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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Model-model Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian terkait hal-hal 

yang mempengaruhi stres kerja. 

 Buttigieg & West (2013) telah melakukan penelitian melakukan penelitian 

tentang hal-hal yang mempengaruhi stres kerja dimana menjelaskan bahwa 

pemicu stres adalah suatu waktu kerja atau pekerjaan yang sangat berlebihan dan 

lingkungan yang tidak bersahabat. Pemicu stres ini juga di moderasi oleh kualitas 

kepemimpinan seperti dukungan dan kualitas dari job design atau bisa diartikan 

dengan suatu pengelolaan sumber daya manusia untuk mengurangi ketidakpuasan 

dan keluhan dari pekerja. 

 
 

Gambar 2.1Senior Management Leadership, Social Support, Job Design and 

Stressor-to-Strain Relationships in Hospital Practice, sumber: Buttigieg & West 

(2013)   
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Weiß (2017) telah melakukan penelitian tentang hal-hal pemicu stres kerja 

dimana menjelaskan tentang pengaruh pengontrolan waktu kerja di tempat kerja 

sekarang mempengaruhi stres kerja. Pemicu ini di moderasi oleh pengaturan jam 

kerja sebelumnya dan pengontrolan waktu kerja berdasarkan referensi eksternal 

(perusahaan kerabat atau rekan satu perusahaan). 

 
Gambar 2.2 Worktime Control and Work Stress: The Moderating Effect of Self-

Comparisons and Social Comparisons, sumber: Eva-Ellen Wei (2017) 

 

 Shropshire & Kadlec(2012)telah melakukan penelitian terkait hal-hal 

pemicu stres. Pada penelitian ini ditemukan oleh peneliti dimana lokasi kerja, 

permintaan kerja, dan pengaturan jam kerja berpengaruh terhadap stres yang 

karyawan rasakan. Seperti contoh bila lokasi kerja yang terlalu jauh, permintaan 

kerja yang terlalu tinggi dan pengaturan jam kerja yang tidak sesuai dengan 

keseharusannya dapat mempengaruhi tingkat stres karyawan. 
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Gambar 2.3When Control Becomea a Liability Rather Than An Asset: Comparing 

Home and Offices Days Among Part-Time Teleworkers, sumber:Shropshire & 

Kadlec (2012) 

Allisey, Rodwell, & Noblet(2016)telah melakukan penelitian terkait 

pengaruh stres kerja terhadap persentase absen atau kehadiran karyawan pada 

suatu perusahaan. Pada penelitian ini ditemukan oleh peneliti bahwa stres kerja 

bisa mempengaruhi persentase absen karyawan pada suatu perusahaan 

dikarenakan ketika karyawan merasa stres di suatu perusahaan, maka mereka akan 

lebih sering tidak hadir ke kantor dengan berbagai jenis alasan. 

 

 

Gambar 2.4 An application of an extended effort-reward imbalance model to 

police absenteeism behaviour, sumber: Allisey, Rodwell, & Noblet(2016) 
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 Gächter, Nosenzo, & Sefton(2012)telah melakukan penelitian terkait 

pengaruh antara social comparison (referensi eksternal) terhadap stres kerja di 

salah satu sekolah di Skandivania. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa 

perbandingan sosial karyawan dengan cara membandingkan jam kerja mereka 

dengan jam kerja di perusahaan lain tidak berpengaruh signifikan terhadap 

terjadinya stres kerja. 

 
 

Gambar 2.5 The Impact of Social Comparisons on Reciprocity, sumber: Gächter, 

Nosenzo, & Sefton(2012) 

 Gartenberg & Wulf(2014)telah melakukan penelitian terkait pengaruh 

perbandingan sosial terhadap performa karyawan dan stres kerja di perusahaan 

multibisnis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh 

yang signifikan antara perbandingan sosial karyawan dengan stres kerja. Hal ini 

dikarenakan karyawan di perusahaan tersebut sudah menerima tunjanga, bonus, 

gaji, serta apresiasi yang lebih dari cukup sehingga stres kerja di perusahaan 

tersebut adalah minim. 

 

Gambar 2.6 Pay Harmony? Social Comparison and Performance Compesation in 

Multi-Business Firms, sumber: Gartenberg & Wulf(2014) 

Social Comparisons Social Comparisons Social Comparisons 

Social 

Comparisons 

 Performance 

Compesation 

 Work Stress 

Elsa Ardina Wirawan, Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Terhadap Stres Kerja Yang di Moderasi Oleh Jam Kerja 
Terdahulu dan Jam Kerja Dari Referensi Eksternal Pada Pelayan Restoran Cepat Saji di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



12 

 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 Menurut penelitian Grzywacz, Carlson, & Shulkin(2008), jam kerja 

berpengaruh signifikan terhadap stres kerja. Hasil dari penelitian tersebut telah 

dijelaskan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan jam kerja yang fleksibel 

terlebih jika perusahaan tersebut berada di pusat kota karena jika jam kerja 

normal, akan bertabrakan dengan perusahaan lain dan juga bertabrakan dengan 

anak-anak yang akan berangkat sekolah. Maka dari itu hal tersebut akan memicu 

munculnya stres kerja karena sudah dirasakannya terlebih dahulu perjalanan ke 

tempat ia bekerja yang padat. 

 

Gambar 2.7 Schedule Flexibility And Stress: Linking Formal Fleible 

Arrangements and Perceived Flexibility To Employee Health, sumber: Grzywacz, 

Carlson, & Shulkin(2008) 

 Holly & Mohnen(2012)telah melakukan penelitian terkait dampak dari 

waktu kerja terhadap stres kerja karyawan perusahaan di Berlin. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa waktu kerja dapat mempengaruhi stres karena jam kerja 

perusahaan yang di teliti cukup tinggi dengan upah yang hanya cukup. Maka dari 

itu, hal tersebut memicu stres kerja karyawan perusahaan di Berlin. 

 

Gambar 2.8 Impact of Working Hours And Work-Life Balance On Work Stress, 

sumber:Holly & Mohnen(2012) 
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 Kamp, et al (2011) telah melakukan penelitian terkait pengaruh waktu 

kerja dengan stres kerja. Pada penelitian, telah menghasilkan pernyataan bahwa 

waktu kerja mempengaruhi stres kerja. Terlebih lagi jika jenis pekerjaannya 

adalah pekerjaan tanpa batas yaitu tanpa jam kerja yang pasti yang ditentukan 

pada awal bekerja. Maka dari itu hasil dari penelitian ini disarankan perusahaan 

melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan karyawan mengenai jam kerja untuk 

mendapatkan kesepatan awal dan menghindari stres kerja. 

 

Gambar 2.9 Negotiating time, meaning and identity in boundaryless work, 

sumber: Kamp, et al (2011) 

 Nabe-Nielsen, Garde, & Diderichsen (2011)telah melakukan penelitian 

terkait perbandingan sosial terkait jam kerja perusahaannya dengan perusahaan 

lain dan memberikan kesimpulan bahwa perbandingan tersebut tidak 

mempengaruhi stres kerja dikarenakan karyawan merasa jam kerja diperusahaan 

tempat mereka bekerja sekarang lebih baik daripada perusahaan tetangga. 

 

Gambar 2.10 The Effect of Work-time Influence On Health And Well-Being: A 

Quasi-experimental Intervention Study Among Eldercare Workers, sumber: Nabe-

Nielsen, Garde, & Diderichsen (2011) 

Negotiating Time 

 Work Flexibility 

 Work Stress 

Worktime Control  Employee Health Stress 

Elsa Ardina Wirawan, Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Terhadap Stres Kerja Yang di Moderasi Oleh Jam Kerja 
Terdahulu dan Jam Kerja Dari Referensi Eksternal Pada Pelayan Restoran Cepat Saji di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019



14 

 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 Health, et al (2015)telah melakukan penelitian terkait pengaturan waktu 

kerja terhadap kesehatan dan stres kerja. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

adanya pengaruh signifikan antara pengaturan waktu kerja terhadap stres kerja 

dan kesehatan terlebih lagi jika upah, bonus, tunjangan, dan apresiasi yang 

diterima tidak sesuai dengan apa yang diberikan karyawan terhadap perusahaan. 

 

Gambar 2.11 Systematic Review On The Association Between Employee 

Worktime Control And Work-Non-Work Balance, Health And Well-Being, And 

Job-Related Outcomes, sumber: Health, et al (2015) 

 

2.2 Definisi Stress Management 

 Stres adalah suatu keadaan manusia mengalami rasa tegang yang 

berpengaruh kepada emosi, cara berpikir, dan kondisi. Seseorang yang merasakan 

stres menjadi lebih mudah terganggu dan susah untuk berbaur dalam pekerjaan 

atau menunjukkan suatu sikap yang tidak korporatif (Sciences et al., 2017). Stres 

bisa menyerang siapa saja tanpa memperhatikan jenis kelamin, usia, kesehatan, 

maupun jabatan. 

Manajemen stres (Stress Management) adalah manajemen yang ada di 

suatu perusahaan dengan kemampuan untuk mengatur, mengatasi, dan mengontrol 
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penggunaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan menghindari 

kekacauan mental dari masing-masing pekerja yang mengalami stres. Manajemen 

stres (Stress Management) bisa saja berupa kenaikan gaji sesuai pekerjaan yang 

dikerjakan atau pelatihan di luar kantor (outbond team building) untuk 

meningkatkan dan melatih kerja sama tim. 

Stres disebabkan oleh kelelahan fisik atau kelelahan emosional dan mental 

yang disebabkan oleh sesuatu yang memicu emosi tersebut (Sciences et al., 2017). 

Mengatasi stres kerja yang dirasakan karyawan adalah hal yang penting karena 

stres yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan tubuh dan bisa memicu beberapa 

penyakit seperti mengalami sakit kepala, insomnia, penambahan berat badan, 

depresi, bahkan penyakit jantung.  

Cara bekerja pada zaman sekarang adalah tantangan karena seiring 

perkembangan zaman, semakin berat juga beban kerja yang akan ditanggung 

(Biçkes, Çizmeci, Göver, & Pomak, 2017). Usaha maupun upaya yang di beri 

pekerja untuk perusahaan tempat ia bekerja akan meningkat atau stabil apabila 

manajemen sumber daya manusia pada perusahaan tersebut mampu melakukan 

penanggulangan yang efektif dan baik terhadap para karyawannya. Namun, jika 

manajemen sumber daya manusia pada perusahaan tersebut tidak mampu 

melakukan penanggulangan yang efektif dan baik terhadap para karyawannya, 

maka tingkat stres karyawan akan naik sehingga berpengaruh kepada performa 

perusahaan (Rebeka & Indradevi, 2015). 

Ada bermacam-macam karyawan dengan bermacam-macam sifat yang 

berarti bermacam-macam respon yang mereka lakukan ketika mereka merasakan 
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stres. Jika karyawan memiliki cara berpikir yang besar dan memiliki jiwa 

kepemimpinan yang cukup tinggi maka karyawan bisa saja memandang positif 

dari stres kerja, yaitu sebagai motivasi yang akan membangkitkan semangat 

mereka untuk berusaha lebih dari sebelumnya sehingga para karyawan tersebut 

dapat menghilangkan rasa stres tersebut tanpa melakukan terapi apapun, selain itu 

karyawan bisa menganggap bahwa stres kerja merupakan pacuan yang ada di 

dunia kerja untuk mereka mampu bersaing dan mengasah kembali pikiran mereka 

untuk mengembangkan kinerja diri sendiri dengan melakukan penilaian diri 

sendiri atau self assessment untuk mengetahui peran mereka dalam perusahaan 

dan kontribusi apa saja yang sudah dilakukan pada karyawan untuk perusahaan. 

Selanjutnya, ada pula sebagian karyawan yang memandang negatif dari stres 

kerja, yaitu sebagai alasan mereka menyerah dalam perusahaan atau 

mengundurkan diri tanpa berusaha memperbaiki diri hanya karena tidak mau 

terlalu stres. Terlebih lagi pada zaman sekarang siapapun menginginkan pekerjaan 

dengan gaji tinggi tanpa melakukan banyak pekerjaan. Hal tersebutlah yang 

membuat karyawan bisa mengalami depresi, karena yang terpikirkan hanyalah 

tidak bisa melakukan dengan maksimal  tanpa mencoba terlebih dahulu. Maka 

dari itu, jiwa kepemimpinan menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki setiap 

orang ketika sudah masuk ke dunia kerja. Jika kepemimpinan bukan berarti jiwa 

untuk mengatur orang-orang saja namun juga mengatur dan melakukan perubahan 

kepada diri sendiri untuk menjadi lebih baik sehingga hal ini juga bisa membantu 

manajemen sumber daya manusia perusahaan melakukan tugasnya untuk 

mengatasi stres kerja. 
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Rasa memiliki jiwa kepemimpinan yang digunakan dengan bijaksana akan 

menghasilkan pribadi yang lebih baik dalam mengambil keputusan, melakukan 

sesuatu, mengatur waktu kerja dan mengambil keputusan yang bijak. Misalnya, 

manajemen sumber daya manusia menentukan adanya penghargaan yang akan 

diberikan kepada karyawan yang melakukan kontribusi penuh pada perusahaan 

maka hal tersebut bisa memotivasi karyawan. Jika kepemimpinan menentukan 

tujuan dari grup atau organisasi dan melakukan aksi simulasi untuk mencapai 

tujuan tersebut (Rebeka & Indradevi, 2015). Konsep dari jiwa kepemimpinan 

adalah untuk melibatkan karyawan, agar karyawan mengetahui bahwa dirinya 

memiliki kontribusi penting dalam perusahaan, setelah mengetahui adanya 

kontribusi pada perusahaan, karyawan bisa menjadikan hal tersebut sebagai 

motivasi untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan dan menerima 

penghargaan sehingga akan berpengaruh kepada kinerja maupun performa 

perusahaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Pengaturan waktu kerja memperbolehkan karyawan untuk memutuskan 

kapan karyawan memulai pekerjaan, mengakhiri, dan mengambil waktu istirahat 

jika mereka membutuhkannya (Weiß, 2017). Selain itu, karyawan juga dapat 

melakukan pekerjaan dengan cara mereka sendiri yang bisa memudahkan 

karyawan untuk melakukan pekerjaannya tanpa perlu merasa bingung atas cara-

cara yang diberikan atasan yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran 

karyawan. Karyawan bisa menanggap pengaturan waktu kerja yang baik sebagai 

suatu keuntungan bagi mereka dan rasa apresiasi dari atasan untuk karyawan atas 

kontribusi yang diberikan. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel Independen dan Variabel Moderasi 

2.3.1 Hubungan Antara Current Worktime Control dan Work Stress di 

Moderasi oleh Prior Worktime Control 

Pada pembahasan ini, perbandingan di integrasikan oleh teori ERI (Effort-

Reward Imbalance) yang merupakan teori dari suatu model untuk 

mengidentifikasikan rasa stres dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

akibat dari stres tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pemicu stres seperti 

‘apakah karyawan memiliki tekanan waktu akibat beban kerja yang berat?’, 

‘apakah karyawan memiliki beban kerja yang makin bertambah’, ‘apakah 

karyawan mendapatkan apresiasi dan respect yang sesuai ditempat ia bekerja’ dan 

lain sebagainya yang akan disediakan pada pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner yang akan di sebar oleh peneliti. Stres juga bisa dipicu melalui  

pengaturan jam kerja yang berbeda dari tempat kerja terdahulu. Misal, ketika 

seorang pekerja bekerja pada suatu perusahaan yang tidak memiliki kontrol waktu 

kerja yang baik, maka pekerja tersebut akan membandingkan jam kerja 

perusahaan tempat ia bekerja sekarang dengan perusahaan tempat dulu ia bekerja. 

Apabila perusahaan tempat ia bekerja sekarang memiliki pengaturan jam kerja 

yang lebih buruk dari perusahaan tempat ia bekerja dulu, maka pekerja ini akan 

mengalami stres.  

Ketika karyawan membandingkan kontrol waktu kerja pada perusahaan 

tempat ia bekerja saat ini dengan kontrol waktu kerja perusahaan tempat ia 

bekerja sebelumnya, maka tiga kondisi akan menjadi hasilnya: mereka 

menganggap lebih baik, lebih buruk, dan sama saja atau biasa saja. Ketika 
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karyawan mendapatkan situasi jam kerja yang sama dengan tempat ia bekerja dulu 

maka kemungkinan yang terjadi adalah karyawan tidak bereaksi atau biasa saja 

karena tidak ada perubahan apapun yang terjadi . Namun, karyawan yang 

memiliki kontrol waktu kerja yang lebih baik dari yang mereka miliki sebelumnya 

lebih tertarik untuk mendapatkan pengalaman penghargaan berdasarkan usaha 

yang diberikan kepada perusahaan sesuai teori ERI. Oleh karena itu, kemungkinan 

dalam hubungan stres kerja dipengaruhi oleh kontrol waktu kerja berhasil negatif 

ketika karyawan tidak memiliki kontrol waktu kerja yang baik diperusahaan 

sebelumnya dan memiliki kontrol waktu kerja yang baik diperusahaan tempat ia 

bekerja sekarang. 

2.3.2 Hubungan Antara Current Worktime Control dan Work Stress di 

Moderasi oleh External Referents’ Worktime Control 

Pada sesi ini, akan dijelaskan bahwa stres juga dapat dipicu melalui 

referensi eksternal yang mana biasanya dilakukan karyawan dari suatu organisasi 

atau perusahaan (pekerjaan yang sama namun beda perusahaan) (Weiß, 2017). 

Perbandingan sosial ini juga dapat disimpulkan dengan 3 hasil: karyawan merasa 

lebih baik, lebih buruk, atau biasa saja. Ketika mereka membandingkan kontrol 

waktu kerja mereka dengan referensi dari luar, dan hasilnya adalah kontrol kerja 

di perusahaan lain sama dengan perusahaan tempat ia bekerja maka ia akan puas. 

Namun, jika mereka melakukan perbandingan kontrol waktu kerja mereka dengan 

referensi dari luar dan hasilnya adalah kontrol waktu kerja di perusahaan tempat ia 

bekerja lebih baik dari perusahaan lain, maka ia akan puas dan memberikan upaya 

yang lebih untuk perusahaan untuk mendapatkan penghargaan dan lain-lain, dan 
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yang terakhir apabila karyawan melakukan perbandingan kontrol waktu kerja 

perusahaan tempat ia bekerja dengan perusahaan lain dan hasilnya adalah 

perusahaan lain memiliki kontrol waktu kerja yang lebih baik dari pada 

perusahaan tempat ia bekerja maka karyawan ini akan merasa tidak puas dan 

dirugikan (Weiß 2017). Oleh karena itu, melakukan kontrol waktu kerja yang baik 

dan sesuai dapat menjadi faktor yang mempengaruhi stres kerja. 

 

2.3.3 Hubungan Antar Current Worktime Control dengan Work Stress 

Kontrol waktu kerja adalah suatu kegiatan dimana perusahaan mengatur 

waktu kerja yang tidak berlebihan untuk menghindari stres pada pekerja. Ketika 

pengaturan waktu kerja tidak baik dilakukan pada suatu perusahaan, pekerja akan 

mengalami stres dan depresi dikarenakan jumlah waktu kerja yang diterima 

adalah tidak teratur. Ketika pekerja mengalami stres maka akan berpengaruh 

terhadap kinerja yang diberikan kepada perusahaan. 

Pekerja akan kehilangan motivasi untuk bekerja karena perasaan jenuh 

jika pekerja melakukan pekerjaannya dengan waktu yang tidak tentu. Sedangkan 

motivasi dalam bekerja adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki pekerja 

untuk memicu upaya pekerja dalam melakukan tugasnya di suatu perusahaan. 

Apabila pekerja kehilangan motivasi dalam dirinya, maka akan berdampak negatif 

dengan kinerja yang akan diberikan kepada perusahaan. Ketika pekerja sudah 

kehilangan motivasi, maka akan mengalami stres. Kontrol waktu kerja dengan 

memberikan jam kerja yang terlalu berlebihan juga akan memberikan stres kepada 

karyawan meskipun memiliki upah tambahan akan kelebihan jam kerja tersebut. 
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Dikarenakan karyawan tentu menginginkan adanya hari dimana ia dapat 

merehatkan badan dan pikiran dari segala sesuatu yang berbau pekerjaan. Maka 

dari itu pentingnya melakukan kontrol waktu kerja yang baik agar dapat 

menghindari turn over karyawan yang tinggi. Menurut Weiß (2017), pengaturan 

jam kerja atau kontrol jam kerja merupakan suatu bagian dari waktu kerja yang 

fleksibel untuk memberikan karyawan rasa bebas dalam menentukan jam kerja 

mereka namun tetap dengan batas yang wajar(Peters, Van Den Bos, & Karremans, 

2008). Pengontrolan waktu kerja memungkinkan karyawan untuk memutuskan 

kapan mereka mulai bekerja dan mengakhiri pekerjaannya setiap hari dan juga 

kapan mereka akan melakukan istirahat jika dibutuhkan. Kontrol waktu kerja 

yang baik juga bisa menjadi suatu bentuk apresiasi yang dilakukan perusahaan 

kepada karyawan atas upaya dan usaha yang telah diberikan karyawan terhadap 

perusahaan (Weiß, 2017). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

Current Worktime 

Control 

Prior Worktime 

Control 

External Referents’ 

Worktime Control 

Work Stress 

H1

1 

H2 

H3
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Gambar 2.12 Pengaruh Pengaturan Jam Kerja Terhadap Stres Kerja di Moderasi 

Oleh Jam Kerja Terdahulu dan Jam Kerja Dari Referensi Eksternal, sumber:Eva-

Ellen Wei (2017) 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka variabel-variabel yang akan 

digunakan adalah variabel bebas yaitu kontrol waktu kerja di perusahaan 

sekarang, variabel terikat yaitu stres kerja dan kontrol waktu kerja di perusahaan 

sebelumnya serta kontrol waktu kerja berdasarkan referensi eksternal menjadi 

moderasi. Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah 

peneliti sekarang menambahkan hipotesa yang ke 3 tentang pengaruh  current 

worktime control terhadap work stress. Peneliti melakukan penelitian tentang 

model diatas atas faktor ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan 

antara current worktime control dengan work stress jika prior worktime control 

dan external referents’ worktime control menjadi mediator dan apakah ada 

hubungan yang signifikan antara current worktime control dengan work stress. 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah: 

H1: Current Worktime Control mempengaruhi Work Stress di moderasi oleh 

Prior Worktime Control  

H2: Current Worktime Control mempengaruhi Work Stress di moderasi oleh 

External Referents’ Worktime Control 

H3: Current Worktime Control mempengaruhi Work Stress 
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