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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian

variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian secara teoritis. Teori-teori yang

dikemukakan merupakan dasar-dasar penulis yang digunakan untuk meneliti

masalah-masalah yang ada dalam bentuk hipotesis. Pada bagian ini akan

membahas teori-teori mengenai job stress, job performance, turnover intention,

dan Organizational-Based Self-Esteem (OBSE).

2.1.1. Job Stress

2.1.1.1. Pengertian Job Stress

Stres dalam arti secara umum adalah perasaan tertekan, cemas dan

tegang. Dalam bahasa sehari - hari stres di kenal sebagai stimulus atau respon

yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Robbins (2002:318)

berpendapat bahwa stres merupakan kondisi dimana seseorang individu

dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan

harapan dari hasil yang ingin dia capai dalam kondisi penting dan tidak menentu.

Stres menurut Gibson dkk., (2002) merupakan suatu tanggapan adaptif,

dipengaruhi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologis yaitu suatu
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konsekuensi dari setiap kegiatan lingkungan, situasi atau kejadian eksternal yang

membebani psikologis atau fisik seseorang yang berlebihan terhadap seseorang.

Smeltzer (Achiat, 2003:15) mendefinisikan stres sebagai berikut: “ Stress

is a psychological reaction to requirement that can make a person feel tense or

anxious because the person does not feel capable of coping with demands”. Stres

adalah munculnya reaksi psikologis yang membuat seseorang merasa tegang atau

cemas sebab orang tersebut merasa tidak mampu mengatasi atau meraih tuntutan

atau keinginannya. Stres yang terlalu besar akan mengancam kemampuan

seseorang untuk menghadapi lingkungan. Sebagai hasilnya, pada karyawan

berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan

kerja karyawan.

Kehadiran stres tidak dapat dihindari oleh siapapun dan stres sendiri

dapat berakibat positif maupun negatif bagi seseorang. Selye (1976) menjelaskan

bahwa kejadian yang dihadapi oleh seseorang baik positif maupun negatif dapat

menjadi pemicu respon terhadap stres yang berakibat baik dan buruk. Kondisi

yang menyebabkan tingkat stres kearah yang lebih baik adalah eustress.

Sedangkan stres yang tidak menyenang dapat menimbulkan penyakit lebih

dikenal distress. Stres dapat berakibat positif apabila seseorang tersebut dapat

menjadikan stres sebagai pendorong dirinya untuk lebih giat, rajin, dan

bersemangat dalam mencapai tujuannya saat bekerja. Sebaliknya, stres yang

berakibat negatif apabila seseorang tidak dapat mengendalikan stres, lalu menjadi

pemalas, pemurung serta kurang bersemangat dalam menjalani hidupnya.
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2.1.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Job Stress

Stres kerja dapat terjadi karena beberapa faktor. Hal ini dikemukakan

oleh Firth el al (2004) dalam Calisir dkk., (2011), faktor-faktor tersebut sebagai

berikut:

1. Harus melibatkan emosi secara berlebihan dalam melakukan pekerjaan.
2. Merasa terlalu lelah karena pekerjaan.
3. Merasa frustasi dalam bekerja.
4. Merasa tegang dalam bekerja.
5. Merasakan adanya gangguan fisiologis dikarenakan masalah yang terkait

dengan pekerjaan (misalnya: gangguan pencernaan, jantung berdebar, atau
gangguan tidur).

Sutherland dan Cooper (1988) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi munculnya stres kerja adalah sebagai berikut:

1. Stressor yang ada dalam pekerjaan itu sendiri, seperti beban kerja, fasilitas
kerja yang kurang, proses pengambilan keputusan yang lama.

2. Konflik peran seperti peran didalam kerja yang tidak jelas, tanggung jawab
yang tidak jelas.

3. Masalah dalam hubungan dengan orang lain, seperti hubungan dengan atasan,
rekan kerja, dan pola hubungan atasan dengan bawahan.

4. Perkembangan karir: under/over – promotion, dan keselamatan kerja.
5. Iklim dan struktur organisasi seperti adanya pembatasan-pembatasan

perilaku, bagaimana iklim budaya di dalam organisasi
6. Adanya konflik antara tuntutan kerja dengan tuntutan keluarga.

2.1.2. Turnover Intention

2.1.2.1. Pengertian Turnover Intention

Intensi (Intention) merupakan niat atau keinginan yang timbul pada

individu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan turnover adalah berhentinya atau

penarikan diri seorang karyawan dari tempat kerja, sehingga turnover intention

(intensi keluar) adalah kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja

dari pekerjaannya (Zeffane, 1994). Menurut Tett dan Meyer (1993) mendefiniskan

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH JOB STRESS.... YUDHA INDRA SUPRAPTO



14

turnover intention sebagai adanya kesadaran dan niat untuk meninggalkan

perusahaan. Sedangkan menurut Bluedorn dalam Grant dkk. (2001) turnover

intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat dimana seorang karyawan

memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri

secara sukarela dari pekerjaannya. Lebih lanjut dijelaskan Mobley (1977) yaitu

keinginan untuk pindah dapat dijadikan gejala awal terjadinya turnover dalam

sebuah perusahaan.

Turnover intention menurut Mobley (1977) adalah kecenderungan

karyawan untuk meninggalkan organisasi tempatnya bekerja, di mana

kecenderungan tersebut dapat membawa pada turnover behavior. Mobley (1977)

juga menjelaskan bahwa turnover intention terbukti dapat memprediksi turnover

behavior, di mana pada tahapan tersebut karyawan merealisasikan pemikirannya

dan benar-benar keluar dari organisasi. Turnover intention dapat berupa

pengunduran diri, perpindahan keluar karyawan organisasi, pemberhentian atau

kematian anggota dalam organisasi.

Turnover intention yang terjadi di suatu perusahaan perlu mendapat

perhatian yang khusus dari divisi sumber daya manusia. Hal tersebut apabila tidak

segera ditindaklanjuti akan berdampak negatif bagi perusahaan, seperti

menciptakan ketidakstabilan terhadap kondisi kerja dan peningkatan biaya sumber

daya manusia. Keluarnya karyawan, terlebih karyawan yang potensial tentu

sesuatu yang sangat dihindari, karena karyawan tersebut merupakan modal

penting bagi organisasi. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan menjadi tidak

efektif karena kehilangan karyawan yang berpengalaman.
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Tingkat turnover adalah kriteria yang cukup baik untuk mengukur

stabilitas yang terjadi di organisasi tersebut, dan juga bisa mencerminkan kinerja

dari organisasi (Heneman dan Judge, 2003). Fishen dan Azjen (1974) dalam

Gahyyur dan Jamal (2012) menjelaskan bahwa turnover intention karyawan

adalah salah satu topik yang paling penting yang perlu dipertimbangkan untuk

perusahaan. Hal ini sangat penting untuk meminimalkan turnover intention pada

karyawan terampil dalam periode waktu yang lebih lama (Good dkk, 1988 dalam

Ghayyur dan Jamal, 2012). Oleh karena itulah perusahaan perlu mempertahankan

karyawan agar tidak terjadi turnover intention.

2.1.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Turnover Intention

Turnover intention disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong

terjadinya intensi untuk keluar sampai terjadi turnover yang sesungguhnya.

Heneman dan judge (2003:668) menyatakan bahwa niat karyawan untuk keluar

atau berhenti pada tiga hal, yaitu:

1. Desirability of leaving
Kepuasan yang rendah, keterkejutan yang dialami karyawan, dan alas an
personal.

2. Ease of leaving (Kondisi pasar tenaga kerja yang menguntungkan, low cost of
leaving)
Merepresentasikan perasaan bahwa sangat sedikit penghalang untuk
meninggalkan organisasi dan karyawan mampu mendapatkan pekerjaan baru.

3. Alternative
Pilihan atau ketersediaan penawaran pekerjaan
Menurut Bigliardi dkk. (2005) dalam Masri (2009), menunjukkan bahwa
turnover dimotivasi oleh ketidakpuasan individu dengan beberapa aspek
lingkungan kerja (pekerjaan, rekan kerja atau organisasi), atau organisasi
dengan beberapa aspek individu, seperti kinerja yang buruk atau kehadiran.
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Sedangkan menurut Ajzen (1991) ada beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap terjadinya turnover, diantaranya adalah faktor eksternal yakni pasar

tenaga kerja, faktor institusi yakni kondisi ruang kerja, upah, keterampilan kerja,

dan supervisi, karakteristik personal dari karyawan seperti intelegensi, sikap,

masa lalu, jenis kelamin, minat, umur, dan lama bekerja serta reaksi individu

terhadap pekerjaannya.

Mobley (1977) mengukur turnover intention melalui empat indikator

yaitu:

1. Kekuatan dari pemikiran untuk berhenti:
Poin ini menunjukkan intensitas pikiran karyawan untuk keluar organisasi.

2. Kekuatan motivasional untuk mencari pekerjaan lain:
Poin ini menunjukkan dorongan yang dirasakan oleh karyawan untuk mencari
informasi mengenai pekerjaan di tempat lain.

3. Tingkatan pengaruh dari peluang kerja yang tersedia
Poin ini menunjukkan tingkatan sejauh mana peluang kerja yang dimiliki
karyawan dapat mempengaruhi niatnya untuk berhenti dari pekerjaan yang
saat ini dijalani.

4. Kekuatan dari keinginan untuk meninggalkan pekerjaan yang saat ini dijalani:
Poin ini menunjukkan tingkatan seberapa kuat keinginan karyawan untuk
segera meninggalkan pekerjaan yang saat ini dijalani.

2.1.2.3. Dampak Turnover Intention

Turnover intention yang terjadi pada organisasi atau perusahaan

memberikan dampak pada organisasi atau perusahaan tersebut. Dampak turnover

yang paling besar bagi perusahaan adalah masalah biaya (Mobley,1986). Dampak

turnover intention itu sendiri mengenai biaya mencakup hilangnya keahlian,

pengalaman, pengetahuan, dan hubungan, baik didalam maupun di luar organisasi

(Mitchell dkk., 2001; Ryan dan Sagas, 2009). Selain itu waktu dan energi yang

dihabiskan pada wawancara pada saat keluar, menciptakan dan memposting
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lowongan pekerjaan baru, perekrutan dan wawancara calon, serta pelatihan dan

mentoring anggota baru.

Semakin tinggi turnover, berarti semakin sering terjadi pergantian

karyawan karyawan. Tentu hal tersebut akan merugikan perusahaan. Aamodt

(2004) mengemukakan bahwa dampak turnover akan terbagi dua yaitu dampak

yang tampak dan dampak yang tidak tampak. Dampak yang tampak dari turnover

diantaranya biaya iklan, biaya agensi karyawan, bonus, biaya perjalanan

penerimaan, gaji dan biaya penempatan karyawan baru. Dampak yang tidak

tampak termasuk hilangnya produktifitas hubungan dengan pindahnya karyawan,

karyawan lain harus melakukan pekerjaan lebih banyak, tidak ada produktifitas

pada posisi yang kosong, dan merendahnya produktifitas berkaitan dengan

karyawan baru mendapat pelatihan. Sebagai tambahan pada dampak tidak terlihat

termasuk waktu kerja melebihi seharusnya pada karyawan yang menggantikan

posisi yang kosong dan biaya pelatihan ketika karyawan pengganti telah diterima.

2.1.3. Job Performance

2.1.3.1. Pengertian Job Performance

Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau

kriteria (Robbins, 2001). Sedangkan menurut Bernadin dan Russel (1993:379)

kinerja didefinisikan sebagai berikut : “Performance is defined as the record of

outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time
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period”. Ini berarti kinerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan yang di tugaskan

dalam suatu waktu atau periode tertentu atau dengan kata lain kinerja adalah hasil

yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu.

Kinerja karyawan dalam sebuah organisasi mengarah kepada

kemampuan karyawan tersebut dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawabnya. Mangkunegara (2002:67) berpendapat bahwa

“kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya” Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,

2002:9). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantittas yang dicapai oleh

sumber daya manusia pada periode tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Cascio (1998:275) menyatakan bahwa “performance refers to an

employee accomplishment of task assigned task”. Hal ini berarti kinerja karyawan

mengacu pada derajat penyelesaian tugas atas pekerjaan yang dibebankan

kepadanya. Sedangkan Pierce dan Gardner (2004:260) mendefinisikan kinerja

sebagai “the behaviors of organizational member that help organizational

objectives” yang artinya kinerja merupakan perilaku dari anggota organisasi

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
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Kinerja karyawan sangat menentukan kinerja perusahaan secara

keseluruhan. Hal tersebut penting bagi setiap perusahaan dalam usaha pencapaian

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kinerja karyawan sesungguhnya tidak

dikendalikan oleh perusahaan secara langsung, namun lebih banyak dikendalikan

oleh karyawan itu sendiri (Mathis dkk., 1997:30). Tugas para manajer adalah

meyakinkan agar karyawan mengerti bagaimana merekan harus mengerjakan

tugasnya, apa kriteria dari kinerja yang baik, dan bagaimana mereka melakukan

improvisasi atau mengembangkan kreativitas dalam pekerjaannya apabila

diperlukan.

Salah satu faktor utama dalam menetukan keberhasilan suatu perusahaan

adalah karyawan. Agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan karyawan yang

memiliki kinerja yang tinggi. Untuk mengetahui kinerja karyawan, maka perlu

adanya penilaian terhadap kinerja itu sendiri dan dari penilaian tersebut dapat

diperoleh informasi tentang kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk

mendukung serta memperbaiki kinerja karyawan.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Job Performance

Menurut Byars dan Rue (2000:276) kinerja adalah sebuah kondisi yang

dapat dilihat sebagai hasil dari hubungan timbal-balik antara:

1. Effort
Jumlah energi (baik fisik dan/atau mental) yang digunakan seorang individu
dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

2. Abilities
Karateristik/kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
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3. Role perceptions
Tentang bagaimana seorang individu memandang pekerjaannya sebagai suatu
hal yang diperlukan.

Maka untuk mencapai tingkat kinerja yang diterima, seorang individu

harus mampu mengkombinasikan ketiga komponen diatas secara tepat. Selain itu,

Gibson (1996:52) menyebutkan tiga variabel utama yang mempengaruhi perilaku

dan kinerja karyawan, yaitu:

1. Variabel individu, yang meliputi kemampuan, keterampilan mental dan fisik,
latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, kondisi demografis
seperti usia, asal usul dan jenis kelamin.

2. Variabel organisasi, yang meliputi kondisi sumber daya, kepemimpinan,
kompensasi, struktur organisasi serta desain pekerjaan.

3. Variabel psikologis, yang meliputi persepsi, sikap dan perilaku, kepribadian
serta motivasi.

2.1.3.3. Penilaian Job Performance

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan

kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan (Mathis, 2002:81).

Penilaian pekerjaan tersebut difokuskan pada pekerjaan yang berpengaruh pada

kesuksesan organisasi/perusahaan tersebut, dengan demikian keberhasilan atau

kegagalan dalam bekerja dapat terjadi pada salah satu atau sebagian atau seluruh

aspek dalam melakasakan pekerjaan. Kriteria kerja menurut Mathis dkk.

(2002:78) antara lain meliputi:

1. Kuantitas output
2. Kualitas output
3. Jangka waktu output
4. Jangka waktu di tempat kerja
5. Sikap kooperatif
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Sedangkan menurut Gomes (2000:142) terdapat beberapa tipe kriteria job

performance yaitu:

1. Quantity of work (kuantitas kerja)
Menunjukkan frekwensi tugas atau jumlah hasil output yang dapat
diselesaikan karyawan selama jangka waktu tertentu.

2. Quality of work (kualitas kerja)
Berhubungan dengan mutu kerja atau hasil (output) yang ditampilkan seorang
karyawan dalam melaksanakan tugas atau memberikan kepuasan kepada
pelanggan.

3. Job knowledge (pengetahuan kerja)
Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan ketrampilannya.

4. Creativeness (kreativitas)
Menunjukkan daya cipta yang ditampilkan seorang karyawan sehingga lebih
menunjang keberhasilan tugas.

5. Cooperative (kerja sama)
Kemampuan seorang karyawan untuk dapat menjalin kerjasama yang
harmonis dengan pihak terkait di dalam kerja.

6. Dependability (tanggung jawab)
Sikap dan kesadaran yang dimiliki oleh seorang individu dalam menunjakkan
rasa tanggung jawab atas pekerjaannya.

7. Initiative (inisiatif)
Merupakan tingkat dimana seorang karyawan mengambil tindakan yang tepat
tanpa harus menunggu perintah atasan.

8. Personal quality (kualitas individu)
Yaitu menyangkut loyalitas, kejujuran, kedisiplinan, dan kemampuan.

2.1.4. Organizational-Based Self-Esteem (OBSE)

2.1.4.1. Pengertian Organizational-Based Self-Esteem (OBSE)

Self-esteem adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi

diri sendiri secara keseluruhan. Sedangkan Millon dan Lerner (2003:332)

berpendapat bahwa self-esteem dapat didefinisikan sebagai evaluasi seseorang

atas dirinya sendiri. Pada kenyataannya, perasaan-perasaan yang berkaitan dengan

self-esteem terbentuk oleh keadaan kita sendiri dan bagaimana orang lain
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memperlakukan kita. Self-esteem diukur dengan pernyataan positif maupun

negatif.

Pada penelitian terdahulu, pernyataan positif mengenai self-esteem

adalah “saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang sangat berarti, seperti

orang lainnya”, sedangkan pernyataan-pernyataan yang negatif adalah “saya

merasa bahwa saya tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan”. Orang yang

sepakat dengan pernyataan positif dan tidak sepakat dengan pernyataan negatif

memiliki self-esteem yang tinggi akan melihat dirinya berharga, mampu dan dapat

diterima. Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) orang yang dengan self-esteem

rendah tidak merasa baik dengan dirinya.

Pierce dkk. (1989) memperkenalkan konsep organization-based self-

esteem (OBSE). Organization-based self-esteem (OBSE) didefinisikan sebagai

sejauh mana seseorang percaya kepada dirinya atau dirinya mampu, berpengaruh,

dan layak di tempat kerja (Pierce dkk., 1989). Organization-based self-esteem

mengacu pada pertanyaan tentang sejauh mana seseorang percaya diri untuk

memberikan kontribusi yang berharga bagi organisasi, yaitu perusahaan dimana

orang tersebut bekerja. Individu dengan OBSE yang tinggi menganggap diri

mereka sebagai orang yang dipercaya, dihargai, efektif, dan berkontribusi dalam

organisasi, sedangkan individu dengan OBSE yang rendah menganggap bahwa

diri mereka tidak dipercaya, tidak dihargai, dan tidak berkontribusi dalam

organisasi. OBSE juga merupakan sejauh mana karyawan menganggap diri

mereka kompeten dan berharga dalam organisasi mereka. Ini adalah "sejauh mana

anggota organisasi percaya bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka
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dengan partisipasi dalam peran dalam konteks organisasi" (Gardner dkk.,

2004:265). Hal ini juga mencerminkan "karyawan" mengevaluasi kecukupan

pribadi dan kelayakan sebagai anggota organisasi (Gardner dkk., 2004:308) serta

nilai yang dirasakan mereka memiliki diri mereka sendiri dalam organisasi (Pierce

dkk., 1989).

Dasar-dasar pengembangan OBSE yang positif tersebut beragam. Selain

aspek struktural di tempat kerja (misalnya kompleksitas pekerjaan, partisipasi)

dan timbal balik oleh orang lain dalam lingkungan sosialnya sendiri (misalnya

rasa hormat, kepercayaan, keadilan), penilaian kinerja sendiri (perasaan efikasi

dan kompetensi) merupakan sumber ketiga dari OBSE positif (Pierce & Gardner,

2004).

Pentingnya OBSE sebagai konstruk psikologis telah terbukti dalam

berbagai penelitian (Pierce & Gardner, 2004). Misalnya, korelasi positif terbukti

antara harga diri dan motivasi intrinsik kinerja, kinerja di tempat kerja, kepuasan

kerja dan komitmen pada organisasi sendiri (Gardner & Pierce, 1998; Kanning &

Schnitker, 2004; Pierce dkk., 1989; Tang & Gilbert, 1994). Orang dengan

organization-based self-esteem tinggi menunjukkan orientasi karir yang lebih kuat

atau kurang tertarik dalam memperlambat pada pekerjaan dibandingkan orang

dengan harga diri yang rendah (Carson dkk., 1997). Selain itu, Pierce, Gardner,

Dunham dan Cummings (1993) mampu menunjukkan bahwa OBSE bertindak

sebagai jenis "buffer" terhadap kondisi kerja. Pada tingkat individu, penelitian

telah menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggi dalam OBSE memiliki

motivasi kerja yang lebih besar (Pierce dkk, 1989) dan motivasi intrinsik (Hui &
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Lee, 2000) dan mencapai peringkat kinerja yang lebih tinggi (Van Dyne & Pierce,

2003; Pierce dkk, 1993; Gardner, dkk, 2000, 1992; Marion-Landais, 2000)

dibandingkan orang yang rendah di OBSE.

Organization-based self-esteem (OBSE) yaitu diukur dengan pernyataan-

pernyataan yang mengadopsi pengukuran yang dikembangkan Pierce dkk (1989)

yang terdiri dari:

1. I am taken seriously
2. I am trusted
3. I am important
4. I am make a difference
5. I am valuable
6. I am helpful
7. I count around here
8. I am cooperative
9. There is faith in me
10. I am efficient

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai job stress, job performance, turnover intention, dan

organization-based self-esteem telah dilakukan sebelumnya oleh Arshadi dan

Damiri (2013) dengan judul “The Relationship of Job Stress with Turnover

Intention and Job Performance: Moderating Role of OBSE”. Hasilnya, penelitian

Nasrin Arshadi dan Hojat Damiri (2013) menunjukkan bahwa stres kerja

berhubungan negatif terhadap kinerja. Sebagaimana dicatat oleh Jackson dan

Schuler (1985), hubungan negatif antara stres kerja (yang hasil dari peran

ambiguitas dan peran konflik) dan prestasi kerja dapat dijelaskan oleh penelitian

yang berfokus pada proses kognitif dan motivasi. Misalnya, ketidakjelasan peran

dapat dikonseptualisasikan sebagai kurangnya pengetahuan tentang perilaku kerja
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yang paling efektif, dan peran konflik terjadi karena informasi yang bertentangan,

individu tidak dapat melakukan segala sesuatu yang diharapkan (Jackson &

Schuler, 1985). Dengan demikian, dari perspektif kognitif, baik peran ambiguitas

dan peran konflik harus menghasilkan tingkat lebih rendah dari kinerja karena

mereka mewakili kurangnya masing-masing informasi dan informasi yang

berlebihan. Dari pandangan motivasi, kinerja harus berhubungan negatif terkait

dengan stres peran karena mereka cenderung untuk melemahkan upaya untuk

kinerja dan harapan kinerja untuk reward (Jackson & Schuler, 1985).

Hasil penelitian Arshadi dan Damiri (2013) juga menunjukkan bahwa

stres kerja berhubungan positif terhadap keinginan berpindah (turnover intention).

Sebuah hubungan yang signifikan antara stres kerja dan (turnover intention) juga

ditemukan oleh Layne dkk. (2004). Stres di lingkungan kerja mempengaruhi

kepuasan kerja karyawan yang kemudian menyebabkan niat untuk meninggalkan

pekerjaan (Applebaum dkk., 2010).

Penelitian Arshadi dan Damiri (2013) menegaskan peran OBSE dalam

memoderasi hubungan antara job stress dengan job performance dan job stress

dengan turnover intention. Behavioral-plasticity mengarah pada sejauh mana

individu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Brockner (1984) menunjukkan bahwa

orang berbeda dalam perhatian dan reaksi mereka terhadap faktor eksternal.

Brockner (1984) mencatat bahwa orang dengan self-esteem yang rendah

seharusnya relatif berperilaku behavioral-plasticity (atau reaktif) dibandingkan

orang dengan harga diri yang tinggi, karena lebih mudah dipengaruhi oleh faktor

eksternal. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi, orang-orang dengan self-
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esteem yang tinggi atau tingkat tinggi OBSE mungkin kurang responsif terhadap

informasi negatif dibandingkan karyawan dengan tingkat rendah OBSE. Ketika

terancam oleh stres yang dirasakan, karyawan dengan OBSE rendah dapat

mengatasi lebih pasif dengan rangsangan negatif daripada karyawan dengan

OBSE tinggi, terutama dengan meningkatkan absensi, menurunkan komitmen

organisasi dan motivasi intrinsik.

Sangat mungkin bahwa karyawan OBSE tinggi terlibat dalam mengatasi

masalah atau perilaku konsistensi kognitif dengan menunjukkan motivasi intrinsic

dan komitmen organisasi yang lebih tinggi, dan tingkat absensi yang rendah

daripada karyawan OBSE rendah. Karyawan OBSE rendah menunjukkan

motivasi intrinsik dan prestasi kerja yang lebih rendah, dan tingkat absen lebih

tinggi daripada karyawan yang memiliki OBSE tinggi.

2.3. Hipotesis

2.3.1. Job Stress Terhadap Turnover Intention

Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,

proses berfikir, dan kondisi seseorang. Sedangkan turnover intention adalah

keinginan atau niat seseorang untuk keluar dari perusahaan. Menurut

Hemmington dan Smith dalam Putra (2012) kedua hal tersebut saling

berhubungan karena stres dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja (job

dissastifaction), meningkatnya jumlah karyawan yang keluar (turnover), dan

kehilangan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan lain. Dalam penelitiannya,

Gupta dan Beehr (1979) menemukan adanya hubungan antara stres kerja dengan
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turnover intention dan menemukan bahwa pengalaman stres meningkatkan niat

karyawan untuk meninggalkan organisasi secara signifikan. Penelitian yang lain

juga telah dilakukan oleh Wefald (2008) yang berjudul “A structural model of

workload, job attitudes, stress and turnover intention” dan menemukan adanya

pengaruh positif antara stres terhadap turnover intention.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H1 : Job stress berpengaruh signifikan terhadap Turnover Intention

karyawan Customer Service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya.

2.3.2. Job Stress Terhadap Job Performance

Stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu kinerja

karyawan, tergantung seberapa tingkat stres. Apabila tidak ada stres tantangan-

tantangan kerja juga tidak ada, dan prestasi kerja cenderung naik. Sedangkan stres

yang telah mencapai puncak, maka stres tidak akan membantu karyawan dalam

melaksanakan tugasnya. Akibat jika stres berlebihan, maka kinerja karyawan akan

menurun karena stres mengganggu pekerjaan karyawan. Tetapi menurut

(Westman & Eden, 1996) terdapat sebuah hubungan negatif antara stres kerja dan

kinerja dipandang oleh orang-orang yang melihat stres kerja sebagai hal penting

bagi organisasi dan karyawannya.
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Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H2 : Job stress berpengaruh signifikan terhadap Job Performance

karyawan Customer Service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya.

2.3.3. Organization-Based Self-Esteem (OBSE) Sebagai Variabel Moderator

Atas Job Stress Terhadap Turnover Intention dan Job Performance

Organization-Based Self-Esteem (OBSE) didefinisikan sebagai sejauh

mana seorang individu percaya dia/dirinya mampu, signifikan, dan layak di

tempat kerja (Pierce dkk., 1989). Pierce dkk. (1993) adalah peneliti pertama yang

mengusulkan OBSE sebagai moderator perbedaan individu. Oleh karena itu, kami

ingin mengatasi ide ini dalam penelitian ini. Pierce dkk. (1993) menyelidiki

hubungan stres kerja dengan keinginan berpindah dan kinerja, mengenai peranan

moderat Organization-Based Self-Esteem (OBSE).

Korelasi positif terbukti antara harga diri dan motivasi intrinsik kinerja,

kinerja di tempat kerja, kepuasan kerja dan komitmen pada organisasi sendiri

(Gardner & Pierce, 1998; Kanning & Schnitker, 2004; Pierce dkk., 1989; Tang &

Gilbert, 1994). Orang dengan Organization-Based Self-Esteem menunjukkan

orientasi karir yang lebih kuat atau kurang tertarik dalam memperlambat pada

pekerjaan dibandingkan orang dengan harga diri yang rendah (Carson dkk., 1997).

Arshadi dan Damiri (2013) dalam penelitiannya menegaskan peran

OBSE dalam memoderasi hubungan antara job stress dengan job performance dan
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job stress dengan turnover intention. Arshadi dan Damiri (2013) mencatat bahwa

orang dengan self-esteem yang rendah seharusnya relatif berperilaku reaktif

dibandingkan orang dengan harga diri yang tinggi, karena lebih mudah

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi,

orang-orang dengan self-esteem yang tinggi atau tingkat tinggi OBSE mungkin

kurang responsif terhadap informasi negatif dibandingkan karyawan dengan

tingkat rendah OBSE. Karyawan yang memiliki OBSE tinggi terlibat dalam

mengatasi masalah atau perilaku konsistensi kognitif dengan menunjukkan

motivasi intrinsik dan komitmen organisasi yang lebih tinggi, dan tingkat absensi

yang rendah daripada karyawan OBSE rendah. Karyawan OBSE rendah

menunjukkan motivasi intrinsik dan prestasi kerja yang lebih rendah, dan tingkat

absen lebih tinggi daripada karyawan yang memiliki OBSE tinggi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H3 : Organization-Based Self-Esteem (OBSE) sebagai variabel moderator

berpengaruh signifikan atas Job Stress terhadap Turnover Intention

karyawan Customer Service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya.

H4 : Organization-Based Self-Esteem (OBSE) sebagai variabel moderator

berpengaruh signifikan atas Job Stress terhadap Job Performance

karyawan Customer Service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya.
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H1

H2

H3

H4

2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teoritis pada tinjauan pustaka dan hipotesis yang

sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka kerangka konseptual

penelitian ini dapat dirumuskan seperti sebagai berikut, dimana variabel job stress

(X) atau independen mempengaruhi variabel turnover intention (Y1) dan variabel

job performance (Y2) atau dependen dengan variabel Organization-Based Self-

Esteem (OBSE) (Z) sebagai variabel moderator, dan gambar hubungan antar

varibel tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gamber 2.1.

Kerangka Berpikir

OBSE (Z)

Turnover
Intention (Y1)

Job Performance
(Y2)

Job Stress

(X)
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