusahaan memberikan pelayanan pribadi yang paling 

dibutuhkan karyawan pada satu waktu yaitu terdiri dari: 

a. Serikat kredit 

Serikat kredit biasanya merupakan bisnis terpisah yang didirikan 

dengan bantuan perusahaan untuk membantu para karyawannya dalam 

hal kebutuhan simpan pinam. 

b. Pelayanan Konseling 

Banyak perusahaan yang memberikan berbagai macam pelayanan 

konseling. Ini meliputi konseling keuangan, konseling keluarga, 

konseling karir, konseling penempatan diluar, konseling pra pensiun, 

dan konseling hukum melalui rencana asuransi hukum. 

c. Rekreasi/ liburan 

Yaitu menyediakan tempat- tempat yang menyenangkan dan 

menghibur seperti fasilitas kesenian dan olahraga dilingkungan 

perusahaan. 

d. Program makan siang dan belajar 

Karyawan yang tertarik dapat menghadiri perbincangan saat makan 

siang yang memiliki subjek beragam. Termasuk manajemen tekanan, 

pengendalian bobot, menggunakan komputer, fashion, dan perjalanan. 

2. Pelayanan yang Berhubungan dengan Pekerjaan 

Pelayanan yang berhubungan dengan pekerjaan yaitu sebagai berikut: 

a. Tempat perawatan anak tersubsidi 
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Dengan mendirikan pusat perawatan anak, perusahaan mendapatkan 

keuntungan melalui hasil perekrutan yang semakin diperbaiki. Absen 

karyawan yang semakin berkurang, semangat kerja yang meningkat, 

publisitas yang menguntungkan, dan pergantian karyawan yang lebih 

rendah. 

b. Perawatan manula 

Perawatan manula telah menjadi sebuah masalah yang banyak 

dipikirkan karyawan. Perawatan manula sangat penting untuk merawat 

kerabat yang berusia lanjut dapat mempengaruhi kinerja karyawan saat 

bekerja. 

c. Transportasi karyawan 

Dengan adanya transportasi karyawan diharapkan dapat membantu 

karyawan menuju tempat kerja atau sebaliknya dengan cara apapun. 

Tujuannya untuk mendukung produktifitas kerja dan memicu 

semangat kehadiran karyawan untuk bekerja. 

d. Pendidikan 

Pendidikan yang dimaksud yaitu penyediaan perpustakaan dengan 

maksud membantu karyawan yang ingin meningkatkan pengetahuan 

mereka. 

e. Perumahan 

Penyediaan rumah dinas, mess atau asrama perusahaan akan sangat 

membantu para karyawan, terutama bagi mereka yang baru pindah dari 

lokasi lain. 
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2.1.2.3 Indikator Pelayanan 

  Agar pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya 

dapat memberikan  dampak yang baik, maka perlu adanya indikator atau tolak 

ukur dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Menurut Malayu (2012:184) terdapat 

indikator pelayanan yaitu sebagai berikut: 

1. Memuaskan kebutuhan nyata 

Pelayanan yang diberikan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan karyawan. 

2. Perasaan nyaman 

Perasaan nyaman ini merupakan suatu bentuk bahwa fasilitas atau 

pelayanan yang diberikan memiliki nilai dan bermanfaat bagi 

karyawan. 

3. Terjamin 

Dengan adanya pelayanan yang diberikan, diharapkan dapat 

memberikan kenikmatan kepada karyawan sehingga menghilangkan 

perasaan tidak aman. 

2.1.3 Stress Kerja 

 Secara umum sering diartikan sebagai kondisi tegang yang tidak 

menyenangkan, karena seseorang secara subjektif merasa ada sesuatu yang 

membebaninya. Stres mempunyai arti yang berbeda- beda bagi masing- masing 

individu, kemampuan setiap orang beraneka ragam dalam mengatasi jumlah, 

intensitas, jenis, dan lamanya stres. 
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2.1.3.1 Pengertian Stres Kerja 

Stres kerja merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan karena 

adanya tekanan- tekanan, tuntutan- tuntutan, dan ketagangan yang datang karena 

beban pekerjaan. Secara umum sering diartikan sebagai suatu kondisi tegang yang 

tidak menyenangkan, karena seseorang merasa ada sesuatu yang membebaninya. 

Stres kerja perlu adanya penanganan serius dan sedini mungkin dilakukan, baik 

itu oleh karyawan yang merasakan stres kerja itu sendiri maupun oleh perusahaan 

yang bersangkutan dimana karyawan bekerja dengan bantuan pihak lain seperti 

para spesialis yang mengelola stres. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan 

mengantisipasi berkaitan dengan hal- hal yang tidak diinginkan dan dapat 

merugikan perusahaan. 

Ada beberapa definisi Stres Kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli, 

diantaranya : 

Menurut Hani (2001:200) Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan 

yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. 

Menurut Siagian (2007:300): 

Stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan 

pikiran, dan kondisi fisik seseorang. 

 Menurut Rivai (2009:72) Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

merupakan suatu respon atau tanggapan seseorang baik secara fisik maupun 
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emosional ketika seseorang mengalami beban atau tugas yang berat tetapi orang 

tersebut tidak dapat mengatasi tugas yang dibebankan kepadanya. 

2.1.3.2 Reaksi Terhadap Stres 

Orang- orang mempunyai toleransi yang berbeda- beda terhadap berbagai 

situasi stres. Banyak orang mudah sedih hanya karena peristiwa ringan. Di lain 

pihak, banyak orang lain yang dingin dan tenang (calm), terutama karena mereka 

mempunyai kepercayaan diri atas kemampuannya untuk menghadapi stres. 

Berdasarkan reaksi terhadap situasi stres, Hani (2001:203) dapat 

dibedakan menjadi dua tipe orang, yaitu tipe A dan tipe B. Orang- orang tipe A 

adalah mereka yang agresif dan kompetitif, menetapkan standar- standar tinggi 

dan meletakan diri mereka dibawah tekanan waktu yang ajeg (konstan). Mereka 

bahkan sangat giat dalam kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka 

sering tidak menyadari bahwa banyak tekanan yang mereka rasakan salah lebih 

disebabkan oleh perbuatannya sendiri daripada lingkungan mereka. Mereka lebih 

cenderung mengalami gangguan- gangguan phisik akibat stres, seperti serangan 

jantung, penyakit lever, dan sebagainya. 

Sedangkan orang- orang tipe B adalah lebih relaks dan tidak suka 

menghadapi masalah. Mereka menerima situasi- situasi yang ada dan bekerja di 

dalamnya, serta tidak senang bersaing. Mereka relaks dalam kaitannya dengan 

tekanan waktu, sehingga mereka lebih kecil kemungkinannya untuk menghadapi 

masalah- masalah yang berhubungan dengan stres. Disamping itu, orang- orang 

juga mempunyai perbedaan dalam memulihkan kondisi dari situasi stres. Ada 

orang- orang yang dengan mudah dan cepat pulih kembali, tetapi banyak orang 
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sulit melupakan dan melepaskan diri dari situasi yang baru saja dialami. Orang- 

orang terakhir inilah yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

2.1.3.3 Penyebab Timbulnya Stres Kerja 

Penyebab stres menurut Hani (2001:200) ada dua kategori yaitu: 

a. On the Job 

Diantara kondisi- kondisi penyebab stres on the job adalah: 

1. Beban kerja yang belebihan 

Kelebihan beban kerja terdiri dadri dua jenis yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Kelebihan beban kerja kualitatif muncul ketika seseorang 

kurang memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan yang tidak 

ditetapkan atau standar kerja yang ditetapkan terlalu tinggi. 

2. Tekanan dan desakan waktu 

Tekanan atau desakan waktu memiliki konsekuensi serius bagi 

perusahaan maupun karyawan, Konsekuensi terhadap manusia seperti 

konsekuensinya meliputi pengurangan kualitas dan kuantitas kinerja 

pekerjaan sehingga dapat meningkatkan keluhan- keluhan pada 

karyawan. 

3. Kualitas supervisi yang jelek 

Pada dasarnya supervisi bertugas mengawasi kinerja karyawan tingkat 

bawah dalam suatu perusahaan apabila supervisi jelek, dapat 

mengakibatkan menurunnya kinerja perusahaan karena supervisi 

tersebut tidak dapat mengerahkan dan mengendalikan para karyawan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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4. Iklim politis yang tidak aman 

Tingkat perilaku konflik yang tinggi dalam organisasi dapat menjadi 

sumber stres. Hubungan yang buruk mungkin mencakup rasa saling 

percaya yang rendah, kurangnya rasa saling mendukung, dan 

kurangnya minat dalam mendengarkan dan berhadapan dengan 

masalah yang dihadapi. 

5. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

Sebagian besar orang ingin mengetahui seberapa baik mereka 

melakukan pekerjaan dan bagaimana manajemen memandang 

pekerjaan mereka akan tetapi seringkali informasi mengenai evaluasi 

pekerjaan tersebut diberikan dengan cara yang terbatas atau bersifat 

otoriter. Sehingga dalam hal ini data menjadi stresor. 

6. Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung 

jawab. Ketika seseorang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perusahaan, 

akan tetapi pengambilan keputusan tersebut bukanlah bagian dari 

wewenangnya. Hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan peran dan 

menimbulkan ketidakpuasan kerja. 

7. Kemenduaan peran 

Kemenduaan peran dalam suatu pekerjaan menyebabkan 

ketidakjelasan peran masing- masing karyawan, selain itu 

menyebabkan terjadinya tidak meratanya tugas, hal ini dapat 

menjadikan bertambahnya beban karyawan. 
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8. Frutasi 

Frustasi adalah keadaan emosional, ketegangan pikiran dan perilaku 

yang tidak terkendalikan dari seseorang, bertindak aneh dan dapat 

membahayakan dirinya dan orang lain, frustasi timbul akibat tidak 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, perusahaan harus 

bisa menyediakan jalan bagi karyawan dalam mencapai tujua mereka. 

9. Konflik antar pribadi maupun antar kelompok. 

Konflik yang terjadi baik antar pribadi ataupun kelompok dapat 

menimbulkan terjadinya kesenjangan antar karyawan dalam mencapai 

tujuan mereka. 

10. Perbedaan antar nilai- nilai karyawan dan perusahan 

Nilai yang dianut seseorang mempengaruhi tingkah lakunya, sebab 

apapun yang dilakukanya dibimbing dan berpedoman pada nilai- nilai 

yang dianutnya, dalam perusahaan nilai yang dianut oleh seorang 

karyawan akan mempengaruhi tingkah lakunya apabila nilai- nilai 

yang dianut perusahaan bertolak belakang dengan yang dianutnya, hal 

ini akan menjadikan kesenjangan yang dapat mengkiatkan stres pada 

diri karyawan, oleh karena itu harus ada kesalahpahaman yang saling 

menguntungkan antara nilai yang dianut perusahaan dan karyawan. 

11. Berbagai bentuk perubahan 

Proses perubahan budaya organisasi bila dipicu oleh krisis tertentu 

yang mempertanyakan kemampuan pemimpin untuk mengatasinya, 

sehingga kemampuan pemimpin dapat menentukan kondisi karyawan. 
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Pemimpin otokratis, dan keras akan menciptakan stres kerja yang 

tinggi. 

b. Off the job 

Sedangkan kondisi- kondisi penyebab stres off the job antara lain: 

1. Kekuatiran financial 

Kondisi financial yang kurang sehat dapat mempengaruhi kesehatan 

jiwa seseorang, juga pada keluarganya dan orang lain. Dengan kondisi 

financial yang tidak sehat dapat menimbulkan adanya hutang, 

kebangkrutan usaha dan sebagainya. 

2. Masalah- masalah yang bersangkutan dengan anak 

Permasalahan yang dihadapi dalam keluarga, misalnya tidak punya 

anak, terlalu banyak anak, kenakalan anak, biaya pendidikan anak,dll 

3. Masalah- masalah phisik 

Keadaan fisik seseorang akan terus mengalami perkembangan, dari 

mulai remaja, dewasa dan masa usia lanjut tiap-tiap perkembangan 

pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. 

4. Masalah- masalah perkawinan (missal, penceraian) 

Ketidakharmonisan keluarga seperti: pertengkaran, perpisahan 

perceraian, kematian pasangan sebagian masalah yang dapat 

menimbulkan stres pada karyawan. 

5. Perubahan- perubahan yang terjadi di tempat kerja 

Kondisi lingkungan hidup yang buruk besar pengaruhnya terhadap 

seseorang. Tempat tinggal, pengangguran, keamanan dan sebagainya 
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6. Masalah- masalah pribadi lainnya, seperti kematian sanak saudara 

Kehilangan sanak saudara dapat berpengaruh terhadap kondisi jiwa. 

Oleh karena itu kematian sanak saudara menjadi stresor. 

2.1.3.4 Dampak Stres Kerja 

Menurut Towner (2002:79) ada dua pengaruh reaksi terhadap stres, yaitu:  

1. Pengaruh fisik  

Gejala fisik meliputi sakit kepala, sakit leher, sesak disekitar dada, jantung 

berdebar, jantung terbakar, kelelahan, hilangnya selera makan, pusing, sakit 

dipunggung, sesak napas, berkeringat, tidak dapat mencerna, kecapaian, tidak 

dapat tidur, diare, migrain, gatal-gatal, gagap, gemetar, perut sakit.  

2. Pengaruh mental  

Pengaruh mental dapat memberikan dampak yang lebih besar ditempat kerja, 

pengaruhnya pada manusia antara lain yaitu iritasi, kesulitan mengambil 

keputusan, kehilangan selera humor, kesulitan berkonsentrasi, depresi, perilaku 

tidak bersahabat, takut sendirian, kurang memperhatikan kehadiran atau absen, 

merasa tidak mampu mengatasi sesuatu, pasif, agresif, merasa gagal, menarik 

diri, cemas, ketakutan, kurang minat terhadap kehidupan, paranoid, cengeng. 

Towner (2002:79) mengidentifikasi semua akibat tersebut dalam tiga kategori 

umum: 

1. Gejala Fisiologis.  

Stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan 

laju detak jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, 

menimbulkan sakit kepala dan menyebabkan serangan jantung. 



32 

 

2. Gejala Psikologis.  

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Stres muncul dalam keadaan psikologis lainnya seperti ketegangan, 

kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda pekerjaan.  

3. Gejala Perilaku.  

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup perubahan dalam 

produktifitas, absensi, dan tingkat turnover karyawan, juga perubahan 

kebiasaan makan, meningkatnya merokok dan konsumsi alkohol, bicara 

cepat, gelisah dan gangguan tidur. 

Menurut Jacinta (2002:75), menyatakan bahwa stres kerja dapat juga 

mengakibatkan hal- hal sebagai berikut: 

a. Dampak terhadap perusahaan 

1) Terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun 

operasional kerja 

2) Mengganggu kenormalan aktivitas kerja 

3) Menurunnya tingkat produktivitas 

4) Menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan.. 

b. Dampak terhadap individu 

Muncul masalah – masalah yang berhubungan dengan: 

1. Kesehatan 

Banyak penelitian yang menemukan adanya akibat-akibat stres 

terhadap kesehatan seperti jantung, gangguan pencernaan, darah tinggi, 

maag, alergi, dan beberapa penyakit lainnya. 
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2. Psikologis 

Stres berkepanjangan akan menyebabkan ketegangan dan kekehwatiran 

yang terus menerus yang disebut stres kronis. Stres kronis sifatnya 

menggerogoti dan menghancurkan tubuh, pikiran dan seluruh 

kehidupan penderitanya secara perlahan- lahan. 

3. Interaksi interpersonal 

Orang yang sedang stres akan lebih sensitif dibandingkan orang yang 

tidak dalam kondisi stres. Oleh karena itu sering salah persepsi dalam 

membaca dan mengartikan suatu keadaan, pendapat dan penilaian, 

kritik, nasehat, bahkan perilaku orang lain. Orang stres sering 

mengaitkan segala sesuatu dengan dirinya. Pada tingkat stres yang 

berat, orang bisa menjadi depresi, kehilangan rasa percaya diri dan 

harga diri. 

2.1.3.5 Pendekatan Stres Kerja 

 Anwar (2009:157) mengemukakan ada 4 pendekatan terhadap stres kerja 

yaitu : 

1. Dukungan sosial 

Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan memberikan 

kepuasan sosial kepada karyawan. Misalnya bermain game, lelucon dan 

bodor kerja. 

2. Meditasi 

Pendekatan ini perlu dilaksanakan karyawan dengan bekonsentrasi kealam 

pikiran, mengendorkan kerja otot, dan  menenangkan emosi. Tidak semua 
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orang yang bermeditasi mengalami hal positif, akan tetapi sejumlah besar 

orang melaporkan meditasi sebagai hal yang efektif dalam mengelola 

stres. 

3. Biofeedback 

Pendekatan ini melalui bimbingan medis, melalui bimbingan dokter, 

psikiater, dan psikolog sehingga diharapkan karyawan dapat 

menghilangkan stres yang dialaminya. 

4. Kesehatan pribadi 

Pendekatan in merupakan pendekatan preventif sebelum terjadinya stres. 

Dalam hal ini karyawan dalam priode waktu yang kontinu memeriksa 

kesehatan, melakukan reaksi otot, pengeluaran gizi dan olahraga secara 

teratur. 

2.1.3.6 Manajemen Stres Kerja 

 Hani (2001:203) Cara terbik untuk mengurangi stres kerja adalah dengan 

menangani penyebab- penyebabnya. Sebagai contoh, departemen personalia dapat 

membantu karyawan untuk mengurangi stres dengan memindahkan (transfer) ke 

pekerjaan lain, mengganti penyelia yang berbeda, dan menyediakan lingkungan 

kerja yang baru.  

 Cara lain untuk mengurangi stres adalah dengan meracang kembali 

pekerjaan- pekerjaan sehingga para karyawan mempunyai pilihan keputusan lebih 

banyak dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Desain 

pekerjaan juga dapat mengurangi kelebihan beban kerja, tekanan waktu dan 
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kemenduaan peranan. Selanjutnya komunikasi dapat diperbaiki untuk 

memberikan umpan balik pelaksanaan kerja, dan partisipasi dapat ditingkatkan. 

 Departemen personalia hendaknya juga membantu para karyawan untuk 

memperbaiki kemampuan mereka dalam mengahadapi stres. Komunikasi yang 

lebih baik bisa memperbaiki pemahaman karyawan terhadap situasi- situasi stres, 

dan program- program latihan dapat diselenggarakan untuk mengembangkan 

keterampilan dan sikap dalam menangani stres. Bagaimanapun juga, pelayanan 

konseling mungkin merupakan cara paling efektip untuk membantu para 

karyawan menghadapi stres.  

2.1.3.7 Indikator Stres Kerja 

 Menurut Hani (2001:200) yang dapat dijadikan indikator stres kerja 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Beban kerja yang berlebihan 

Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam 

diri seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan oleh 

tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin 

terlalu banyak dan sebagainya. Kelebihan beban kerja kuantitatif 

dihasilkan dari terlalu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan atau 

tidak cukupnya waktu untuk menghasilkan pekerjaan. Kelebihan beban 

kerja merupakan stresor yang harus diperhatikan, karena dapat menjadi 

penyebab prestasi kerja yang rendah. 
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2. Tekanan atau desakan waktu 

Tekanan atau desakan waktu memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan 

maupun karyawan. Konsekuensinya meliputi pengurangan kualitas dan 

kuantitas prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan keluhan- keluhan 

pada karyawan. 

3. Pengawasan yang terlalu ketat dari atasan 

Pengawasan yang terlalu ketat dari atasan pada setiap karyawan akan 

menimbulkan rasa tegang dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan suatu 

tingkat kontrol atau pengawasan yang terlalu ketat dari atasan dapat 

menyebabkan seseorang terasa terancam kebebasannya. 

4. Frustasi 

Frustasi adalah keadaan emosional, ketegangan pikiran dan perilaku yang 

tidak terkendalikan dari seseorang, bertindak aneh yang dapat 

membahayakan dirinya atau orang lain. Frustasi timbul akibat tidak 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, peusahaan harus bisa 

meyediakan jalan bagi karyawan dalam mencapai tujuan mereka. 

5. Masalah- masalah perkawinan 

Ketidak harmonisan kelurga seperti pertengkaran, perpisahan, perceraian, 

dan kematian merupakan sebagian masalah yang dapat menimbulkan stres 

paa karyawan. 
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6. Standar kerja yang tidak jelas 

Standar kerja yang tidak jelas dapat membuat karyawan tidak puas karena 

mereka tidak mengetahui prestasi kerja mereka. Disamping itu, standar 

kerja yang tidak jelas juga dapat dipergunakan untuk menekan karyawan. 

2.1.4 Prestasi Kerja 

 Prestasi kerja adalah tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai penilaian 

karyawan dalam bekerja. Dalam melaksanakan setiap pekerjaan karyawan dituntut 

untuk mengikuti standar kerja dan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan, yang 

bertujuan untuk menjaga karyawan agar bekerja sesuai dengan yang diharapkan 

dan mampu untuk berprestasi. 

2.1.4.1 Pengertian Prestasi Kerja 

 Keberhasilan suatu perusahaan hanya dapat tercapai dengan usaha dan 

kualitas dari semua pihak didalamnya tidak terkecuali karyawan di perusahaan. 

Usaha- usaha yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan kualitas karyawan 

yang dimiliki untuk melihat prestasi kerjanya dalam perusahaan. Prestasi kerja 

disini adalah hasil kerja yaitu kemampuan dan kecakapan daripada karyawan 

untuk melakukan suatu pekerjaan yang ditugaskan atau dibebankan kepadanya 

dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Prestasi kerja karyawan 

dinilai oleh manajer atau pimpinan perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 Menurut Malayu (2002:94) bahwa : “prestasi kerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu”. 

 Sedangkan menurut Mangkunegara (2006:67) bahwa : 

“prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

 Ada beberapa faktor yang mendorong pegawai untuk bekerja lebih giat 

dan bersemangat, sehingga dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Faktor- faktor 

tersebut menurut Nitisemito (2001:160) yaitu : 

1. Gaji yang cukup 

2. Memperhatikan kebutuhan rohani 

3. Harga diri perlu mendapat perhatian 

4. Pemberian insentif yang terarah 

5. Fasilitas yang menyenangkan 

2.1.4.2 Metode- Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja dalam suatu organisasi mencakup beberapa hal. 

Hal utama dalam penilaian prestasi kerja ini mencakup beberapa kriteria yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan kerja. 

Menurut Hani (2001:142) metode penilaian prestasi kerja pada umumnya 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: 

1 Metode penilaian berorientasi pada masa lalu. 

Metode- metode yang berorientasi pada masa lalu mempunyai kelebihan 

dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai 
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derajat tertentu, dapat diukur. Kelemahannya adalah bahawa prestasi kerja 

di masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja 

di masa lalu, para karyawan memperoleh umpan balik mengenai upaya- 

upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarahkan kepada 

perbaikan- perbaikan prestasi. Teknik- teknik penilaian tersebut mencakup 

antara lain : 

a. Rating scale 

Metode ini merupakan metode penilaian prestasi kerja yang tertua dan 

paling banyak digunakan. Evaluasi dilakukan oleh penilai terhadap 

prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai 

tinggi, dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan 

faktor- faktor (kriteria) yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja 

tersebut. 

b. Checklist 

Metode penilaian checklist dimaksudkan untuk mengurangi beban 

penilai. Penilai tinggal memilih kalimat- kalimat atau kata- kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik- karakteristik 

karyawan. 

c. Metode Pristiwa Kritis (Critical Incident Method) 

Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan- catatan 

penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau 

sangat jelek selama kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan- 

catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa tersebut dicatat 
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oleh penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap karyawan. 

Metode peristiwa kritis sangat berguna dalam memberikan umpan 

balik kepada karyawan, dan mengurangi kesalahan kesan terakhir. 

Kelemahan- kelemahan metode ini adalah bahwa para atasan sering 

tidak berminat mencatat peristiwa- peristiwa kritis atau cenderung 

mengada- ada, dan bersifat subjektif. 

d. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Method) 

Dengan metode ini, wakil ahli departemen personalia turun ke 

“lapangan” dan membantu para penyelia dalam penilaian mereka. 

Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan 

langsung tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian ahli itu 

mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut. 

e. Tes dan Observasi Prestasi Kerja 

Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilai prestasi kerja bisa didasarkan 

pada tes pengetahuan dan ketrampilan. Tes mungkin tertulis atau 

peragaan ketrampilan. Agar berguna tes harus reliable dan valid. 

f. Metode- metode Evaluasi Kelompok 

Penilaian- penilaian seperti ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau 

atasan langsung. Metode- metode penilaian kelompok berguna untuk 

pengambilan keputusan kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk 

penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan rangking 

karyawan dari yang terbaik sampai terjelek.  
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1. Metode penilaian berorientsi pada masa depan (metode modern) 

Penilaian- penilaian yang berorientasi masa depan memusatkan pada 

prestasi kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian potensi 

karyawan atau penetapan sasaran- sasaran prestasi kerja di masa 

mendatang. Teknik- teknik yang bisa digunakan adalah : 

a. Penilaian Diri (Self- Appraisals) 

Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk 

melanjutkan pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya, 

perilaku defensip cenderung tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri 

juga cenderung dilaksanakan.  

b. Penilaian Psikologis (Psychological Appraisals) 

 Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes- tes 

psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi- 

evaluasi lainnya. Penilaian psikolog, terutama digunakan untuk menilai 

potensi karyawan di waktu yang akan datang. Evaluasi terhadap 

intelektual, emosi, motivasi karyawan dan karakteristik- krakteristik 

hubungan pekerjaan lainnya sebagai hasil penilaian diharapkan bisa 

membantu untuk memperkirakan prestasi kerja diwaktu yang akan 

datang. 

c. Pendekatan Management By Objectives (MBO) 

Inti pendekatan MBO adalah bahwa setiap karyawan dan penyelia 

secara bersama menetapkan tujuan- tujuan atau sasaran- sasaran 

pelaksanaa kerja di waktu yang akan datang. Kemudian, dengan 
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menggunakan sasaran- sasaran tersebut, penilaian prestasi kerja 

dilakukan secara bersama pula. 

d. Teknik Pusat Penilaian (Assesment Centers) 

Suatu bentuk penilaian karyawan yang distandarisasikan di mana 

tergantung pada berbagai tipe penilaian dari penilai. Penilaian bisa 

meliputi wawancara mendalam, tes- tes psikologi, diskusi kelompok, 

simulasi, dan sebagainya untuk mengevaluasi potensi karyawan di waktu 

yang akan datang. 

2.1.4.3 Masalah- Masalah Penilaian Prestasi Kerja 

 Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja terkadang terjadi 

masalah- masalah atau kendala- kendala yang dapat saja dilakukan oleh 

penilai prestasi kerja karyawan, seperti yang dikemukakan oleh 

Simamora (2001:435) sebagai berikut : 

1. Bias Penyelia 

Kesalahan paling lazim yang ada pada setiap metode penilaian adalah 

kesadaran atau ketidaksadaran bias kepenyeliaan. Hal tersebut tidak 

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi dapat bermuara dari 

karakteristik- karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, rasa atau 

karakteristik yang berkaitan dengan senioritas. 

2. Hallo Effect 

Pada saat seorang penyelia membiarkan suatu aspek tertentu dari kinerja 

karyawan dan mempengaruhi aspek lainnya sedang dievaluasi, maka 

terjadilah efek halo. Opini pribadi penilai mempengaruhi pengukuran 
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kinerja karyawan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh efek halo 

menyebabkan mustahil untuk mendifinisikan bidang- bidang kekuatan 

dari pegawai. Secara umum lemah, tetapi sifatnya sebaliknya bidang- 

bidang kelemahan yang perlu dikembangkan bagi pegawai secara umum 

kuat. 

3. Central Tendency 

Masalah tendensi meningkat manakala penyelia mengevaluasi setiap 

orang secara rata- rata. Permasalahan akan central tendency juga terjadi 

pada saat penyelia tidak dapat secara objektif mengevaluasi kinerja 

karyawan yang disebabkan kurangnya keakraban dengan pekerjaan 

mereka. 

4. Leniency 

Merupakan bias kemurahan hati yang memberikan penilaian pada setiap 

individu- individu yang tinggi, sehingga para karyawan akan terlihat 

lebih berkompeten dari kenyataan yang sesungguhnya. 

5. Stictness 

Masalah ini merupakan kebalikan dari bias kemurahan ini, kadang- 

kadang penyelia memberikan nilai- nilai yang rendah meskipun 

beberapa karyawan mungkin mencapai tingkat kinerja rata- rata. 

6. Recently 

Pada saat organisasi menggunakan penilaian kinerja tahunan atau tengah 

tahunan terdapat kecenderungan bagi penyelia untuk mengingat- ingat 

lebih banyak hal mengenai segala sesuatu yang baru saja dikerjakan oleh 
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pegawainya dibandingkan apa yang dilakukan beberapa bulan 

sebelumnya. 

7.  Pengaruh Organisasional 

Penilai cenderung memperhatikan kegunaan akhir data penilaian pada 

saat mereka menilai bawahan- bawahan mereka. Penyelia cenderung 

membela bawahan- bawahan mereka. 

8. Standar Evaluasi 

Masalah- masalah dengan standar evaluasi mucul karena perbedaan- 

perbedaan konseptual dalam makna kata- kata yang dipakai untuk 

mengevaluasi pegawai- pegawai. 

2.1.4.4 Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

 Menurut Hani (2001:135) penilaian prestasi kerja memiliki kegunaan- 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Perbaikan Prestasi Kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

depeartemen personalia dapat membetulkan kegiatan- kegiatan mereka 

untuk memperbaiki prestasi. 

2. Penyesuaian- penyesuaian Kompensasi 

Evaluasi pretasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 
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3. Keputusan- keputusan Penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja 

masa lalu atau antisipasinya. 

4. Kebutuhan- kebutuhan Latihan dan Pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. 

Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan- keputusan karier, yaitu 

tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

6. Penyimpangan- penyimpangan Proses Staffting 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffting departemen personalia. 

7. Ketidak-akuratan Informasional 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan- kesalahan 

dalam informasi analisis jabatan, rencana- renacana sumber daya 

manusia, atau komponen- komponen lain sistem informasi manejemen 

personalia. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat 

menyebabkan keputusan- keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

8. Kesalahan- kesalahana Desain Pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan 

dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose 

kesalahan- kesalahan tersebut. 
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9. Kesempatan Kerja yang Adil 

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan- 

keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

10. Tantangan- tantangan Eksternal 

Kadang- kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor- faktor di luar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finasial atau 

masalah- masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi departemen 

personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. 

2.1.4.5 Indikator- indikator Prestasi Kerja 

 Dalam penilaian penyelesaian uraian pekerjaan, perusahaan 

menggunakan standar sebagai alat ukur yang dicapai dan perilaku yang dilakukan 

baik di dalam maupun diluar pekerjaan pegawai. Dengan penentuan standar untuk 

berbagai keperluan maka timbulah apa yang disebut “standarisasi” yaitu 

penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe dan gaya tertentu berdasarkan 

suatu komposisi standar yang telah ditentukan. 

 Adapun unsur- unsur yang dinilai menurut Malayu (2014:130) adalah: 

1. Kesetiaan 

Penilai menilai kesetiaan pekerja terhadap pekerjaan, jabatan dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga 

dan membela organisasi didalam maupun diluar organisasi. 

2. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dan melaksanakan tugas- tugasnya dengan 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya maupun orang lain. 



47 

 

3. Kedisiplinan 

Penilai menilai kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan- 

peraturan yang ada dan mengerjakan pekerjaanya sesuai dengan instruksi 

yang diberikan kepadanya. 

4. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangakan 

kreativitasnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, 

5. Kerjasama 

Penilai menilai partisipasi dan kerjasama seseorang karyawan, baik 

vertikal maupun horizontal, didalam maupun diluar pekerjaan. 

6. Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan karyawan untuk memimpin, mempengaruhi, 

dan mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat 

memotivasi orang lain. 

7. Kepribadian 

Penilai menilai sikap, perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi 

kesan menyenagkan, memperhatikan sikap yang baik, dan penampilan 

yang simpatik serta wajar dari karyawan tersebut. 

8. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berfikir seseorang karyawan dengan 

didasarkan pada inisiatif untuk menganalisis, menulai, menciptakan, 

memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan dan membuat keputusan 

dalam masalah yang dihadapi. 
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9. Tanggung jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

setiap pekerjaan, hasil kerja, sarana dan prasarana yang digunakan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Untuk menguatkan bahwa adanya pengaruh antara insentif dan program 

kesejahteraan terhadap motivasi kerja karyawan, bisa dilihat dari tabel dibawah 

ini, pada tabel penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Nurholis (2017) 

 

“Pengaruh program 

kesejahteraan terhadap 

semangat kerja 

karyawan di PT. Bank 

Tabungan Negara 

(persero Tbk Cabang 

Tasikmalaya” 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

terdapat pengaruh 

tunjangan dan 

pelayanan terhadap 

semangat kerja 

karyawan. 

2. Maria Tiahohu 

Sinaga (2013) 

Analisis pengaruh 

stres kerja terhadap 

prestasi kerja 

karyawan pada  PT 

Bardie Puritama. 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

terdapat pengaruh 

stres kerja terhadap 

prestasi kerja 

karyawan 

3 Marina Ramadhany 

(2011) 

Pengaruh program 

kesejahteraan 

karyawan terhadap 

semangat kerja 

karyawan dan prestasi 

kerja karyawan pada 

PT. Petrokimia Gresik  

Pengaruh program 

kesejahteraan yang 

bersifat ekonomis dan 

bersifat fasilitas 

berpengaruh terhadap 

prestasi kerja 

karyawan 

4 Nazhifah A. 

Bachmid (2017) 

Pengaruh stres kerja 

dan beban kerja 

terhadap prestasi kerja 

pegawai pada PT. 

Bank Tabungan 

Negara (Persero)Tbk, 

Cabang Manado 

Hasil penelitian 

mengatakan bahwa 

stres kerja secara 

simultan berpengaruh 

kepada prestasi kerja 

karyawan. 
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5. Tri Wartono (2017) Pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

karyawan majalah 

Mother & Baby 

Terdapat pengaruh 

yang siginifikan yang 

kuat atau positif antara  

stres kerja terhadap 

kinerja karyawan 

6. Yan Iswahyudi 

(2005) 

Pengaruh program 

kesejahteraan 

karyawan terhadap 

prestasi kerja kayawan 

di CV. PE-

LOGGING, 

WONOSOBO 

Terdapat pengaruh 

program kesejahteraan 

terhadap prestasi kerja 

karyawan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kekuatan suatu perusahaan dibangun diatas kualitas sumber daya manusia 

yang dimilikinya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu 

perusahaan, maka semakin terjamin pula terealisasinya strategi-strategi yang dipilih 

perusahaan untuk tetap bertahan menghadapi perubahan dunia usaha.  Sumber Daya 

Manusia yang baik merupakan harta tak ternilai bagi perusahaan. Maka dalam 

pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan harus bertindak dengan cermat dan 

penuh pertimbangan. 

Perusahaan pengolahan atau produsen kayu adalah suatu bentuk usaha 

dibidang furniture dimana perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang 

baik karena sumber daya manusia mempunyai peran yang dominan dalam 

perusahaan. Kepercayaan dan  kepuasan masyarakat terhadap produk yang 

dihasilkan tidak terlepas dari adanya kepercayaan antara tenaga kerja dan 

perusahaan, maka untuk itu menjalin dan menjaga keharmonisan antara tenaga 

kerja dan perusahaan adalah hal mutlak. 
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Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini maka perusahaan selalu 

berusaha meningkatkan mutu sumber daya manusia untk berpretasi dalam bekerja 

dimulai dari saat penerimaan karyawan, penempatan, pengelolaan stres kerja, 

tunjangan dan pelayanan serta program lainnya yang berkesinambungan merupakan 

faktor yang menentukan hasil kerja seluruh karyawan, yang pada akhirnya akan 

memperngaruhi pretasi kerja diperusahaan. 

Tenaga kerja sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah 

tujuan perusahaan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi dalam pengelolaan 

agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Salah satu bentuk 

upaya peningkatan pretasi kerja karyawan adalah melalui tunjangan dan pelayanan 

yang adil sesuai dengan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Tunjangan adalah 

balas jasa diluar gajih dan upah atau tidak berkaitan dengan pekerjaan secara 

langsung dalam bentuk uang, sedangkan pelayanan adalah balas jasa diluar gaji dan 

upah atau tidak berkaitan dengan pekerjaan secara langsung dalam bentuk non 

uang. Adanya balas jasa tersebut adalah untuk memberikan rasa nyaman guna 

memelihara tenaga kerja agar senantiasa mengoptimalkan segala potensinya dalam 

bekerja dan mencoba untuk lebih baik lagi dalam bekerja sehingga mampu untuk 

berprestasi. 

Selain tunjangan dan pelayanan, pengelolaan stres kerja merupakan hal 

penting dalam pencapaian prestasi kerja karyawan. Perusahaan harus melakukan 

pengelolaan stres yang baik agar keadaan tersebut dapat menjadi pemacu prestasi 

kerja bagi karyawan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik maka stres akan 
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berdampak buruk bagi tenaga kerja itu sendiri dan berdampak pada penuruan 

prestasi kerja karyawan. 

Prestasi kerja karyawan merupakan bagian yang penting bagi perusahaan, 

karena dengan berprestasi tenaga kerja membantu perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adanya balas jasa berupa 

tunjangan dan pelayanan serta pengelolaan stres kerja akan memicu prestasi kerja 

yang tinggi untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang telah 

diberikan kepadanya. Adanya upaya yang lebih besar untuk bekerja sebaik mungkin 

akan berdampak pada prestasi kerja yang tinggi dan pastinya juga akan berpengaruh 

terhadap tunjangan dan pelayanan yang diberikan serta pengelolaan stres kerja yang 

berperan sebagai pemicu untuk bekerja lebih baik lagi sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

Karyawan  yang diberikan tunjangan oleh perusahaan sesuai dengan jabatan 

atau posisinya di dalam perusahaan, akan merasakan kenyamanan dalam bekerja. 

Hal tersebut merupakan tujuan perusahaan dengan adanya tunjangan, baik itu 

tunjangan makan, tunjangan lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan beras, dan 

tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakam perusahaan. Adapun indikator- 

indikator tunjangan yaitu memiliki cakupan luas, dikelola dengan baik, menarik dan 

mempertahankan karyawan, dan meringankan beban finansial. Dari indikator yang 

disebutkan diatas, tunjangan tersebut haruslah dapat dinikmati oleh semua 

karyawan sesuai dengan jabatan dan posisinya didalam perusahaan, selain itu 

tunjangan harus dikelola dengan baik artinya dapat dimengerti dan adil bagi setiap 
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karyawan, menjadi daya tarik bagi karyawan dan tentunya membantu meringankan 

beban keuangan tenaga kerja. 

Selain tunjangan, pelayanan juga memiliki peran yang penting dalam 

peningkatan prestasi kerja. Perusahaan yang memberikan pelayanan yang baik 

dan tepat terhadap karyawanya akan membuat karyawan merasa diperhatikan, hal 

tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana di 

lingkungan perusahaan. Misalnya, penyediaan sarana olahraga, penyediaan 

mushola, kantin, fasilitas kesehatan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh 

karyawan di dalam perusahaan. Adapun indikator- indikator pelayanan yaitu 

memuaskan kebutuhan nyata, perasaan nyaman, dan terjamin. Fasilitas yang 

disediakan perusahaan haruslah mampu memenuhi kebutuhan karyawan dan dapat 

dirasakan manfaatnya sehingga karyawan akan merasa nyaman dan diperhatikan 

dalam menjalankan pekerjaanya serta pelayanan yang diberikan mampu menjamin 

kondisi karyawan dalam bekerja. 

Selain daripada tunjangan dan pelayanan yang diberikan kepada karyawan, 

pengelolaan stres kerja pula harus diperhatikan oleh perusahaan. Stres dapat 

mengakibatkan seorang karyawan berprestasi atau sebaliknya, hal tersebut dapat 

dilihat dari bagaimana karyawan menyikapi dan menghadapi stres kerja tersebut. 

Namun, yang perlu diantisipasi adalah stres kerja yang mengakibtkan penurunan 

prestasi kerja karyawan. Adapun indikator- indikator stres kerja yaitu beban kerja 

yang berlebihan, tekanan/ desakan waktu, pengawasan yang terlalu ketat dari 

atasan, frustasi, dan masalah- masalah perkawinan.  
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Stres kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan apabila tidak 

segera diatasi oleh karyawan itu sendiri maupun oleh pihak yang berkompeten 

dalam pengendalian stress kerja. Stres dapat memicu karyawan tidak fokus dalam 

bekerja dan merasakan ketegangan yang diakibatkan oleh keadaan emosinal yang 

terganggu sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik akan 

terganggu dan menyebabkan prestasi kerja karyawan menurun. Maka untuk itu 

perlu dilakukan pengendalian guna meminimalisir dampak yang diakibatkan 

dengan adanya stres kerja, baik dengan melakukan tindakan pencegahan maupun 

tindakan pengobatan. 

 Prestasi kerja karyawan akan tumbuh jika karyawan bekerja dalam bidang 

yang dikuasainya dengan baik. Setiap perusahaan harus selalu mendorong 

karyawan untuk senantiasa berprestasi dalam bekerja, salah satunya dengan 

memenuhi keinginan dan memperhatikan kebutuhan karyawan seperti halnya gaji 

atau upah yang baik, pekerjaan yang aman, suasana kerja yang kondusif, 

penghargaan kerja, pengelolaan stres kerja, tunjangan dan pelayanan karyawan. 

Adapaun indikator- indikator prestasi kerja yaitu kesetiaan, kejujuran, 

kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa dan 

tanggung jawab. Prestasi kerja karyawan dapat tercapai dengan cara 

melaksanakan tunjangan dan pelayanan yang tepat bagi karyawan, dan 

pengelolaan stres kerja yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif yang 

diakibatkan oleh stres kerja yang dialami oleh karyawan di dalam  perusahaan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dalam jurnal (Maria Tiahohu Sinaga, 2013) 

menyatakan bahwa stres kerja prestasi kerja karyawan pada perusahaan. 



54 

 

Diperkuat kembali dalam jurnal (Marina Ramdhany, 2011) menyatakan bahwa 

program kesejahteraan yang bersifat ekonomis mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tunjangan dan 

pelayanan serta stres kerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan. Tunjangan dan pelayanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang penyelenggaraannya 

akan berdampak dan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Begitu pula dengan 

stres kerja, pengelolaan stres kerja dalam perusahaan diharapkan mampu menjadi 

pemacu karyawan dalam mencapai prestasi kerja. 

Maka dapat diartikan bahwa semakin tepat tunjangan dan pelayanan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan, maka semakin tinggi prestasi kerjanya. 

Semakin tepat pengelolaan stres perusahaan terhadap karyawan, maka semakin 

tinggi prestasi kerjanya. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu hipotesis penelitian secara umum yakni “Terdapat Pengaruh antara 

Tunjangan dan Pelayanan serta Stres Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan”. 

 


