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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Menurut Sasono (2004) stress kerja bisa dipahami sebagai 

keadaan dimana seseorang menghadapi tugas atau pekerjaan yang 

tidak bisa atau belum bisa dijangkau oleh kemampuannya. 

Stres menjadi masalah yang penting karena situasi itu dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitas kerja, sehingga perlu 

penanganan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Untuk dapat 

menangani stres yang dialami karyawan, para manajer di tuntut 

memiliki pemahaman yang baik mengenai stres, sumber-sumber stres 

dan hubungan stres dengan produktivitas. Stres adalah situasi 

ketegangan/tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang 

menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan 

adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 

emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Ketegangan dapat 

mengacu pada perasaan tidak tenang, kekhawatiran dan kegelisahan 

yang dialami sesorang, yang dapat berakibat pada pikiran, emosi dan 

kondisi fisik (Hariandja M. T., 2002). 

Menurut Hasibuan (2012) menyatakan stres adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 
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seseorang. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan 

merasakan kekuatiran kronis. Mereka sering menjadi marah-marah, 

agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap tidak kooperatif. 

Selain itu, menurut Folkman dkk. (dalam  Thorsteinsson dkk., 

2014) mendefinisikan stres kerja sebagai respon yang berbahaya untuk 

apapun yang terjadi ketika karyawan dituntun untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya atau 

yang dirasakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Stres kerja 

berhubungan kuat dengan hasil kesehatan mental karyawan yang 

negatif. 

Robbins (2006) mengemukakan stres kerja merupakan kondisi 

dinamik yang dialami individu dalam menghadapi peluang, kendala, 

tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan 

hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. Stres kerja 

adalah ketegangan atau tekanan emosi yang dialami seseorang yang 

sedang mengadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan 

dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat 

mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang (Hariandja, 

2002). 

Menurut Henry & Evan (dalam Rashid & Bajwa, 2016) stres 

ditandai dengan dampak fisik dan fisiologis pada individu dan 

mungkin merupakan ketegangan mental, fisik atau emosional. Stres 

kerja dapat terjadi ketika ada ketidak konsistenan antara permintaan 
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lingkungan atau tempat kerja dan kemampuan seseorang untuk 

menyelesaikan beberapa permintaan. Menurut Palmer (dalam Rashid 

& Bajwa, 2016) dalam pengertian kognitif stres lebih berpusat pada 

pengakuan satu orang. Salah satu sampel adalah “Stres terjadi ketika 

berat yang tampak melebihi kemampuan nyatamu untuk beradaptasi”, 

karena stres pada umumnya dianggap sebagai respon emosional 

terhadap semacam rangsangan alami, dan dapat dimanfaatkan 

sehingga orang dapat mengatasi stres dan emosi yang berlebihan. 

Jadi, stres kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

dimana seseorang mengalami perasaan tertekan dan ketegangan yang 

dapat mempengaruhi emosi, pikiran dan kondisi fisik seseorang. 

2. Aspek-Aspek Stres Kerja 

Stres Kerja oleh Beehr dan Newman (dalam Mahardayani & 

Dhania, 2014) dikategorikan dalam beberapa aspek-aspek yang 

meliputi: 

a. Aspek Fisiologis memiliki indikator yaitu meningkatnya detak 

jantung, tekanan darah, mudah lelah fisik, kepala pusing. 

b. Aspek Psikologis, memiliki indikator yaitu kecemasan, 

ketegangan, mudah marah, sensitif dan kebingungan. 

c. Aspek Tingkah Laku, memiliki indikator yaitu penundaan, 

menghindari pekerja, menurunkan performansi dan 

produktivitas. 
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Menurut Cox (dalam Gibson, 2000) mengemukakan beberapa 

aspek mengenai stres kerja yaitu: 

a. Respon pada subjek 

Respon pada subjek meliputi kecemasan, agresi, acuh, 

kebosanan, depresi, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, 

gugup dan merasa kesepian. 

b. Respon pada perilaku 

Respon pada perilaku meliputi kecenderungan mendapat 

kecelakaan, alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, emosi. 

c. Respon pada kognitif 

Ketidakmampuan mengambil keputusan yang jelas, konsentrasi 

yang buruk, rentangan perhatian yang pendek, sangat peka 

terhadap kritik dan rintagan mental. 

d. Respon fisiologis 

Respon fisiologis misalnya meningkatnya kadar gula, 

meningkatrnya denyut jantung dan tekanan darah, kekeringan di 

mulut, berkeringat, membesarnya pupil mata dan tubuh panas 

dingin. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek dari stres 

kerja terdapat fisiologis, psikologis, dan tingkah laku. Selain itu juga 

adanya respon pada diri subjek dan kognitif subjek. 
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3. Faktor-Faktor Stres Kerja 

Menurut Sheridan & Radmacher (1997) ada tiga faktor 

penyebab stres kerja, yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yaitu keadaan secara global. Lingkungan 

yang dapat menyebabkan stres ialah ketidakpastian lingkungan, 

seperti ketidakpastian situasi ekonomi, ketidakpastian politik 

dan perubahan teknologi. Kondisi organisasi ini akan 

mempengaruhi individu yang terlibat didalamnya. 

b. Faktor Organisasi 

Faktor organisasi yaitu kondisi organisasi yang langsung dapat 

mempengaruhi kinerja individu. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

dikatogerikan sebagai berikut: 

1) Karakteristik intrinstik dalam pekerjaan, yaitu setiap 

pekerjaan memiliki kondisi yang berkaitan dengan 

pekerjaan itu sendiri. 

2) Karakteristik peran individu. Pekerjaan atau jabatan yang 

disandang individu memunculkan peran Hal ini 

merupakan norma-normal sosial yang harus dituruti 

individu menurut posisinya dalam pekerjaan. 

3) Karakteristik lingkungan sosial. Komposisi personalia 

dalam organisasi akan membentuk pola hubungan 

interpersonal. 
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4) Iklim organisasi, yaitu karakteristik khas yang berrsifat 

relatif tetap dari lingkungan suatu organisasi yang 

membedakannya dengan organisasi lainnya. 

5) Karakteristik fisik lingkungan kerja. Kondisi fisik 

lingkungan suatu pekerjaan memiliki pengaruh penting 

pada kinerja dan kepuasan kerja. 

c. Faktor Individu 

Faktor individu terhadap dalam kehidupan pribadi individu di 

luar pekerjaan, seperti masalah keluarga dan ekonomi. 

Menurut Robbins (2006) terdapat 3 faktor penyebab stres kerja 

yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

Ada beberapa faktor yang mendukung faktor lingkungan, yaitu: 

1) Perubahan situasi bisnis yang menciptakan ketidakpastian 

ekonomi. Bila perekonomian itu menjadi menurun, orang 

menjadi semakin mencemaskan kesejahteraan mereka. 

2) Ketidakpastian politik. Situasi politik yang tidak menentu 

seperti yang terjadi di Indonesia, banyak sekali 

demonstrasi dari berbagai kalangan yang tidak puas 

dengan keadaan mereka. Kejadian semacam ini dapat 

membuat orang merasa tidak nyaman. 

3) Kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang 

pesat, maka hotel pun menambah peralatan baru atau 
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membuat sistem baru yang membuat karyawan harus 

mempelajari dari awal dan menyesuaikan diri dengan itu. 

4) Terorisme adalah sumber stres yang disebabkan 

lingkungan yang semakin meningkat dalam abad ke 21, 

seperti dalam peristiwa penabrakan gedung WTC oleh 

para teroris, menyebabkan orang-orang Amerika merasa 

terancam keamanannya dan merasa stres. 

b. Faktor Organisasi 

Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat 

menimbulkan stres. Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau 

menyelesaikan tugas dalam kurun waktu terbatas, beban kerja 

berlebihan, bos yang menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja 

yang tidak menyenangkan. Dari beberapa contoh diatas, penulis 

mengkategorikannya menjadi beberapa faktor dimana contoh-

contoh itu terkandung di dalamnya yaitu: 

1) Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan 

tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara 

baik dan benar. 

2) Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang 

diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran 

tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu. Konflik 

peran menciptakan harapan-harapan yang barangkali sulit 

dirujukkan atau dipuaskan. Kelebihan peran terjadi bila 
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karyawan diharapkan untuk melakukan lebih daripada 

yang dimungkinkan oleh waktu. Ambiguitas peran tercipta 

bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan 

karyawan tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan. 

3) Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan 

oleh karyawan lain. Kurangnya dukungan sosial dari 

rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat 

menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara 

para karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang 

tinggi. 

4) Struktur Organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam 

organisasi, tingkat aturan dan peraturan dan dimana 

keputusan itu diambil. Aturan yang berlebihan dan 

kurangnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang berdampak pada karyawan merupakan potensi 

sumber stres. 

c. Faktor Individu 

Faktor ini mencakup kehidupan pribadi karyawan terutama 

faktor-faktor persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi dan 

karakteristik kepribadian bawaan: 

1) Faktor persoalan keluarga 

Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa 

orang menganggap bahwa hubungan pribadi dan keluarga 
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sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kesulitan 

pernikahan, pecahnya hubungan dan kesulitan disiplin 

anak-anak merupakan contoh masalah hubungan yang 

menciptakan stres bagi karyawan dan terbawa ke tempat 

kerja. 

2) Masalah Ekonomi 

Diciptakan oleh individu yang tidak dapat mengelola 

sumber daya keuangan mereka merupakan satu contoh 

kesulitan pribadi yang dapat menciptakan stres bagi 

karyawan dan mengalihkan perhatian mereka dalam 

bekerja. 

3) Karakteristik kepribadian bawaan 

Faktor individu yang penting mempengaruhi stres adalah 

kodrat kecenderungan dasar seseorang. Artinya gejala 

stres yang diungkapkan pada pekerjaan itu sebenarnya 

berasal dari dalam kepribadian orang itu. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

pengaruh stres kerja pada seseorang yaitu faktor lingkungan, faktor 

organisasi dan faktor individu. 
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B. Kecerdasan Emosi 

1. Pengertian Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

seorang karyawan. Kecerdasan merajuk pada suatu kapasitas individu 

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut 

Robbins (2001) mengemukakan bahwa kecerdasan adalah suatu 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan. 

Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang 

atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. 

Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenal sesuatu, 

marah kepada seseorang, ataupun terhadap sesuatu (Fitriyah & Jauhar, 

2014). 

Menurut Sulisyowati dkk. (2015) mendefinisikan bahwa 

kecerdasan emosi adalah serangkaian kecakapan yang memungkinkan 

untuk membuka hati dalam aspek pribadi, sosial dan pertahanan dari 

seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri dan kepekaan yang 

penting untuk berfungsi secara efektif. 

Menurut Supriyanto (dalam Andewi dkk, 2016) kecerdasan 

emosi merupakan proses spisifik dari kecerdasan informasi yang 

meliputi kemampuan dalam mengekspresikan emosi diri sendiri 

kepada orang lain, pengaturan emosi untuk mencapai tujuan. 

Kecerdasan emosi yang tinggi akan membantu karyawan dalam 
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mengatasi konflik secara tepat dan menciptakan kondisi kerja yang 

baik sedangkan kecerdasan emosi yang rendah akan berdampak buruk 

karena karyawan kurang dapat pengambilan keputusan dan tidak bisa 

menghadapi konflik secara tepat. 

Kecerdasan emosi adalah dasar untuk kulitas pribadi seperti 

kepercayaan diri, integritas pribadi, pengetahuan tentang kekuatan dan 

kelemahan pribadi, ketahanan pada saat perubahan atau kesulitan, 

motivasi diri, ketekunan dan keterampilan bergaul dengan baik 

dengan orang lain. Di lingkungan kerja yang terus berubah, tingkat 

kecerdasan emosi yang tinggi diperlukan untuk keberhasilan 

berinteraksi dikalangan profesional dan meningkatkan produktivitas 

(Money & Peter, 2014). 

Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk pada 

kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri dan dalam hubungan dengan 

orang lain (empati). Kecerdasan emosi mencakup pengendalian diri, 

semangat dan ketekunan, serta mampu untuk memotivasi diri sendiri 

dan bertahan menghadapi frustasi, kesanggupan untuk mengendalikan 

dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, 

mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan 

terdalam orang lain (empati) dan berdoa, untuk memelihara hubungan 

dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik 
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serta untuk memimpin diri dan lingkungan sekitarnya (Goleman, 

2003). 

Jadi, kecerdasan emosi dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan emosi, baik emosi pada dirinya 

sendiri maupun mengenal emosi yang terjadi pada orang lain. 

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosi 

Goleman (2003) mengungkapkan lima aspek dalam kecerdasan 

emosi, yaitu: 

a. Mengenali emosi diri 

Mengenali emosi diri adalah kemampuan untuk menyadari dan 

memahami keseluruhan proses yang terjadi didalam dirinya, 

perasaannya, pikirannya dan latar belakang dari tindakannya. 

b. Mengelola emosi 

Mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan 

menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya. 

c. Memotivasi diri sendiri 

Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan untuk memotivasi 

diri ketika berada dalam keadaan putus asa, mampu berpikir 

positif, dan menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. 

d. Mengenali emosi orang lain 

Mengenali emosi orang lain adalah kemampuan untuk 

memahami perasaan, pikiran dan tindakan orang lain 

berdasarkan sudut pandang orang tersebut. 
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e. Membina hubungan 

Membina hubungan atau keterampilan sosial adalah kemampuan 

membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu 

mempertahankan hubungan sosial tersebut, dan mampu 

menangani konflik-konflik interpersonal. 

Goleman (2003) juga menambahkan, aspek-aspek kecerdasan 

emosi meliputi:  

a. Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 

untuk diri sendiri memiliki tolak ukur realitas atas kemampuan 

diri dan kepercayaan diri yang kuat.  

b. Pengaturan diri 

Menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif 

kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup 

untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, 

mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 

c. Motivasi 

Kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk 

menuntut dan menggerakkan menuju sasaran, membantu kita 

mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk 

bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 

d. Empati 
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Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami 

prespektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam macam orang. 

e. Keterampilan sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, 

berinteraksi dengan lancar menggunakan keterampilan 

keterampilan ini mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah 

dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja dalam tim. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat 

disimpulkan aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi mengenali 

emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain, membina hubungan. Untuk selanjutnya 

dijadikan indikator alat ukur kecerdasan emosi dalam penelitian, 

dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut sudah cukup 

mewakili dalam mengungkap sejauh mana kecerdasan emosi 

subjek penelitian.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek kecerdasan emosi dapat terjadi karena lingkungan maupun 

dalam diri individu itu sendiri. 

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman (2003) terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi, yaitu: 
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a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri 

individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional 

seseorang. Otak emosional dipengaruhi oleh amygdala, 

neokorteks, sistem limbik, lobus prrefrontal dan hal-hal yang 

berada pada otak emosional. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal, merupakan faktor yang datang dari luar 

individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar 

yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara 

kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau 

sebaliknya, juga dapat bersifat tidak langsung yaitu melalui 

perantara misalnya media massa baik cetak maupun elektronik 

serta informasi yang canggih lewat jasa satelit. 

Menurut Le Dove (Goleman, 1999) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain: 

a. Fisik 

Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah 

anatomi saraf emosinya. Bagian otak yang digunakan untuk 

berfikir yaitu konteks (kadang kadang disebut juga neo konteks). 

Sebagai bagian yang berada dibagian otak yang mengurusi 
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emosi yaitu system limbic, tetapi sesungguhnya antara kedua 

bagian inilah yang menentukan kecerdasan emosi seseorang. 

1) Konteks 

Konteks berperan penting dalam memahami sesuatu 

secara mendalam, menganalisis mengapa mengalami 

perasaan tertentu dan selanjutnya berbuat sesuatu 

untuk mengatasinya. Konteks khusus lobus prefrontal, 

dapat bertindak sebagai saklar peredam yang memberi arti 

terhadap situasi emosi sebelum berbuat sesuatu. 

2) Sistem Limbic 

Bagian ini sering disebut sebagai emosi otak yang 

letaknya jauh didalam hemisfer otak besar dan terutama 

bertanggung jawab atas pengaturan emosi dan implus. 

Sistem limbic meliputi hippocampus, tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran emosi dan tempat 

disimpannya emosi. Selain itu ada amygdala yang 

dipandang sebagai pusat pengendalian emosi pada otak. 

b. Psikis 

Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, 

juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

empat faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang 

yaitu secara fisik dan psikis. Secara fisik terletak dibagian otak yaitu 
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konteks dan sistem limbic, secara psikis meliputi lingkungan keluarga 

dan lingkungan non keluarga. Sementara dari segi internal sendiri 

berupa perilaku yang terjadi dalam diri sendiri dan faktor ekternal 

yang dapat dipengaruhi oleh kelompok lain. 

 

C. Efikasi Diri 

1. Pengertian Efikasi Diri 

Menurut Kreitner dan Kinicki & Kreitner (2007) 

mengemukakan bahwa efikasi diri akan mempengaruhi proses 

motivasi seseorang yaitu setelah orang itu tahu dan yakin akan 

kemampuannya, mereka akan merasa mampu untuk melaksanakan 

tugasnya, maka motivasinya juga akan lebih kuat dalam 

menyelesaikan tugas tersebut. Motivasi yang dimiliki akan menjadi 

tinggi juga karena sudah tahu apa kemampuannya dan hasil apa yang 

diharapkan. Efikasi diri memberikan sebuah kekuatan bagi motivasi 

kehidupan individu serta Personal Accomplishment sebagai individu 

yang tidak lagi memiliki perasaan tidak yakin dan tidak mampu, 

merasa diri lemah dan tak berdaya. Keyakinan efikasi Dapat 

mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. 

Menurut  Hudson (dalam Keye & Pidgeon, 2013) efikasi diri 

adalah interpretasi yang diberikan individu untuk kinerja dan 

pencapaian mereka sendiri. Interpretasi ini dibentuk oleh kepercayaan 
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diri yang ada dan telah ditemukan untuk secara langsung 

mempengaruhi motivasi individu keberhasilan di masa depan. 

Menurut Byrne (2000) efikasi diri merupakan penilaian individu 

terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu 

tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. 

Azwar (dalam Kurniyawati, 2012) mendefinisikan efikasi diri 

merupakan keyakinan seseorangan bahwa individu tersebut mampu 

melakukan tugas tertentu dengan baik. Efikasi diri memiliki 

keefektifan, yaitu individu mampu menilai dirinya memiliki kekuatan 

untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Efikasi diri yang 

dipersepsikan akan memotivasi individu secara kognitif untuk 

bertindak lebih terarah, terutama apabila tujuan yang dihendak dicapai 

merupakan tujuan yang jelas. 

Efikasi diri merupakan persepsi diri sendiri mengenai seberapa 

bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri 

berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan 

melakukan tindakan yang diharapkan. Efikasi diri adalah 

pertimbangan seseorang akan kemampuannya untuk 

mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan, tidak tergantung pada jenis 

keterampilan dan keahlian tetapi lebih berhubungan dengan keyakinan 

tentang apa yang dapat dilakukan dengan berbekal keterampilan dan 

keahlian (Alwisol, 2004) 
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Jadi, efikasi diri dapat didefinisikan sebagai keyakinan individu 

terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkannya. 

2. Aspek Efikas Diri 

Menurut Bandura (1997) terdapat 3 aspek dalam efikasi diri yaitu: 

a. Tingkat (level) 

Efikas diri individu dalam mengerjakan tugas berbeda dalam 

tingkat kesulitannya. Individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi pada tugas yang mudah dan sederhana, atau juga pada 

tugas yang rumit dan membutuhkan kompetensi yang tinggi. 

Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi cenderung 

memilih tugas yang tingkat kesukarannya sesuai dengan 

kemampuannya. 

b. Keluasan (generality) 

Individu dapat menyatakan dirinya memiliki efikasi diri pada 

aktivitas yang luas, atau terbatas pada fungsi domain tertentu 

saja. Individu dengan efikasi diri yang tinggi akan mampu 

menguasai beberapa bidang sekaligus untuk menyelesaikan 

suatu tugas. Individu yang memiliki efikasi diri rendah akan 

menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan 

suatu tugas. 

c. Kekuatan (strenght) 
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Efikasi diri menunjukkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan 

akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan 

individu. Efikasi diri menjadi dasar dirinya melakukan usaha 

yang keras, bahkan ketika menemui hambatan sekalipun. 

3. Faktor-Faktor Efikasi Diri 

Menurut Bandura (1997) ada beberapa faktor penting yang 

mempengaruhi efikasi diri: 

a. Pengalaman keberhasilan 

Pengalaman keberhasilan merupakan sumber yang sangat 

berpengaruh dalam efikasi diri, karena hal tersebut memberikan 

bukti secara otentik apakah seseorang akan sukses. Sehingga 

pengalaman keberhasilan yang didapatkan oleh individu 

meningkatkan efikasi diri individu tersebut sedangkan 

kegagalan menurunkan efikasi diri. Keberhasilan menghasilkan 

kekuatan dan kepercayaan diri. 

Pengalaman keberhasilan individu lain tidak dapat 

mempengaruhi efikasi diri pada diri sendiri, tetapi apabila 

pengalaman keberhasilan itu dari dirinya maka akan 

mempengaruhi peningkatan efikasi diri. Pengalaman 

keberhasilan menghasilkan kekuatan yang relatif untuk 

memperkuat keyakinan diri dibandingkan dengan model lain 

seperti strategi pemodelan, simulasi kognitif, pertunjukan yang 

sukses dan instruksi tutorial. 
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b. Pengalaman orang lain 

Individu tidak dapat hanya mengandalkan pengalaman 

keberhasilan sebagai sumber informasi tentang kemampuan 

mereka. Penilaian efikasi merupakan bagian yang dipengaruhi 

oleh pengalaman orang lain sebagai contoh untuk mencapai 

keberhasilan. Modelling merupakan cara lain yang efektif untuk 

menunjukkan kemampuan efikasi individu. Kemampuan 

individu dinilai dari aktifitas yang dihasilkan dengan indikator 

memuaskan.  

c. Persuasi verbal 

Persuasi verbal berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat 

keyakinan mengenai kemampuan yang dimiliki individu dalam 

mencapai tujuan. Individu yang diyakinkan secara verbal bahwa 

mereka memiliki kemampuan untuk menguasai tugas-tugas 

yang diberikan cenderung berusaha secara maksimal dan 

mempertahankannya. 

d. Keadaan Fisiologis dan Afektif 

Informasi kemampuan individu sebagian besar didapatkan dari 

somatik yang diteruskan kefisiologis dan afektif. Indikator 

somatik individu sangat relevan dalam kesehatan fisik, fungsi 

kesehatan, dan coping dengan stres. Menurut Bandura treatment 

yang menghilangkan reaksi emosional melalui pengalaman 
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keberhasilan dapat meningkatkan keyakinan keberhasilan 

dengan memperbaiki perilaku yang sesuai pada kinerja. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmani). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisik, maka individu tersebut meiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi 

yang baik merupakan model utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktifitas kerja sehari-hari dalam mencapai 

tujuan organisasi bersama (Mangkunegara, 2005).  

Pada umumnya, terjadinya stres kerja diakibatkan karena adanya 

keterlibatan besar kecilnya emosi yang menimbulkan tekanan yang cukup 

besar dalam diri pemberi layanan. Sumber stres yang disebut dengan 

stressor yang perlu di pahami yaitu bahwa pada dasarnya stres bisa 

bersumber dari pekerjaan dan lingkungan bahkan bisa juga bersumber dari 

luar pekerjaan. Stressor yang bersumber dari pekerjaan misalnya beban 

pekerjaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, konflik peran, ketidakjelasan 

peran, wewenang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tanggung jawab, 

lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dan lain-lain (Hariandja, 2002).  

Kecerdasaan emosi memiliki hubungan terhadap stres kerja karena 

kecerdasan emosi yang tinggi bagi karyawan sangat bermanfaat karena 
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dapat memecahkan masalah dengan memiliki strategi yang sesuai dan 

menghilangkan konflik yang ada sehingga stres dapat diatasi dengan baik. 

Stres yang tidak diatasi dapat mengakibatkan ketidakmampuan karyawan 

untuk berinteraksi secara positif terhadap lingkungan sekitar (Siagian, 

2008). 

Stres dapat mengurangi efikasi diri pada diri individu, jika tingkat 

stres individu rendah maka tinggi efikasi diri sebaliknya jika stres tinggi 

maka efikasi diri pada individu rendah. Ada empat hal dalam meningkatkan 

keyakinan efikasi, meningkatkan status fisik, mengurangi tingkat stres dan 

kecenderungan emosi negatif, memperhatikan kesehatan tubuh (Bandura, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyatakan hipotesis yaitu 

"Kecerdasan emosi dan efikasi diri berpengaruh terhadap stres kerja pada 

karyawan Bank Jateng Cabang Purwokerto.” 
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