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ABSTRAK

Salah  satu  faktor  yang  menentukan  hasil  penjualan  adalah  kinerja 
karyawan.  Hal  ini  terutama  sangat  terasa  pada  bisnis  yang  nyaris 
sepenuhnya  mengandalkan karyawan tenaga penjualan (salesman).  Studi 
ini  mengkaji  pengaruh  tekanan kerja  terhadap kinerja  tenaga  penjualan. 
Dalam  perspektif  Karasek  (1979)  tekanan  kerja  tersusun  atas  dimensi-
dimensi kontrol, tuntutan pekerjaan dan dukungan sosial. Ketiga dimensi 
tersebut  dihipotesiskan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja 
karyawan.  Subjek yang  diteliti  adalah 42 karyawan tenaga penjual,  dan 
metode  analisis  menggunakan  regresi  berganda.  Hasil  analisis 
menunjukkan  bahwa  ketiga  dimensi  tersebut  memiliki  pengaruh  positif 
terhadap kinerja. Dimensi tekanan kerja merupakan faktor yang memiliki 
pengaruh terbesar, diikuti oleh kontrol individu dan dukungan sosial. 

Kata kunci : tekanan kerja, kontrol, tuntutan pekerjaan, kinerja dukungan 
sosial, tenaga penjual.

I. PENDAHULUAN 

Salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan kinerja perusahaan ditunjukan 

dari  hasil  penjualan.  Untuk  melihat  apakah   kinerja  perusahaan  telah  sesuai  target 

adalah dengan melihat perkembangan hasil penjualan yang diperoleh dalam suatu kurun 

waktu  tertentu.  Salah  satu  faktor  yang  menentukan  hasil  penjualan  adalah  kinerja 

karyawan.  Hal  ini  terutama  sangat  terasa  pada  bisnis  yang  nyaris  sepenuhnya 

mengandalkan karyawan tenaga penjualan (salesman). 

PT. Central Bandung Raya (CBR) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang  farmasi  dan  alat-alat  kedokteran.  PT.  CBR  yang  orientasi  usahanya  adalah 

penjualan alat kedokteran dan farmasi  jelas mengharapkan keuntungan (profit)  yang 
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maksimal.  Kinerja perusahaan yang ditunjukan dari perkembangan hasil penjualan PT. 

CBR menunjukan perubahan yang fluktuatif 

Tabel 1. 
Perkembangan Omset Penjualan Divisi Alat Kedokteran Tahun 2008

Sumber : PT. CBR

Tabel 2.
Perkembangan Omset Penjualan Divisi Consumer Tahun 2008

          Sumber : PT. CBR
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Bulan
Realisasi Penjualan

Total Target
Luar Kota Dalam Kota

Januari 447.386.959 371.654.180 819.041.039 812.889.000
Februari 441.888.843 595.057.772 1.369.456.515 950.000.000

Maret 411.338.100 890.624.081 1.319.628.181 1.255.800.000
April 387.741.783 998.828.549 1.385.967.322 1.388.998.322
Mei 334.001.214 1.051.966.855 1.385.967.096 1.345.877.099
Juni 374.230.147 903.672.842 1.277.904.989 1.330.098.454
Juli 370.665.593 1.095.110.356 1.465.776.945 1.350.891.362

Agustus 296.436.757 867.903.317 1.164.340.014 1.352.944.276
September 302.773.665 901.345.788 1.204.114.353 1.200.879.099
Oktober 291.589.339 890.888.976 1.182.478.215 1.376.666.098

November 290.712.132 890.776.122 1.181.489.452 1.350.000.000
Desember 270.552.889 768.456.008 1.039.009.897 1.276.000.000

Bulan
Realisasi Penjualan

Total Target
Luar Kota Dalam Kota

Januari 242.337.797 216.412.031 458.749.828 430.229.000
Februari 281.360.379 229.783.962 511.144.241 452.000.277

Maret 238.802.470 256.440.177 495.242.647 475.911.087
April 266.034.144 187.847.052 453.881.196 480.000.546
Mei 262.366.532 249.916.428 512.282.960 510.231.000
Juni 194.979.843 251.707.309. 446.686.152 535.245.557
Juli 296.942.331 186.817.322 483.759.653 535.256.119

Agustus 225.023.971 253.558.001 478.582.978 520.890.000
September 259.394.046 214.933.583 474.327.629 540.000.000
Oktober 224.395.731 242.052.821 466.447.552 530.255.000

November 220.112.342 212.675.365 432.787.707 510.078.200
Desember 198.567.218 199.098.209 397.665.427 510.078.200



Dari  perkembangan  hasil  penjualan  tahun  2008  menunjukan  bahwa  terjadi 

kecenderungan penurunan baik untuk divisi kedokteran maupun divisi consumer. Total 

penjualan lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan. Untuk penjualan 

pada pada divisi  kedokteran target  penjualan yang ditetapkan lebih besar dari  divisi 

consumer, kecenderungan penurunan hasil penjualan nampak relatif berfluktuatif setiap 

bulannya.  Sedangkan  pada  divisi  consumer  target  penjualan  lebih  kecil  tetapi 

kecenderungannya relatif menurun hasil penjualan yang diterima tiap bulannya.

Kinerja organisasi, bagaimanapun, tergantung pada kemampuan individual para 

karyawannya. Secara spesifik dalam kasus PT. CBR adalah tenaga penjualnya. Secara 

teoritis  maupun praktis,  terdapat  sejumlah faktor yang dapat  menentukan perubahan 

kinerja pegawai. 

Penelitian ini  mengkaji  kinerja  pegawai  berdasarkan sudut  pandang tekanan 

kerja.  Tekanan  kerja  adalah  suatu  kondisi  ketegangan  yang  mempengaruhi  emosi, 

proses  berpikir  dan  kondisi  psikologi  individual  (Hasibuan,  207:2007).  Moris  dan 

Feldman  (1993)  dari  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pada  pekerjaan  yang 

mengutamakan  tenaga  lapangan  yang  berkaitan  dengan  beban  kerja  dan  tingkat 

emosional, muncul tekanan yang lebih besar dalam tuntutan menginternalisasikan peran 

kerja. Konstruk tekanan kerja pada penelitian ini memanfaatkan hasil kajian Karasek 

(1979) yang membagi tekanan kerja ke dalam kontrol, tuntutan pekerjaan dan dukungan 

sosial.

II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perkembangan penelitian menunjukan bahwa tenaga kerja harus diperhatikan 

ketika ia berhubungan dengan tekanan kerja (job strain) (Abraham,  2000;  Grandey, 

2000). Karasek (1979) menyatakan bahwa tekanan kerja dapat dijelaskan sebagai suatu 

pengukuran dari keseimbangan antara tuntutan psikologis dari sebuah pekerjaan dengan 

jumlah  kontrol  atau  pembuatan  keputusan  yang  diijinkan  dari  pekerjaan  tersebut. 

Tuntutan psikologis mengandung arti beban kerja yang berat, kaitan waktu dan konflik 

keinginan. Kontrol atau kekuatan untuk membuat keputusan mengarah pada kebebasan 

untuk menentukan bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan.
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Model  tekanan  yang  dikembangkan  Karasek  (1979)  menyatakan  bahwa 

tekanan kerja  yang  merusak  dapat  timbul  ketika  tuntutan  psikologis  dan fisik  yang 

tinggi  pada  pekerjaan  berlawanan  dengan  kebijakan  organisasi  yang  menghambat 

kewenangan  individu  untuk  membuat  keputusan  dalam pekerjaan  atau  penggunaan 

kemampuan  dalam  pekerjaan.  Johnson  and  Hall  (1988)  mengembangkan  model 

tersebut dengan memasukan dukungan sosial dari tekanan kerja dari atasan dan dapat 

mempengaruhi  kinerja.  Dukungan  sosial  merupakan  dukungan  dari  sesama  anggota 

kelompok untuk membagi masalah, komunikasi dan berinteraksi.

Kinerja  karyawan  adalah  yang  mempengaruhi  seberapa  banyak  mereka 

memberikan kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk kuantitas output, 

kualitas output, sikap kooperatif dan komitmen (Mathis dan Jackson, 2002:78).  

Ashforth and Humphrey (1993) memfokuskan pada hubungan antar perilaku 

yang  terlihat/tampak  dari  pekerja  dengan  efektifitas  tugas  atau  kinerja.  Mereka 

mengajukan bahwa tenaga kerja dengan tekanan kerja tertentu seharusnya berhubungan 

positif terhadap efektifitas kerja atau kinerja.

Cooper dan Straw (dalam Abdullah, 1995) menyatakan bahwa tekanan kerja 

yang berlebihan akan menimbulkan gejala stres. Gejala tersebut akan mempengaruhi 

pekerjaan di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja rendah, kinerja menurun, 

komunikasi tidak lancar dan pengambilan keputusan yang tedak tegas.

Perkembangan penelitian menunjukan bahwa tekanan kerja  harus  dipikirkan 

ketika  akibat  psikososial  pekerjaan  berhubungan  dengan  tenaga  kerja.  Pengaturan 

organisasi terhadap emosi pekerja dapat menimbulkan permasalahan karena spontanitas 

emosi  pekerja  dalam  reaksi  terhadap  situasi  sesaat  menjadi  dibatasi.  Pembatasan 

terhadap kontrol pekerja pada pekerjaannya dapat menimbulkan tekanan kerja.

Ashforth and Humphrey (1993) menunjukan bahwa kontrol pada ekspresi diri 

dalam kinerja pekerja akan berhubungan positif dengan kesejahteraan individu. Pekerja 

dengan kontrol diri yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan berakibat lebih baik 

terhadap  tingkat  kesejahteraannya.  Pugliesi  (1999)  menekankan  pentingnya  kontrol 

kerja pada pekerja.  Pekerja yang memiliki  manajemen pekerja untuk dirinya  sendiri 

(self focus) tinggi memiliki hubungan negatif dengan tuntutan kerja dan pekerja yang 
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memiliki  kepedulian  pada  orang  lain  atau  organisasi  (other  focus)  tinggi  memiliki 

hubungan positif terhadap tuntutan kerja, dan akan memberikan dampak pada kinerja 

perusahaan.

Peran  dari  dukungan  sosial  membuat  pekerja  lebih  mudah  menanggulangi 

tekanan  kerja  dan  menimbulkan  peningkatan  kontrol  individu  sehingga  menaikan 

kinerja pekerja (Morris and Feldman, 1996). 

Mengelola emosi bagi pekerja adalah penting dalam rangka memelihara citra 

organisasi. Mengelola emosi karena beban kerja dan tekanan kerja dapat menghasilkan 

kinerja  pengelolaan  konsumen  yang  baik.  Beban  kerja  dan  tekanan  kerja  yang 

berlebihan  akan  mempengaruhi  tingkat  emosi  pekerja  yang  berpengaruh  pada 

perubahan kinerja pekerja (Ashforth and Humphrey, 1993).

Berdasarkan  kerangka  kerja  Karasek  (1979),  tekanan  kerja  tersusun  atas 

kontrol,  tuntutan  pekerjaan  dan  dukungan  sosial.  Dengan  demikian,  hipotesis  yang 

dapat diajukan adalah: 

“Tekanan  kerja  yang  terdiri  dari  kontrol,  tuntutan  kerja  dan  dukungan  sosial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.”

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan penjualan PT. 

CBR.  Jumlah  total  karyawan  bagian  penjualan  yang  terdapat  di  PT.  CBR  adalah 

sebanyak 42 orang yang terbagi menjadi 35 karyawan penjualan divisi customer dan 7 

orang divisi kedokteran. Keseluruhan populasi tersebut dijadikan sampel. 

Kuesioner  untuk masing-masing  variabel  memiliki  rentang  antara  1  (Sangat 

Rendah) sampai  5 (Sangat  Tinggi).  Kualitas instrumen pengukuran diuji  melalui  uji 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas dengan menggunakan korelasi pearson sedangkan 

uji reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha.

Pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda. Model analisis dan persamaan 

regresi yang digunakan ditunjukkan oleh gambar berikut.
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Gambar 1
Model Analisis

Y = a + b1X1 + b2X 2 + b3X3

Dimana:

Y = Kinerja

X1         = Kontrol  

X2 = Tuntutan Pekerjaan

X3 = Dukungan sosial

b1,...,bn  = Koefisien regresi

Dua langkah pengujian dilakukan yaitu uji-F dan uji-t. Uji-F dilakukan untuk 

melihat  apakah secara simultan ketiga variabel  bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Uji-t dilakukan untuk mengkonfirmasikan hipotesis yang diajukan.

IV.  TEMUAN-TEMUAN

4.1.  Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran

Dalam pengujian kualitas instrumen pengukuran,  suatu item dikatakan valid 

bila korelasi antara item dengan total itema minimal 0,3 (Sugiono 2000:116). Demikian 

pula,  berdasarkan  reliabilitas,  suatu  instrumen  dikatakan  valid  jika  memiliki  nilai 

koefisien sekurang-kurangnya 0,6.

Tabel 3.
Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Item-item Rentang Indeks Validitas Indeks Reliabilitas
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Kontrol 0,380 – 0,814 0,872
Tuntutan Kerja 0,375-0,598 0,715
Dukungan Kerja 0,750 0,855

Kinerja 0,346-0,828 0,867

4.2.  Pengujian Hipotesis 

Uji  F  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  hipotesis 

secara  simultan.  Dalam pengujian  ini  dilakukan dengan cara  membandingkan  Fhitung 

dengan Ftabel.  Fhitung sebesar 36,043 dengan Ftabel pada df1 = 3 dan df2 = 39 pada α = 5% 

adalah 2,85.

Fhitung = 36,043 > Ftabel = 2,85

Berdasarkan  kriteria  di  atas,  maka  Ho  yang  menyatakan  tidak  terdapat 

pengaruh antara tekanan kerja  dengan kinerja karyawan ditolak dan menerima H1 yang 

menyatakan terdapat pengaruh tekanan kerja dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu 

dapat  disimpulkan  dari  uji  ini  bahwa  secara  bersama-sama  terdapat  pengaruh  yang 

signifikan variabel tekanan kerja (kontrol, tuntutan kerja dan dukungan sosial) terhadap 

kinerja karyawan. 

Dengan  terkonfirmasinya  hipotesis  secara  simultan,  maka  selanjutnya 

pengujian akan dilakukan secara individual dengan uji-t untuk mengetahui  pengaruh 

masing-masing dimensi pada variabel tekanan kerja yaitu kontrol, tuntutan kerja, dan 

dukungan sosial terhadap kinerja karyawan (Y)

Setelah dilakukan perhitungan untuk pengujian masing-masing variabel dengan 

kriteria t hitung dibandingkan ttabel untuk kesalahan 5%, diperoleh  nilai ttabel sebesar 2,02. 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai sbb:

Tabel 3.18
Hasil Uji t pada Masing-masing Dimensi

Dimensi t hitung t tabel Keterangan

Kontrol 3,065 2,02

Ho ditolak,
terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel kontrol terhadap 
kinerja

Tuntutan Kerja 3,426 2,02 Ho ditolak,
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terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel tuntutan kerja 
terhadap kinerja

Dukungan 

Sosial
2,283 2,02

Ho ditolak,
terdapat pengaruh signifikan 
antara variabel dukungan sosial 
terhadap kinerja

Sumber : data penelitian (diolah)

a. Setiap  peningkatan  kontrol  individu  akan  berpengaruh  positif  terhadap 

peningkatan kinerja.

b. Setiap  peningkatan  tuntutan  kerja  akan  berpengaruh  positif  terhadap 

peningkatan kinerja.

c. Setiap  peningkatan  dukungan  sosial  akan  berpengaruh  positif  terhadap 

peningkatan kinerja.

Dari data hasil uji-t di atas menunjukan bahwa semua dimensi tekanan kerja 

memiliki  pengaruh terhadap kinerja  karyawan  .  Dari  ke  tiga  dimensi  tersebut  yang 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja adalah dimensi tuntutan kerja kontribusi 

yang positif terhadap kinerja. Yang perlu mendapat perhatian adalah dimensi dukungan 

sosial. Komunikasi antara karyawan dan atasan perlu mendapatkan perhatian sehingga 

tidak terjadi konflik yang berakibat pada kinerja.. Dari analisais deskriptif menunjukan 

bahwa  untuk  dukungan  sosial  memiliki  nilai  skor  yang  sedang  dan  korelasi  yang 

sedang.  Kemudian  diikuti  oleh  dimensi  kontrol.  Kontrol  individu  perlu  mendapat 

perhatian  lebih,  karyawan  diberikan  kebebasan  yang  bertanggungjawab.  Dari  hasil 

penilaian secara  deskriptif  menunjukan  bahwa kontrol  memiliki  skor  yang  tertinggi 

mungkin  ini  dapat  terjadi  ternyata  pengaruhnya  lebih  kecil  dibandingkan  tuntutan 

pekerjaan  karena  kontrol  berhubungan  dengan  tingkat  emosional  dan  perilaku 

karyawan.  Yang  memiliki  pengaruh  yang  kuat  adalah  tuntutan  kerja,  hal  ini  dapat 

terjadi karena keinginan karyawan yang biasanya selalu bertentangan dengan kebijakan 

manajemen atau atasan. Karyawan dengan tuntutan yang lebih besar dari manajemen 

atau pimpinan ternyata memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja.

Hasil  penelitian  ini  mendukung  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu  hasil 

penelitian dari  Ashforth dan Humphrey (1993) bahwa kontrol pada ekspresi diri dalam 
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kinerja akan berhubungan positif terhadap kesejahteraan. Pekerja dengan kontrol positif 

mempengaruhi kinerjanya. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Pugliesi (1999) 

bahwa pekerja yang memiliki  kepedulian pada organisasi memiliki  hubungan positif 

dengan tuntutan kerja dan berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan penelitian Moris 

and  Feldmen  (1996)  mengatakan  dukungan  sosial  membuat  pekerja  lebih  mudah 

menanggulangi tekanan kerja sehingga dapat menaikan kinerja sesuai dengan penlitian 

ini.

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh 

variabel  independent terhadap  perubahan  variabel  dependen.  Hasil  perhitungan 

diperoleh nilai R = 0,857 menunjukan nilai koefisien korelasi antara variabel tekanan 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Hasil perhitungan Adjusted R square 

= 0,715  berarti variabel kinerja karyawan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kontrol 

(X1), tuntutan kerja (X2) dan dukungan sosial (X3) sebesar 71,5 % sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

V. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan  hasil  temuan-temuan  diatas  dapat  dikemukakan  hal-hal  krusial 

sebagai berikut. Pertama, untutan pekerjaan memiliki pengaruh signifikan yang terbesar 

dari kontrol individu dan dukungan sosial terhadap kinerja. Hal ini menunjukan bahwa 

tuntutan pekerjaan adalah faktor tekanan kerja  yang tinggi. Kedua,  kontrol  individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Kontrol individu memiliki bagian 

yang penting dalam meningkatkan kinerja. Ketiga, dukungan sosial meskipun memiliki 

pengaruh  signifikan  yang  paling  rendah  juga  memberikan  arti  yang  penting  dalam 

meningkatkan kinerja.
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