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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen 

Menurut Stephen P. Robbins dalam buku Management (2009, p.22), 

manajemen adalah koordinasi dan pengawasan aktifitas kerja orang lain sehingga 

aktifitas mereka selesai dengan efektif dan efisien. Menurut Angelo Kinicki dalam 

buku Management (2016, p.5), manajemen didefinisikan sebagai tujuan organisasi 

yang efisien dan efektif dengan mengintegrasikan pekerjaan seseorang melalui 

perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian sumber daya 

organisasi. Menurut Kenneth A. Merchant pada buku Manajemen Control 

Systems (2003, p.5) manajemen adalah semua yang berhubungan dengan proses 

mengorganisir sumber daya dan mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Gary Dessler (2015, p.36) manajemen proses terbagi menjadi 

beberapa bagian : 

1. Planning 

Menciptakan tujuan dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, 

mengembangkan rencana dan peramalan. 

2. Organizing 

Memberikan seluruh bawahan tugas yang spesifik, mendirikan 

departemen, menyerahkan otoritas kepada bawahan, membangun saluran 

otoritas dan komunikasi, mengkoordinasikan pekerjaan bawahan. 
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3. Staffing 

Menentukan orang seperti apa yang sebaiknya dipekerjakan, merekrut 

pegawai yang berpotensi, melakukan seleksi terhadap pegawai, melatih 

dan mengembangkan pegawai, menentukan standar kinerja, mengevaluasi 

kinerja, konsultasi dan kompensasi pegawai. 

4. Leading 

Membuat yang lain menyelesaikan pekerjaannya, mengatur moral, 

memotivasi bawahan. 

5. Controlling 

Menentukan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, tingkat 

produksi, memastikan kinerja aktual sesuai standar, memperbaiki tindakan 

yang dibutuhkan. 

2.2 Sumber Daya Manusia 

Menurut Raymond A. Noe dalam buku Employee Training And Development 

(2017, p.6), human resource management adalah kebijakan, praktek dan sistem 

yang melibatkan tingkah laku, perilaku dan kinerja dari karyawan. Menurut Gary 

Dessler dalam buku Human Resource Management (2015, p.36), human resource 

management adalah sebuah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi 

kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja, kesehatan dan 

keselamatan kerja mereka, dan masalah keadilan. Menurut William B. Werther 

dalam buku Human Resource And Personnel Management (1996, p.10) human 

resource management adalah membantu manajer untuk mendapatkan, 
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mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, memelihara, dan 

mempertahankan jumlah dan jenis pekerja yang tepat. 

2.2.1 Fungsi Sumber Daya Manusia 

Menurut Byars and Rue dalam buku Human Resource Management (2008, 

p.4) bahwa fungsi sumber daya manusia adalah  mengacu pada tugas yang 

dilakukan di kedua organisasi besar dan kecil untuk menyediakan dan 

mengkoordinasikan sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia 

mencakup berbagai kegiatan yang secara signifikan mempengaruhi semua area 

organisasi. masyarakat untuk pengelolaan sumber daya manusia telah 

mengidentifikasi enam fungsi utama manajemen sumber daya manusia: 

1. Perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi 

2. Pengembangan sumber daya manusia 

3. Kompensasi dan tunjangan 

4. Keselamatan dan kesehatan 

5. Hubungan karyawan dan tenaga kerja 

6. Penelitian sumber daya manusia 
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Menurut R. Wayne Mondy dalam buku Human Resource Management 

(2008, p.4-6) bahwa fungsi sumber daya manusia dibagi menjadi : 

 

Sumber : Website Perpustakaan Kemendag 

Gambar 2.1 Fungsi Sumber Daya Manusia 

 

1. Penyediaan staf 

Proses di mana sebuah organisasi memastikan bahwa ia selalu memiliki 

jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai dalam 

pekerjaan yang tepat, pada saat yang tepat untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Pengembangan sumber daya manusia 

Fungsi HRM utama tidak hanya terdiri dari pelatihan dan pengembangan, 

tetapi juga kegiatan perencanaan dan pengembangan karir individu, 

pengembangan organisasi, dan manajemen kinerja dan penilaian. 
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3. Kompensasi 

Pertanyaan tentang apa yang merupakan gaji hari yang adil telah melanda 

manajemen, serikat pekerja, dan pekerja untuk waktu yang lama. sistem 

kompensasi yang baik dapat memberikan penghargaan yang memadai dan 

merata atas kontribusi mereka untuk memenuhi tujuan organisasi. 

4. Keselamatan dan kesehatan 

Keamanan melibatkan melindungi karyawan dari cedera akibat kecelakaan 

kerja. Kesehatan mengacu pada kebebasan karyawan dari penyakit fisik 

atau emosional. 

5. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan 

Sebuah bisnis diwajibkan oleh hukum untuk mengenali sebuah serikat 

pekerja dan menawarinya dengan itikad baik jika karyawan perusahaan 

menginginkan serikat tersebut untuk mewakili mereka. 

2.3 Pengertian Stress 

Menurut Gibson, et al. dalam buku Organizations (2009, p.198) stress 

merupakan suatu tanggapan adaptif, dipreantai oleh perbedaan individual, yaitu, 

suatu konsekuensi dari setiap kegiatan (lingkungan), situasi atau kejadian yang 

berasal dari tuntutan berlebih terhadap seseorang. 

Menurut Robbins, Stephen P dalam buku Management (2013, p.629) stress 

adalah suatu kondisi dinamis dimana seorang individu dihadapkan dengan 

kesempatan, permintaan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang 

diinginkan individu dan hasil yang diperoleh sangatlah penting tetapi tidak dapat 

dipastikan. 
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Menurut Kreitner, Kinicki dalam buku Organizational Behavior (2008, 

p.551) Stress adalah respons adaptif yang dimediasi oleh proses charecteristic atau 

psycological individual, yang merupakan konsekuensi dari tindakan, situasi, atau 

kejadian ekstraktif yang menempatkan tuntutan fisik atau psikologis khusus pada 

seseorang. 

Menurut Vanderberghe et al. (2011) dalam jurnal Yilmaz Akgunduz yang 

berjudul The Influence Of Self-Esteem And Role Stress On Job Performance In 

Hotel Businesses (2015) role stress adalah sumber stres kerja terkait tugas dan 

salah satu sumber stres bagi karyawan. Menurut Lambert dan Lambert (2001), 

Hal ini dapat muncul sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja antara 

bagaimana para karyawan memahami peran dan kesuksesan yang mereka capai. 

Menurut Jung dan Yoon (2013) dalam jurnal Yilmaz Akgunduz yang 

berjudul The Influence Of Self-Esteem And Role Stress On Job Performance In 

Hotel Businesses (2015), Terlihat bila ada perbedaan antara harapan dan prestasi 

peran yang dirasakan. Karena perbedaan yang terlihat dalam kapasitas bertahan 

terhadap stress. Akibat perbedaan ini, jelas bahwa stres mengatasi kecukupan dan 

respons stres individu berbeda-beda. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh fitur 

pribadi karyawan, pekerjaan itu sendiri, atau tidak langsung fitur yang 

berhubungan dengan organisasi. 
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Sumber : Data Peneliti 

Gambar 2.2 Komponen Role Stress 

 

2.4 Role Conflict 

Menurut Landy, F. J. dalam buku Work In The 21
st 

Century (2007, p.400)  role 

conflict di definisikan sebagai peran yang terjadi saat tuntutan dari sumber 

berbeda yang tidak sesuai. Selain konflik antara perbedaan tugas atau proyek, 

konflik peran juga dapat melibatkan tuntutan organisasi dan nilai atau konflik 

seseorang kepada beberapa rekan kerja. 

Menurut Kopelman, Greenhaus, & Connolly (1983) dalam jurnal Dimitrios 

Belias, et al. yang berjudul Job Satisfaction, Role Conflict And Autonomy Of 

Employees In The Greek Banking Organization (2015), role conflict adalah 

karyawan mengalami beberapa harapan berbeda baik dari orang lain maupun diri 

mereka sendiri, dalam usaha mereka untuk menjalankan peran mereka secara 

efektif. Konflik peran sebagai sejauh mana seseorang mengalami tekanan di 

dalam satu peran yang tidak sesuai dengan tekanan yang muncul dalam peran lain. 

Menurut Pandey dan Kumar (1997) ; Kahn et al. (1964) dalam jurnal Pei Lee 

The, et al. yang berjudul Does Total Quality Management Reduce Employees’ 

Role Conflict? (2009), role conflict terjadi ketika dua atau lebih tuntutan muncul 

Role Stress 

Role Overload 

Role Conflict 
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bersamaan dan kepatuhan terhadap satu permintaan akan membuat kepatuhan 

terhadap yang lain akan lebih sulit atau bahkan tidak mungkin. Menurut Tidd and 

Friedman (2002) Saat peran konflik terjadi, individu tidak yakin bagaimana 

melakukan tugas, tugas mana yang harus diselesaikan dan kapan harus 

melaksanakan tugas. 

Menurut John R. Rizzo, et al. dalam jurnal berjudul Role Conflict And 

Ambiguity In Complex Organization (2013) role conflict didefinisikan dalam 

kaitannya dengan dimensi kompatibilitas-ketidakcocokan dalam persyaratan 

peran, di mana kesesuaian dinilai berdasarkan seperangkat standar atau kondisi 

yang mempengaruhi kinerja peran. 

2.4.1 Komponen Role Conflict 

Menurut John R. Rizzo, et al dalam Role Conflict And Ambiguity In 

Complex Organization (2013). Ketidakcocokan dapat mengakibatkan berbagai 

jenis konflik: 

1. Konflik antara standar internal atau nilai seseorang dan perilaku peran     

yang didefinisikan adalah konflik peran seseorang atau konflik peran 

intra dari seseorang saat ia mengisi satu posisi atau peran. 

2. Konflik antara waktu, sumber daya, atau kemampuan seseorang dan 

perilaku peran yang didefinisikan, dimana satu orang lain dalam peran 

terkait menghasilkan ketidakcocokan, hal ini mungkin juga akan 

dihasilkan secara organisasi. 
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3. Konflik antara beberapa peran untuk seseorang yang sama membutuhkan 

perilaku yang berbeda, atau perubahan perilaku sebagai fungsi dari 

situasi. 

4. Ekspektasi dan tuntutan organisasi yang bertentangan dalam bentuk 

kebijakan yang tidak sesuai, permintaan yang bertentangan dari orang 

lain, dan standar evaluasi yang tidak dapat dipungkiri. Konflik peran ini 

menunjukkan sanksi yang melekat pada perilaku peran. 

2.5 Role Overload 

Menurut Landy, F. J. dalam buku Work In The 21st Century (2007, p.401) role 

overload di definisikan sebagai kelebihan peran yang terjadi saat seseorang 

diharapkan memenuhi terlalu banyak peran pada saat yang bersamaan. Role 

overload dapat menyebabkan orang bekerja berjam-jam, meningkatkan stress dan 

ketegangan berikutnya. 

Menurut Reilly (1982) dalam jurnal Eli Jones, et al. yang berjudul The Role Of 

Overload On Job Attitudes, Turnover Intentions, And Salesperson Performance 

(2007), role overload adalah tingkat di mana seseorang merasakan dirinya berada 

di bawah tekanan waktu karena jumlah peran komitmen dan tanggung jawab yang 

berlebihan dimiliki seseorang dalam kehidupan. 

Menurut Rizzo et al. (1970) dalam jurnal Orly Michael yang berjudul Job 

Stress And Organizational Commitment Among Mentoring Coordinators (2009), 

role overload didefinisikan sebagai ketidakcocokan antara persyaratan peran dan 

jumlah waktu dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi persyaratan ini. 
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Menurut Rizzo, et al. (1970) dalam jurnal Andrew M. Carnes yang berjudul 

Bringing Work Stress Home: The Impact Of Role Conflict And Role Overload On 

Spousal Marital Satisfaction (2016), role overload adalah stress kerja yang terjadi 

saat seseorang merasa bahwa dia tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk 

menangani tugas mereka. Fenomena ini secara konseptual berbeda dari kerja 

paksa, karena terlalu banyak kerja melibatkan jumlah jam yang dihabiskan 

seseorang di tempat kerja.  

2.5.1 Teori Dinamika Role Overload 

Menurut Kahn et al, (1964) dalam jurnal Linda Duxbury & Michael 

Halinski yang berjudul It’s Not All About Guns And Gangs: Role Overload As A 

Source Of Stress For Male And Female Police Officers (2017), role overload 

adalah sejauh mana seseorang tidak memiliki cukup waktu untuk memenuhi 

komitmen dan tanggung jawab peran. Menurut Kahn et al. (1964) & Elloy, Smith 

(2003), Dalam penelitian ini, mengkonseptualisasikan dua konstruksi kelebihan 

peran spesifik domain-spesifik sebagai prediktor utama dari tekanan yang 

dirasakan. Pendekatan yang konsisten dengan teori dinamika peran. Menurut 

Bowling et al. (2015), Kelebihan peran juga dikenal sebagai beban kerja yang 

dirasakan atau kelebihan beban kerja, yaitu didefinisikan sebagai tekanan dialami 

oleh individu sebagai akibat tidak memiliki cukup waktu atau energi untuk 

memuaskan tuntutan organisasi dan tuntutan pekerjaan. Menurut Elloy & Smith 

(2003), kelebihan peran keluarga juga diketahui sebagai kelebihan beban 

domestik yang mengacu pada perasaan terbebani oleh tugas dan persyaratan peran 

yang timbul dari domain keluarga. 
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2.6 Self Esteem 

Menurut Coopersmith (1967) dalam jurnal Shahnaz Aziz, et al. yang berjudul 

The Endless Pursuit For Self-Validation Through Attainment : An Examination Of 

Self Esteem In Relation To Workaholism (2017), self esteem sebagai persetujuan 

dari diri sendiri dan sejauh mana seseorang memandang dirinya sebagai orang 

yang cakap, penting, dan layak. 

Menurut J. Turunen, et al. dalam jurnal berjudul Self-Esteem In Children In 

Joint Physical Custody And Other Living Arrangements (2017), self esteem adalah 

tingkat kepuasan tersendiri bagi perilaku untuk mengalami harga diri yang 

kompeten dan mengharapkan masa depan yang cerah. 

Menurut Rosenberg (1979) dalam jurnal Hyun Mee Joung & Nancy J. Miller 

yang berjudul Factors Of Dress Affecting Self-Esteem In Older Females (2006), 

self esteem adalah harga diri sebagai perasaan orang tentang nilai atau nilai diri 

mereka. Harga diri berhubungan dengan tingkat positif konsep diri. Cooley (1902) 

mengemukakan bahwa harga diri merefleksikan sebagian besar persepsi orang 

dari cara orang lain merasa tentang mereka. Perasaan tentang penampilan pribadi 

seseorang, bersama dengan dimensi lain dari diri, dan bentuk harga diri. 

2.7 Job Performance  

Job performance menurut Thornike (1913) dalam jurnal Cheng Liang- Yang 

& Mark Hwang yang berjudul Personality Traits And Simultaneous Reciprocal 

Influences Between Job Performance And Job Satisfaction (2014), job 

performance adalah penekanan ukuran kinerja pekerjaan pada apakah hasil sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Hall dan Goodale (1986) menunjukkan bahwa 
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kinerja pekerjaan adalah bagaimana seorang karyawan melakukan tugasnya 

dengan menggunakan waktu, teknik dan interaksi dengan orang lain. 

Schermerhorn(1989) berpendapat bahwa kinerja pekerjaan mewakili kuantitas dan 

kualitas pekerjaan yang dicapai oleh individu atau kelompok, yang menekankan 

apakah tugas telah tercapai secara efektif. 

Menurut Jex (2002) dalam jurnal Mafuzah Mohamad & Juraifa Jais yang 

berjudul Emotional Intelligence And Job Performance: A Study Among Malaysian 

Teachers (2016), job performance adalah kinerja sebagai semua perilaku yang 

dilakukan karyawan dalam bekerja. Menurut Scullen, Mount & Goff (2000) 

menyatakan bahwa kinerja berperan sebagai konsep penting dalam praktik dan 

penelitian organisasi. 

Menurut Porter dan Lawler (1968) dalam jurnal Jui Chen-Chen & Colin 

Silverthorne yang berujudul The Impact Of Locus Of Control On Job Stress, Job 

Performance And Job Satisfaction in Taiwan (2008), ada tiga jenis performa : 

yaitu, satu adalah mengukur tingkat output, jumlah penjualan selama periode 

waktu tertentu. Tipe kedua dari ukuran kinerja melibatkan penilaian individu oleh 

orang lain selain orang yang kinerjanya sedang dipertimbangkan. Jenis ketiga dari 

ukuran kinerja adalah self-appraisal dan self-ratings. Akibatnya, penerapan teknik 

ini berguna dalam mendorong karyawan untuk berperan aktif dalam mengatur 

tujuannya sendiri. Dengan demikian, kinerja kerja mengukur tingkat pencapaian 

bisnis dan tujuan dan tanggung jawab sosial dari perspektif (Hersey dan 

Blanchard, 1993). 

Analisa Pengaruh Role..., Nita Puspita Sari, FB UMN, 2018



39 
 

2.8 Hubungan Antar Variable 

2.8.1 Pengaruh Role Conflict terhadap Job Performance 

Menurut Yilmaz Akgunduz dalam jurnal berjudul The Influence Of Self-

Esteem And Role Stress On Job Performance In Hotel Businesses (2015), tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh stres peran dan harga diri 

terhadap pekerjaan karyawan hotel. Selanjutnya, bertujuan untuk mengevaluasi 

peran stres karyawan hotel dan dampak relatif peran ambiguitas sehingga peran 

konflik dan tingkat kelebihan peran bisa dipastikan. Penelitian sebelumnya 

(Greenhaus dan Beutell, 1985; Nelson and Burke, 2000; Rigopoulou et al., 2012; 

Sullivan dan Bhagat, 1992) menunjukkan bahwa konflik peran dan ambiguitas 

peran memiliki dampak negatif terhadap pekerjaan yang mendukung temuan 

penelitian ini. Dengan demikian manajer harus sangat disarankan untuk 

mempertimbangkan mengurangi tugas tersebut menjadi minimum absolut atau 

memang berhenti memberikan tugas semacam itu sama sekali. Dengan kata lain, 

proses dan implementasi tugas tersebut di atas menyebabkan peran konflik dan 

ambiguitas peran harus dihindari dengan segala cara untuk menghindari 

rendahnya kinerja karyawan. 

Menurut Rizzo et al. (1970) dalam jurnal Dee K. Knight, et al. yang 

berjudul Examining The Effect Of Role Stress On Customer Orientation And Job 

Performance Of Retail Salespeople (2007), pada konflik peran yang mencoba 

untuk memenuhi tuntutan dua kelompok atau lebih (yaitu pelanggan dan manajer) 

pada saat bersamaan dapat menghasilkan konflik peran. Konsekuensi penting dari 

konflik peran adalah pengaruhnya terhadap kinerja. Dalam sebuah penelitian 
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terhadap tenaga penjualan yang mewakili berbagai industri, Flaherty dkk. (1999) 

menemukan bahwa konflik peran berhubungan negatif dengan kinerja penjualan 

yang berorientasi pelanggan, sifat yang terkait dengan peningkatan kinerja kerja. 

Selain itu, karyawan yang menghadapi konflik peran mungkin mengalami 

penarikan psikologis dari pekerjaan yang menyebabkan berkurangnya kinerja 

kerja (Bettencourt dan Brown, 2003). 

2.8.2 Pengaruh Role Overload terhadap Job Performance 

Menurut Yilmaz Akgunduz dalam jurnal The Influence Of Self-Esteem 

And Role Stress On Job Performance In Hotel Businesses (2015), tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh stres peran dan harga diri 

terhadap pekerjaan karyawan hotel. Selanjutnya, bertujuan untuk mengevaluasi 

peran stres karyawan hotel dan dampak relatif peran ambiguitas sehingga peran 

konflik dan tingkat kelebihan peran bisa dipastikan. Dalam penelitian ini, 

kelebihan peran memiliki dampak negatif terhadap peningkatan kinerja pada hotel 

para karyawan. Meskipun hasil ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rabinowitz dan Stumpf (1987), ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Jain dan Cooper (2012). Kelebihan peran yang 

diambil oleh karyawan yang bekerja untuk alasan operasional selama musim 

pariwisata yang tinggi khususnya, fakta bahwa karyawan yang bersangkutan 

bekerja lembur secara gratis, mereka menemukan solusi untuk masalah yang 

dihadapi, dan fakta bahwa mereka tidak mengambil cuti dan terus membantu 

departemen lain dapat menyebabkan peningkatan kinerja mereka. Di sisi lain, 

karyawan diketahui menyia-nyiakannya energi untuk mengatasi stres, dari pada 
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meningkatkan kinerja mereka (Sullivan dan Bhagat, 1992). Jika karyawan lebih 

suka meningkatkan talenta dan keterampilan mereka untuk mengatasi beban 

peran, motivasi dan pekerjaan internal mereka untuk kemajuan kinerja. Namun, 

karyawan yang terbukti tidak efisien dan gagal untuk berhasil dalam tugas mereka 

meskipun peningkatan kinerjanya akan mengalami penurunan kinerjanya karena 

mereka akan kehilangan motivasi. Menurut Teori Spillover (Crouter, 1984), itu 

Tak terelakkan bahwa para karyawan yang menguras kekuatan mental dan fisik 

mereka dalam menghadapi kelebihan peran mengalami pengalaman negatif dalam 

kehidupan keluarga mereka. Untuk itu, menjadi tak terelakkan bahwa stres kerja 

berdampak negatif pada kehidupan keluarga. 

2.8.3 Pengaruh Self Esteem terhadap Job Performance 

Menurut Yilmaz Akgunduz dalam jurnal The Influence Of Self-Esteem 

And Role Stress On Job Performance In Hotel Businesses (2015), tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh stres peran dan harga diri 

terhadap pekerjaan karyawan hotel. Selanjutnya, bertujuan untuk mengevaluasi 

peran stres karyawan hotel dan dampak relatif peran ambiguitas sehingga peran 

konflik dan tingkat kelebihan peran bisa dipastikan. Dari bisnis perhotelan dalam 

penelitian ini, diketahui juga bahwa harga diri karyawan memiliki efek positif 

pada kinerja pekerjaan mereka. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

hasil University of Mississippi Pada 10:53 12 Juli 2015 (PT), Penelitian 

sebelumnya (Hakim dan Bono, 2001; Song and Chathoth, 2011; Song and 

Clathoth, 2013) menganalisis hubungan antara prestasi kerja dan harga diri. 

Sebaliknya, kekecewaan yang dialami oleh karyawan dalam hal kinerja mereka 
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dalam pekerjaan tertentu tidak hanya menyebabkan mereka gagal dalam pekerjaan 

tertentu tapi juga membuat mereka merasa menjadi terkucilkan dalam hal 

pekerjaan itu (Burka dan Yuen, 2008), yang menyebabkan kekurangan harga diri 

(Seifert, 2004). Selain itu,  fakta bahwa tingginya harga diri diantara karyawan 

memiliki efek positif pada kinerja pekerjaan mereka, mereka yang memiliki 

kinerja tinggi juga merasa diri mereka penting dan orang-orang tercinta layak 

dihargai oleh orang lain. 

Menurut D. Lance Ferris, et al dalam jurnal berjudul Self Esteem And Job 

Performance : The Moderating Role Of Self Esteem Contingencies (2010), 

menyampaikan bahwa IPSE (Importance of Performance to Self Esteem) 

bertindak sebagai syarat batas penting untuk prediksi teori plastisitas dan teori 

perilaku. Secara khusus, kami percaya bahwa teori konsistensi-diri memprediksi 

bahwa individu dengan harga diri rendah seharusnya menjadi pemain yang buruk 

akan bertahan hanya jika kinerja di tempat kerja tidak penting bagi tingkat harga 

diri individu. Dengan kata lain, interaksi dua arah, bukan efek utama, diharapkan 

terjadi. Individu IPSE yang tinggi akan dipandu oleh masalah peningkatan diri di 

ranah kerja; Dengan demikian, mereka akan mengusahakan upaya dan ketekunan 

yang dibutuhkan untuk kinerja pekerjaan yang tinggi, karena kinerja pekerjaan 

yang buruk akan mengancam rasa diri seseorang dan menyebabkan seseorang 

merasa malu karena mereka gagal memenuhi standar kinerja tinggi yang terkait 

dengan kontinensi diri. Individu dengan harga diri tinggi akan mempertahankan 

tingkat kinerja tinggi. Temuan semacam itu akan konsisten dengan prinsip 

peningkatan diri, karena individu-individu ini akan berusaha mencapai implikasi 
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positif yang terkait dengan diri sendiri. Kinerja kerja yang efektif dan 

menghindari implikasi negatif yang berhubungan dengan pekerjaan yang buruk. 

Namun, bagi individu IPSE yang rendah, kinerja pekerjaan yang buruk tidak 

memiliki implikasi yang tidak ada sama sekali dan tidak akan berdampak positif 

atau negatif terhadap harga diri mereka. Tanpa beban implikasinya sendiri terkait 

dengan kinerjanya, individu-individu ini bebas untuk terlibat dalam kinerja 

pekerjaan yang buruk, yang sesuai dengan tingkat self esteem mereka, seperti 

yang disarankan oleh teori konsistensi diri sendiri. Secara keseluruhan, ini 

menunjukkan bahwa IPSE harus memoderasi tingkat self-esteem pada kinerja 

sehingga hubungan positif lebih kuat saat IPSE rendah. 
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2.9 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : The Influence Of Self-Esteem And Role Stress On Job 

Performance In Hotel Businesses (2015) 

2.10 Hipotesa Penelitian 

H1 : Role conflict berpengaruh negatif terhadap  job performance 

H2 : Role overload berpengaruh negatif terhadap  job performance 

H3 : Self esteem berpengaruh positif terhadap  job performance

Role Conflict 

Role 

Overload 

Self Esteem 

Job 

Performance 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (+) 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

1 Orly Michael, 

Deborah Court & 

Pnina Petal 

Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

Job stress and 

organizational commitment 

among mentoring 

coordinators 

Temuan tersebut mengungkapkan bahwa stres 

menghalangi perasaan komitmen emosional 

para koordinator. Seiring dengan meningkatnya 

tingkat stres. Temuan lain adalah bahwa 

tekanan dalam pekerjaan tidak memengaruhi 

komitmen mereka secara keseluruhan. 

Komitmen yang kuat ditemukan dalam dua 

kategori: harapan peran yang tidak sesuai 

dengan persyaratan peran, dan yang kedua, 

keengganan untuk meninggalkan pekerjaan di 

pertengahan tahun. 

 

 

2 J. Turunen , 

E.Fransson, 

M.Bergstrom 

Journal of  Science 

Direct 

Self-esteem in children in 

joint physical custody and 

other living arrangements 

Ukuran harga diri terdiri dari tiga jenis skala 

ukuran yang ditetapkan dan divalidasi. Namun, 

pencegahan dilakukan melalui analisis faktor 

penjelajahan yang menghasilkan ukuran dengan 

konsistensi internal yang tinggi. Pada 

pengumpulan data dimasa depan pasca 

perceraian adalah kekuatan lebih lanjut dari 

penelitian ini. Peraturan tentang hak asuh anak 

masing-masing tersebut memiliki kategori 

untuk hidup secara ekslusif dengan satu orang 

tua. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

3. Shahnaz Aziz, 

Shannon Zamary, 

Karl Wuensch 

Journal of  Science 

Direct 

The endless pursuit for self-

validation through 

attainment: An examination 

of self-esteem in relation to 

workaholism 

Hasilnya menegaskan hubungan positif antara 

kerja gila kerja dan stres kerja. Temuan 

penelitian berguna untuk mengidentifikasi 

karyawan berisiko yang mengalami dampak 

buruk kerja keras dan stres kerja dan hubungan 

negatif yang ditemukan antara kerja keras dan 

harga diri menimbulkan pertanyaan mengenai 

implikasi dinamika tim. Penemuan ini 

menekankan pentingnya mengidentifikasi dan 

menangani kerja gila di tempat kerja, dan 

menyoroti peran yang dimainkan manajer dalam 

mengurangi penyakit ini. Akhirnya, hasilnya 

menunjukkan proses di mana harga diri 

menyebabkan stres kerja di dalam diri karyawan 

- harga diri menyebabkan berkurangnya 

workaholisme, yang menyebabkan 

meningkatnya jam kerja yang pada gilirannya 

menghasilkan stres kerja. 

4. Dimitrios Belias, 

Athanasios 

Koustelios , 

Labros Sdrolias , 

George Aspridis 

Journal of  Science 

Direct 

Job satisfaction, role 

conflict and autonomy of 

employees in the greek 

banking organization 

Tingkat konflik peran tampak berkisar dari 

sedang ke rendah. Faktor-faktor yang lebih 

terkait dengan konflik peran adalah persyaratan 

dari karyawan untuk melakukan hal-hal yang 

harus dilakukan dengan cara lain dari pada yang 

disarankan, penugasan yang menuntut tidak 

setara dengan tenaga kerja karyawan dan 

kebutuhan untuk bekerja sama di antara orang-

orang yang berbeda. Temuan tersebut dapat 

dijelaskan oleh fakta terkini mengenai sektor 
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perbankan di Yunani. 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

5. Mafuzah 

Mohamad*, 

Juraifa Jais 

Journal of  Science 

Direct 

Emotional intelligence and 

job performance: a study 

among malaysian teachers 

Tampak bahwa keempat domain (kesadaran 

diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan 

keterampilan sosial) kecerdasan emosional 

memiliki dampak lebih besar pada kinerja 

pekerjaan. Untuk mempertahankan kinerja dan 

keunggulan kompetitif yang tinggi, kecerdasan 

emosional harus dikembangkan dan 

ditingkatkan melalui pendekatan yang 

sistematis dan konsisten (Perkins, 1995; Bar-

On, 1997; Cooper & Sawaf, 1997; Cherniss & 

Goleman, 1998; Goleman, 1998) . Oleh karena 

itu, direkomendasikan agar organisasi 

mengembangkan program pelatihan dalam 

meningkatkan kompetensi emosional manajer 

dan pekerja mereka dalam organisasi. 

Organisasi harus mengenali peran penting 

kecerdasan emosional dalam mengembangkan 

modal manusia yang mengarah pada angkatan 

kerja berkinerja tinggi. 

 

6. Cheng-Liang 

Yang & Mark 

Hwang 

Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

Personality traits and 

simultaneous reciprocal 

influences between job 

performance and job 

Prestasi kerja dan kepuasan kerja memiliki 

hubungan bilateral yang sekaligus berpengaruh. 

Semua kepribadian secara signifikan 

mempengaruhi kinerja, dengan kesesuaian 
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satisfaction menunjukkan efek terbesar, diikuti dengan 

ekstraversi. Extraversion adalah satu-satunya 

sifat kepribadian yang menunjukkan pengaruh 

signifikan dari kepuasan. 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

7. Eli Jones, 

Lawrence 

Chonko, Deva 

Rangarajan, 

James Roberts 

Journal of science 

Direct 

The role of overload on job 

attitudes, turnover 

intentions, and salesperson 

performance 

Bukti yang sangat berguna telah banyak beredar 

tentang meluasnya peran berlebihan dalam 

bisnis modern. namun. Kelebihan peran sering 

kali gagal menunjukkan efek yang konsisten 

terhadap sikap kerja dan niat berpindah. 

 

8. Yilmaz Akgunduz Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

The Influence of self esteem 

and role stress on job 

performance in hotel 

businesses 

Dalam penelitian ini, ditentukan bahwa 

konsistensi stres peran tiga dimensi: ambiguitas 

peran, konflik peran, dan kelebihan peran. Dari 

dimensi yang dimaksud, ambiguitas peran 

ternyata dapat mempengaruhi peran stres hotel 

karyawan lebih dari sekedar konflik peran dan 

kelebihan peran. Namun, karyawan merasa 

bahwa sumbernya 

mereka tidak cukup untuk melakukan peran 

yang diharapkan, dan mereka mengalami peran 

stres saat mereka berada lebih dari satu peran 

secara simultan. Akibatnya, temuan dari 

penelitian ini akan membantu peneliti dan 

praktisi di penginapan industri memperoleh 

bukti empiris tentang harga diri karyawan dan 
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tekanan peran pada pekerjaan mereka kinerja. 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

9. John R. Rizzo, 

Robert J. House 

and Sidney I. 

Lirtzman 

Journal of JSTOR Role conflict and ambiguity 

in complex organizations 

Upaya untuk mengatasi konflik peran dan 

ambiguitas peran secara lebih empiris dan 

operasional dari pada biasanya. Di masa lalu, 

berbagai prosedur telah dilaporkan 

menghasilkan kesimpulan yang cukup 

konsisten, namun kekurangan ketelitian dalam 

pengukuran atau penjelasan. Penelitian 

selanjutnya Kahn et al. (1964) menawarkan 

harapan untuk menjadikan teori peran sebagai 

alat yang lebih bermanfaat dalam analisis dan 

teori organisasi. 

 

10. Andrew M. 

Carnes 

Journal of  The 

British Psychological 

Society 

Bringing work stress home 

: the impact of role conflict 

and role overload on 

spousal marital satisfaction 

Penelitian sebelumnya telah membahas 

kegunaan sumber daya untuk mengatasi stresor 

di tempat kerja (misalnya, Meurs, Gallagher, & 

Perrew? E, 2010; Perrew? Eet al., 2005). 

Tampaknya pria dan wanita mengatasi stres 

dengan cara yang berbeda dengan pria dan 

wanita yang menggunakan keterampilan politik 

mereka sebagai mekanisme penanggulangan 

yang sesuai dengan jenis tekanan dari para 

penindas. Temuan ini sangat penting dalam 

literatur karena mereka menyelidiki efek stres 
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dari satu pasangan ke pasangan lainnya. Mereka 

juga menyarankan agar individu dapat 

mengurangi dampak stressor kerja terhadap 

kepuasan perkawinan pasangan mereka dengan 

mengatasi stressor di tempat kerja dari pada 

membawanya pulang. 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

11. Pei-Lee Teh, 

Chen-Chen Yong, 

Veeri Arumugam, 

Keng-Boon Ooi 

Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

Does total quality 

management reduce 

employees’ role conflict? 

Dengan dukungan teoritis dan empiris, 

penelitian ini menegaskan bahwa praktik TQM 

dapat dikonseptualisasikan dengan baik sebagai 

salah satu faktor yang mengatur terjadinya 

konflik peran. Perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa dapat menemukan studi ini 

bermanfaat untuk mendiagnosis dan 

menganalisis praktik TQM mana yang akan 

efektif dalam mengurangi konflik peran di 

antara karyawan. Penetapan saat ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang 

efektif, manajemen proses dan analisis 

informasi dikaitkan dengan konflik peran yang 

berkurang. Sebaliknya, para manajer ditantang 

untuk mengidentifikasi cara-cara untuk 

mengurangi tekanan fokus sumber daya manusia 

pada konflik peran. 

 

12. Hyun-Mee Joung Journal Emerald Factors of dress affecting Harga diri wanita dewasa dijelaskan oleh 
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& Nancy J. Miller Group Publishing 

Limited 

self-esteem in older females manajemen penampilan, keterlibatan mode, dan 

partisipasi sosial. Tampaknya harga diri dapat 

dijelaskan oleh faktor lain, seperti kesehatan 

fisik, status sosial ekonomi, dan dukungan 

interpersonal (misalnya pasangan, keluarga). 

Oleh karena itu, model yang disajikan harus 

dijabarkan dan diuji lebih lanjut. Studi tambahan 

dapat menguji harga diri sehubungan dengan 

kepuasan penampilan sebagai hasil aktivitas 

manajemen. 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

13. Jui-Chen Chen & 

Colin 

Silverthorne 

Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

The impact of locus of 

control on job stress, job 

performance and job 

satisfaction in Taiwan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hubungan antara locus of control dan perilaku 

kerja yang berhubungan dengan perilaku stres 

kerja, kepuasan dan kinerja untuk akuntan di 

Taiwan. Hasil menunjukkan bahwa skor LOC 

merupakan prediktor perilaku kerja terkait di 

beberapa daerah. Menemukan hubungan antara 

LOC dan variabel lain yang diteliti konsisten 

dengan hasil penelitian dari budaya barat 

(misalnya, Choo, 1986; Rahim, 1996; Bernardi, 

1997). 

 

14. Dee K. Knight, 

Hae-Jung Kim 

and Christy 

Journal Emerald 

Group Publishing 

Limited 

Examining the effects of 

role stress on customer 

orientation and job 

Dampak negatif dari tekanan peran terhadap 

orientasi pelanggan berarti efek positif pada 

kinerja kerja. Manajer ritel berperan penting 
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Crutsinger performance of retail 

salespeople 

dalam menciptakan budaya yang kondusif bagi 

praktik orientasi pelanggan dan sejauh mana 

tenaga penjualan eceran mengalami stres peran. 

Manajer yang menyediakan tenaga penjualan 

eceran dengan umpan balik yang konstruktif 

dan membuat mereka tetap mengetahui 

kemajuan mereka dapat memotivasi mereka 

untuk melakukan penyesuaian terhadap kinerja 

pekerjaan yang lebih baik. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Publikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

15. D. Lance Ferris, 

Huiwen, Fiona X. 

J. Pang, Lisa M. 

Keeping 

Journal of Personnel 

Psychology 

Self esteem and job 

performance : the 

moderating role of self 

esteem contingencies 

Hollenbeck, Brief, Whitener, dan Pauli (1988, 

hlm 558-559) telah menyatakan ramalan teori 

konsistensi diri didasarkan pada anggapan 

bahwa individu berusaha menjaga konsistensi 

antara konsep diri dan kinerjanya. Studi ini 

mendukung kebenaran posisi Hollenbeck dkk 

dan mereka yang menganjurkan untuk 

mengambil pandangan diri yang lebih luas 

daripada sekadar menilai tingkat harga diri 

(Swann et al., 2007). Sejauh mana harga diri 

seseorang didasarkan pada kinerja di tempat 

kerja, atau IPSE. Teori ini menjelaskan 

bagaimana hubungan antara hubungan pribadi 

antara kinerja dan kinerja sangat beragam 
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(Baumeister et al., 2003; Hakim & Bono, 2001). 

 

16. Linda Duxbury & 

Michael Halinski 

Journal of Routledge 

Taylor & Francis 

Group 

It’s not all about guns and 

gangs: role overload as a 

source of stress for male 

and female police officers 

Hasil membuat sedikit keraguan bahwa 

kelebihan peran merupakan prediktor penting 

bagi kesejahteraan, karena menjelaskan kira-

kira sepertiga dari varians dalam stres yang 

dirasakan. Temuan ini membawa untuk 

menyimpulkan bahwa tuntutan kerja dan 

keluarga-peran dan persepsi kelebihan peran di 

tempat kerja dan di rumah merupakan prediktor 

penting stres bagi petugas polisi pria dan 

wanita. 
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