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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Pengertian  Manajemen  

Manajemen merupakan suatu proses dimana suatu perusahaan atau 

organisasi dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip 

manajemen dengan mengggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Glover dalam Alma (2009:130), 

mendefinisikan manajemen sebagai berikut : 

“Manajemen sebagai suatu kepandaian manusia menganalisa, 

merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara 

efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu” 

 

Stoner dalam Handoko (2011:3), menyatakan : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

ditetapkan”. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

manajemen mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini 

merupakan sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan yang telah diatur 

manajemen untuk tujuan perusahaan atau organisasi. 

 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah bagian dari fungsi 

manajemen, manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan diri kepada 
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unsur manusia dimana unsur manusia merupakan aset utama organisasi yang 

harus dipelihara dengan baik dan dimanfaatlan secara produktif. MSDM 

Memfokuskan diri kepada individu baik sebagai subjek atau pelaku dan sekaligus 

sebagai objek dari pelaku. 

Gary Dessler (2006:4) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 

sebagai : 

“Human resource managements means the policies and practices one 

needs to carry out the people or human resource aspects of management 

position, including recruiting, screening, training, rewarding, and 

appraising”.  

 

Hasibuan (2011:10) mengemukakan bahwa : “Manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat”. 

Mangkunegara (2011:2) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

 

Berdasarkan definisi manajemen sumber daya manusia yang telah 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan proses perencanaan yang mengatur hubungan ketenagakerjaan agar 

efektif dan efisien sehingga dapat terwujudnya tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat. 
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2.1.2    Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Seorang manajer harus pintar menjalankan fungsi manajemen, disamping 

itu manajer harus melakukan pengawasan terhadap karyawan yang telah diberikan 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional. Dengan kata lain manajer 

harus mempunyai fungsi organisasi yaitu fungsi manajerial dan fungsi 

operasional. Secara garis besar Fungsi Sumber Daya Manusia seperti yang 

dikemukakan Hasibuan (2011:22) terbagi 2 fungsi yaitu fungsi manajerial, dan 

fungsi oprasional sebagai berikut : 

1. Fungsi-Fungsi Manajerial meliputi : 

a. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang 

baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. organisasi hanya 
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merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik 

akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan dengan memberikan tugas kepada 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar 

menaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

Apabila terdapat kesalahan, diadakan tindakan perbaikan rencana. 

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 

kerja sama, pelaksanaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi – Fungsi Operasional  

a. Pengadaan (Procurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Pengadaan yang baik akan membantu mewujudkan tujuan perusahaan. 

b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang di berikan kepada karyawan, harus 
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sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk masa kini maupun masa 

yang akan datang. 

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau tidak 

langsung. Uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan balas 

jasa yang di berikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 

adil dan layak, adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak 

diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman 

pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan 

eksternal. 

d. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah menyangkut kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan karyawan, agar terciptanya kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil pekerjaanya di 

perusahaan. Pengintegrasian penting dan sulit dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang 

bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan untuk memelihara 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas seorang karyawan 

agar mereka mau mengabdi pada pekerjaan sampai mereka pensiun 

nanti. Pemeliharaan yang baik dengan program kesejahteraan yang 
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berdasarkan kebutuhan sebagian karyawan serta berpedoman pada 

internal dan eksternal konsistensi. 

f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud yang 

maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

g. Pemberhentian  

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan 

sebab-sebab lainnya.  

 

2.1.3    Stres Kerja 

Stres kerja merupakan bagian dari fungsi pengelolaan dalam sumber daya 

manusia dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai stres kerja, dibawah ini akan 

dikemukakan beberapa pengertian stres kerja menurut para ahli. 

Menurut Hasibuan (2011:204) “Stres adalah suatu kondisi ketegangan 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang”. 

Pengertian lainnya dari stres kerja menurut Mangkunegara (2011:157) 

yaitu:“perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan”. 
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Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:308) : 

“Stres kerja karyawan adalah suatu kondisi ketegangan yang dikarenakan 

perbedaan karakter individu yang dapat berakibat pada penurunan kinerja 

karyawan”.  

Menurut Robbins terjemahan Pujaatmaka (2006:796) “Stres kerja 

karyawan adalah Kondisi yang muncul dari interaksi antara manusia dan 

pekerjaan serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa 

mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka”  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

stres merupakan kondisi tegang dan cemas pada individu atau kelompok 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan respon 

yang dihadapkan dengan kesempatan dan pembatas, sehingga mengakibatkan 

ketegangan emosional yang berpengaruh terhadap kondisi mental atau psikis dan 

fisik sesorang. 

 

2.1.3.1 Faktor Penyebab Stres Kerja 

Menurut Sopiah (2008: 87) penyebab stres adalah:  

1. Lingkungan fisik  

Stressor karena terlalu bising, kurang baiknya penerangan ataupun risiko 

keamanan. Stressor yang bersifat fisik juga kelihatan pada pengaturan kantor, 

termasuk rancangan ruang kantor yang buruk, ketiadaan privasi, lampu 

penerangan yang kurang efektif dan kualitas udara yang buruk.  
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2. Stres karena peran atau tugas  

Stressor karena peran atau tugas termasuk kondisi dimana para karyawan 

mengalami kesulitan dalam memahami apa yang menjadi tugasnya, peran 

yang dia mainkan dirasakan terlalu berat atau memainkan berbagai peran pada 

tempat mereka bekerja.  

3. Penyebab stres antar pribadi  

Stressor ini akan semakin bertambah ketika karyawan dibagi dalam divisi- 

divisi dalam suatu departemen yang dikompetisikan untuk memenangkan 

reward yang menggiurkan. Perbedaan karakter, kepribadian, latar belakang, 

persepsi, dan lain-lainnya memungkinkan munculnya stres.  

4. Organisasi  

Pengurangan jumlah karyawan merupakan salah satu penyebab stres yang 

tidak hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, namun juga untuk 

mereka yang masih tinggal. Menurut Rivai dan Mulyadi (2010: 313), 

penyebab stres organisasi terdiri dari kebijakan organisasi, struktur organisasi, 

keadaan fisik dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam organisasi.  

Cara terbaik mengurangi stres dalam bekerja menurut Wahjono 

(2010:109) adalah dengan mencari penyebabnya dan memecahkannya seperti; 

memindahkan kepekerjaan lain, mengganti pekerjaannya dan menyediakan 

lingkungan kerja baru, atau bahkan merancang kembali job design yang 

memungkinkan untuk mengurangi beban kerja, tekanan waktu dan ambiguitas dan 

komunikasi yang dibangun lebih baik juga memungkinkan menurunkan tingkat 

stres. 
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2.1.3.2 Hubungan Stres Kerja dan Kinerja Karyawan 

Menurut Handoko (2009:202), stres kerja yang dialami oleh karyawan 

dapat membantu (fungsional) dalam meningkatkan kinerja, tetapi dapat juga 

sebaliknya, yaitu menghambat atau merusak (infungsional) kinerja. Hal ini 

tergantung pada seberapa besar tingkat stres yang dialami karyawan. Untuk 

melihat seberapa pengaruh stres terhadap kinerja dapat digambarkan dengan 

grafik berikut : 

Gambar 2.1 

Model Hubungan Stres Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa bila karyawan 

tidak mengalami stres walaupun dalam tingkat rendah, tantangan-tantangan kerja 

tidak ada sehingga kinerja cenderung rendah, karena tidak ada usaha untuk 

menghadapi tantangan. Sejalan dengan meningkatnya stres, kinerja karyawan 

cenderung naik karena stres membantu karyawan untuk mengerahkan segala 

kemampuan yang dimilikinya dalam memenuhi berbagai persyaratan atau 

kebutuhan pekerjaan. Bila stres telah mencapai puncak yang dicerminkan 

kemampuan pelaksanaan kerja harian karyawan akan menurun, karena semakin 

meningkatnya stres cenderung tidak menghasilkan perbaikan kinerja karyawan. 
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Akhirnya, bila stres menjadi terlalu besar, kinerja mulai menurun, karena stres 

mengganggu pelaksanaan kerja.  

Karyawan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya, menjadi 

tidak mampu untuk mengambil keputusan-keputusan dan perilaku menjadi tidak 

teratur. Akibat lebih ekstrim adalah kinerja karyawan menjadi nol karena 

karyawan menjadi sakit atau tidak mampu bekerja lagi, putus asa, atau keluar 

maupun melarikan diri dari pekerjaannya, dan mungkin dapat di berhentikan dari 

pekerjaannya. Kemampuan stres untuk bisa mendorong maupun menghambat 

pelaksanaan kerja karyawan banyak tergantung pada reaksi yang diberikan oleh 

karyawan dalam menghadapi situasi stres. Tantangan dan tekanan yang sama 

belum tentu mempunyai pengaruh yang sama terhadap karyawan yang meningkat 

semangatnya, bahkan tidak menutup kemungkinan justru sebaliknya, yaitu 

menurun semangat kerjanya, sehingga kinerja juga menurun. Ada karyawan yang 

mampu menghadapi stres sehingga stres bukan dianggap sebagai hambatan, tetapi 

tantangan, tetapi ada pula sebagai karyawan yang kurang mampu menghadapi 

situasi stres. 

 

2.1.3.3 Dimensi dan Indikator Stres Kerja 

Menurut Sopiah (2008: 89) stres kerja karyawan dapat dilihat dalam tiga 

aspek, yaitu : 

1. Gejala psikologis dengan indikator : Sikap apatis terhadap pekerjaan, luapan 

emosional, komunikasi tidak efektif, merasa tersaingi, kebosanan, 

ketidakpuasan kerja, kehilangan daya konsentrasi dan problem tidur 
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2. Gejala fisik dengan indikator : mudah lelah dan menunda pekerjaan atau tugas 

3. Gejala prilaku dengan indikator : menurunnya produktivitas, meningkatnya 

penggunaan obat-obatan dan meningkatnya prilaku absensi 

 

2.1.4    Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan aspek yang penting dalam manajemen 

sumber daya manusia dan berikut ini adalah beberapa pengertian yang 

dikemukakan para ahli mengenai kinerja karyawan, yaitu : 

Menurut Suyadi dalam Subekhi (2012:193) : 

“Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika”.  

 

Menurut Mangkunegara (2011:67) definisi kinerja karyawan adalah : 

“hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

As’ad (2005:27) menyatakan bahwa:  

“Kinerja karyawan merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja 

seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 

kemungkinan, misalnya standar, target sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa performance  atau 

prestasi adalah hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan 

kontribusi mereka pada organisasi. 
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Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas kerja untuk 

mencapai tujuannya merupakan cerminan dari kinerja karyawan dalam 

perusahaan tersebut. Penilaian terhadap kinerja karyawan dapat berupa material 

dan non material. Bahkan ada yang sulit dinilai secara kuantitatif, karena kinerja 

karyawan bersifat non material.  

Karyawan yang memiliki kinerja tinggi merupakan dambaan bagi setiap 

perusahaan, karena semakin tinggi kinerja karyawan maka akan semakin tinggi 

pula peluang perusahaan dalam mencapai tujuan dengan tepat. Keberhasilan 

perusahaan sebagai satu kesatuan merupakan akumulasi dari hasil kerja karyawan 

yang berprestasi. Hal ini sejalan pernyataan yang dikemukakan oleh Stoner (2008: 

865) yaitu performance “Relates to the achievement or non-achievement of 

specific results designated to be accomplished”. Performance of work 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kinerja karyawan.  

Smith dalam Sedarmayanti (2007:18) menyebutkan bahwa “….out drive 

from processes, human or otherwise”. Lebih jelas definisi yang dikemukakan 

Dharma (2010: 36) yaitu: Kinerja merupakan hasil kerja seorang dari karyawan 

atas target yang telah ditentukan perusahaan, ialah: 

1. Kuantitas. Berapa banyak (jumlah) hasil kerja yang harus atau telah 

dikerjakan. 

2. Kualitas. Sebaik apa (mutu) hasil kerja yang harus atau telah dihasilkan. 

3. Ketepatan waktu. Kapan harus (waktu) hasil kerja diselesaikan. 

Indikator karyawan yang memiliki kinerja tinggi menurut Nawawi (2009: 

112), sebagai berikut: 
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1. Metode atau cara bekerja yang dipergunakan merupakan yang terbaik atau 

yang paling tepat untuk dicapai hasil yang maksimum dari segi kuantitas dan 

kualitas. Pelaksanaan metode atau cara kerja terbaik yang dipilih itu, 

berlangsung dengan prosedur dan mekanisme yang benar, cermat, dan tepat. 

2. Peralatan yang dipergunakan merupakan yang terbaik atau paling serasi 

dengan metode/cara bekerja yang dipilih. Peralatan itu telah dipelihara dan 

dipergunakan secara maksimal dan bertanggung jawab, sehingga 

memungkinkan tercapainya hasil yang terbaik dari segi kuantitas dan kualitas.  

3. Penggunaan metode/cara bekerja dan alat tersebut telah memperkecil atau 

meniadakan hambatan-hambatan kerja, sehingga hasil maksimum dapat 

diwujudkan.  

4. Penggunaan metode/cara bekerja dan alat tersebut tidak mengandung resiko 

yang merugikan dalam proses bekerja dan hasilnya, terutama memiliki 

jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Setidak-tidaknya resiko itu 

harus lebih kecil daripada jika mempergunakan metode/cara bekerja dan 

peralatan yang lain. 

5. Personel pelaksana memiliki kreativitas, inisiatif, dan sikap bekerja yang 

tepat, terutama bilamana menghadapi hambatan yang timbul selama bekerja. 

Aspek ini menyangkut juga kesediaan dan kemampuan memperbaiki alat jika 

mengalami kerusakan agar tetap berfungsi secara maksimal. Mengenai aspek 

sikap terhadap pekerjaan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, efisien 

kerja tampak dari disiplin atau dedikasi/loyalitas kerja dan moral/semangat 

kerja personel dalam bekerja.  
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Beberapa pendapat tentang kinerja di atas dapat disimpulkan dan 

ditekankan bahwa kinerja karyawan adalah kualitas dan jumlah yang dihasilkan 

dari aktivitas kerja dalam waktu tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan 

sejumlah produksi baik berupa barang maupun jasa. Sebagian besar kriteria 

penilaian kinerja, terutama yang berhubungan dengan sifat, perilaku, persaingan, 

capaian hasil, serta pengembangan potensi.  

Sifat yang ada pada setiap karyawan diantaranya sikap, penampilan, dan 

inisiatif yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Kemudian pendekatan ketika 

seorang individu mendapat kesulitan, tentu organisasi akan mengadakan 

hubungan pendekatan atau persaingan. Untuk seseorang yang bekerja dalam suatu 

team, pengembangan lain, team kerja dan kerjasama, atau orientasi pada 

pelayanan pelanggan yang sangat tepat. Akhir dari keberhasilan jika organisasi 

dalam mempertimbangkan dan sejumlah kepentingan. Faktor yang tidak kalah 

pentingnya dalam penentuan kriteria kinerja karyawan adalah pengembangan 

potensi, baik pengetahuan, keterampilan, sifat, maupun keterampilan hubungan 

interpersonal, atau berorientasi kepada aktivitas bisnis secara umum.  

 

2.1.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Gibson dalam Umam (2010:190) ada tiga faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan : 

1. Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, 

konflik kerja, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang; 

2. Faktor psikologi: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan 
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kepuasan kerja; 

3. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 

sistem penghargaan (reward system) 

Gie dan Ibrahim (2010:17) menyatakan bahwa kinerja sangat ditentukan 

antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a) Motivasi kerja 

b) Kemampuan kerja 

c) Perlengkapan dan fasilitas 

d) Lingkungan eksternal 

e) Leadership 

f) Misi strategi 

g) Fasilitas kerja 

h) Kinerja individu dan organisasi 

i) Praktik manajemen 

j) Stres kerja 

k) Iklim kerja 

 

2.1.4.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

Handoko (2009:42) menyatakan bahwa untuk dapat menilai kinerja 

seseorang digunakan dua buah konsepsi utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. 

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan 

benar. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat, untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kerja adalah kegiatan penentuan 
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sampai pada tingkat dimana seseorang melakukan tugasnya secara efektif. 

Sistem penilaian kinerja dalam suatu organisasi mencakup beberapa 

elemen. Elemen pokok sistem penilaian kinerja mencakup kriteria yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan kerja, ukuran-ukuran kriteria, dan pemberian 

umpan balik kepada pekerja dan manajer personalia. Meskipun manajer 

personalia merancang sistem penilaian kinerja, tetapi yang melakukan penilaian 

kinerja pada umumnya adalah atasan langsung pekerja yang bersangkutan.  

Di dalam sistem penilaian, di samping faktor penilai, ukuran-ukuran 

penilaian ikut menentukan obyektivitas penilaian. Ukuran-ukuran tersebut 

tentunya yang diandalkan, sehingga secara keseluruhan dapat membentuk suatu 

sistem penilaian yang seobyektif mungkin. Untuk mencapai obyektivitas penilaian 

tersebut, sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan (job-

related), praktis dan mempunyai standar pelaksanaan kerja menggunakan ukuran-

ukuran kinerja yang dapat diandalkan.  

Berdasarkan pendapat di atas, diperlukan adanya suatu ukuran standar 

yang ditetapkan terlebih dahulu untuk membandingkan apakah prestasi kerja telah 

sesuai dengan keinginan yang diharapkan, sekaligus untuk melihat besarnya 

penyimpangan yang terjadi dengan membandingkan antara hasil kerja pekerja 

secara aktual dengan ukuran standarnya. Penilaian prestasi kerja atau kinerja 

banyak tergantung pada bagaimana sumber daya manusia dipandang dan 

diperlakukan di dalam organisasi. Jika organisasi percaya bahwa orang tidak 

bekerja kecuali jika mereka diawasi dan dikendalikan dengan ketat, ia cenderung 

mempunyai cara penilaian dalam bentuk laporan rahasia. 
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2.1.4.3 Teknik Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja karyawan. Penilaian 

kinerja merupakan pengawasan terhadap kualitas personal. Menurut Handoko 

(2009:43) penilaian kinerja adalah “proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan.” Penilaian kinerja pada umumnya 

mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari kinerja pelaksanaan 

pekerjaan.  

Tujuan penilaian kinerja secara umum adalah menghasilkan informasi 

yang akurat dan sahih berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. 

Tujuan tersebut biasanya dapat digolongkan ke dalam tujuan evaluasi dan tujuan 

pengembangan. Dalam pendekatan evaluasi seorang manajer menilai kinerja masa 

lalu seorang karyawan. Evaluator menggunakan rating deskriptif untuk menilai 

kinerja, dan setelah itu menggunakan data tersebut dalam keputusan-keputusan 

promosi (perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi 

tingkat tanggung jawabnya, gajinya, dan jenjang organisasionalnya), demosi 

(perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah tingkat 

tanggung jawabnya, gajinya, dan jenjang organisasionalnya), terminasi 

(penghentian/pemecatan karyawan), dan kompensasi (imbalan). Dalam 

pendekatan pengembangan seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja 

seorang individu dimasa mendatang.  

Menurut Hasibuan (2011:132), aspek pengembangan dari penilaian kinerja 

mendorong pertumbuhan karyawan. Dengan mengkombinasikan baik aspek 

evaluasi maupun aspek pengembangan, penilaian kinerja haruslah (1) 



26 

 

menyediakan basis bagi tindakan-tindakan personalia; dan (2) meningkatkan 

pendayagunaan sumber daya manusia melalui penempatan pekerjaan yang lebih 

baik dan spesifikasi kebutuhan-kebutuhan latihan. 

Penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu fungsi penting 

manajemen. Menurut Hasibuan (2011:132), ada beberapa alasan perlunya 

dikembangkan sistem penilaian kinerja yang lebih efektif, yaitu : 

a. Merasa tidak puas atas kondisi kinerjanya saat ini. 

b. Kejelasan akan target atau perilaku yang harus dicapai. 

c. Kejelasan tentang bagaimana caranya untuk mencapai target dan 

merubah perilaku yang diharapkan. 

d. Imbalan (materi dan non-materi) yang akan didapat apabila karyawan 

telah memperbaiki kinerja/mencapai target dan perilakunya. 

Manfaat yang bisa didapat dari penilaian kinerja menurut Heidjrachman & 

Husnan (2002) adalah: 

a. Perbaikan Kinerja Karyawan : sebagai umpan balik bagi karyawan, 

manajer dan departemen personalia untuk koreksi kegiatan-kegiatannya 

dalam perbaikan kinerja. 

b. Penyesuaian Kompensasi : membantu pengambil keputusan dalam 

menentukan upah, kenaikan upah, bonus dan pemberian kompensasi 

lainnya. 

c. Keputusan Penempatan : kinerja masa lalu menjadi dasar untuk mutasi, 

promosi, transfer, demosi dan sebagainya. 

d. Kebutuhan Latihan dan Pengembangan : kinerja yang kurang bias 
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dibenahi dengan cara pelatihan, dari penilaian kinerja dapat ditentukan 

pelatihan apa yang sesuai dan dibutuhkan. 

e. Perencanaan dan Pengembangan Karier : umpan balik bagi pengambil 

keputusan mengenai jalur karier yang ada di perusahaan dan keputusan 

karier lainnya. 

f. Penyimpangan Proses Staffing : prestasi kerja menjadi cermin kuat 

lemahnya prosedur staffing departemen personalia.  

g. Ketidak-akuratan Infomasional : penilaian secara langsung akan 

memberi data yang lebih akurat untuk analisa jabatan, rencana-rencana 

sumber daya manusia, atau komponen lain dalam sistem informasi 

manajemen personalia. 

h. Kesalahan Desain Pekerjaan : desain pekerjaan yang salah bisa 

mengakibatkan kinerja rendah, penilaian kinerja bisa membantu 

mendiagnosa apakah ada kesalahan desain kerja. 

i. Kesempatan Kerja yang Adil : penilaian kinerja yang akurat akan 

menjamin keputusan penempatan internal yang tidak diskriminatif.  

j. Tantangan Eksternal : kinerja rendah yang diakibatkan oleh factor 

eksternal sebaiknya diketahui perusahaan, sehingga ada kemungkinan 

perusahaaan dapat membantu penyelesaiannya.  

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, perusahaan dapat 

menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki kinerja perusahaan, 

departemen dan kelompok, seperti penjualan, keuntungan, produktifitas, kualitas 

produk, dan lain-lain, serta memperbaiki tingkat kepuasan karyawan terhadap 
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pelaksanaan manajemen kinerja di perusahaan, seperti obyektif, adil, memotivasi 

kerja dan meminimalkan perbedaan penilaian tingkat prestasi antara atasan dan 

bawahan. Dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan perusahaan 

terhadap kinerja karyawannya, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat 

berupa produktivitas perusahaan yang lebih baik. Semakin baik produktivitas 

perusahaan semakin tinggi daya asing perusahaan. 

 

2.1.4.4 Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

Miner dalam Handayani (2006: 11) menyebutkan bahwa beberapa variabel 

yang digunakan untuk penilaian kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan skor 

total yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan meliputi: pemahaman dan penguasaan tugas, kebutuhan 

terhadap instruksi-instruksi dalam pelaksanaan tugas, kemampuan dalam 

memecahkan masalah, ketelitian dalam memecahkan masalah, efisiensi waktu, 

tenaga dan biaya, ketekunan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, 

inisiatif, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung 

jawab, kepemimpinan, kecakapan dalam menggunakan peralatan, dan 

kemampuan memperbaiki peralatan kerja. 

b. Kuantitas Pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan meliputi: kemampuan menyelesaikan seluruh pekerjaan 

yang ditugaskan, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi 

yang ditugaskan. 
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c. Ketepatan waktu kerja 

Ketepatan waktu kerja meliputi: ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, 

ketepatan waktu dalam kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat dan pulang 

kantor, dan tingkat kehadiran 

d. Kerjasama dengan rekan kerja 

Kerjasama dengan rekan kerja meliputi: kemampuan bekerjasama di dalam 

kelompok, kemampuan bekerjasama di luar kelompok, kemampuan menjalin 

komunikasi dengan atasan, dan kemampuan memberi bimbingan dan 

penjelasan kepada karyawan lain.  

 

2.1.4.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang bekaitan dengan 

pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan. Resume penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 :  

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu  

 

No 
Peneliti (Nama & 

Tahun) 

Judul  Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Noviansyah dan 

Zunaidah (2011), 

 

 

Pengaruh Stres Kerja dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Perkebunan 

Minanga Ogan Baturaja 

Variabel stres kerja (konflik 

kerja, beban kerja, waktu kerja, 

karakteristik tugas, dukungan 

kelompok dan pengaruh 

kepemimpinan) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) PT. Perkebunan 

Minanga Ogan Baturaja.  

Variabel stress kerja (X1) dan 

motivasi kerja (X2) secara 

simultan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

Pengujian yang dilakukan 

terhadap hipotesis ketiga 
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No 
Peneliti (Nama & 

Tahun) 

Judul  Penelitian 
Hasil Penelitian 

memberikan hasil bahwa stres 

kerja lebih berpengaruh dari pada 

motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Perkebunan 

Minanga Ogan Baturaja 

2 Feri Harianto, Putu 

Artama Wiguna, Dedy 

Rakhmad (2008) 

 

Pengaruh stres kerja, motivasi 

kerja, dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja tenaga kerja 

pada proyek mall yani golf di 

Surabaya 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa stress kerja, motivasi kerja 

dan kepemimpinan secara parsial 

maupun simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

kinerja tenaga kerja. 

 

3 Rahmila Sari, dkk 

(2010). 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan, 

Motivasi, dan Stres Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabang Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemimpinan, motivasi 

dan stress kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan 

determinasi sebesar 0,345 atau 

34,5%. Kepemimpinan, motivasi 

dan stress kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2.2       Kerangka Pemikiran  

Kinerja karyawan pada dasarnya merupakan cara kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Suatu perusahaan yang memiliki 

karyawan yang kinerjanya baik maka besar kemungkinan kinerja perusahaan 

tersebut akan baik, sehingga terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja 

individu (karyawan) dengan kinerja perusahaan. Ukuran kesuksesan yang dicapai 

oleh karyawan tidak bisa di generalisasikan dengan karyawan yang lain karena 

harus disesuaikan dengan ukuran yang berlaku dan jenis pekerjaan yang 

dilakukannya. 

Kinerja kerja seorang individu merupakan gabungan dari kemampuan, 

usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang di hasilkan oleh karena 

itu kinerja kerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditujukan oleh 
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seseorang melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan oleh seseorang. 

Mangkunegara (2011:57) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Miner dalam Handayani (2006: 11) menyebutkan bahwa beberapa variabel 

yang digunakan untuk penilaian kinerja karyawan yaitu sebagai berikut: 

e. Kualitas Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan meliputi: pemahaman dan penguasaan tugas, kebutuhan 

terhadap instruksi-instruksi dalam pelaksanaan tugas, kemampuan dalam 

memecahkan masalah, ketelitian dalam memecahkan masalah, efisiensi waktu, 

tenaga dan biaya, ketekunan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, 

inisiatif, sikap terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung 

jawab, kepemimpinan, kecakapan dalam menggunakan peralatan, dan 

kemampuan memperbaiki peralatan kerja. 

f. Kuantitas Pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan meliputi: kemampuan menyelesaikan seluruh pekerjaan 

yang ditugaskan, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi 

yang ditugaskan. 

g. Ketepatan waktu kerja 

Ketepatan waktu kerja meliputi: ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, 

ketepatan waktu dalam kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat dan pulang 

kantor, dan tingkat kehadiran 
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h. Kerjasama dengan rekan kerja 

Kerjasama dengan rekan kerja meliputi: kemampuan bekerjasama di dalam 

kelompok, kemampuan bekerjasama di luar kelompok, kemampuan menjalin 

komunikasi dengan atasan, dan kemampuan memberi bimbingan dan 

penjelasan kepada karyawan lain.  

Secara fungsional kinerja karyawan tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan banyak faktor seperti stres kerja dan lain-lain. Menurut Rivai 

dan Mulyadi (2010:308) stres kerja karyawan adalah suatu kondisi ketegangan 

yang dikarenakan perbedaan karakter individu yang dapat berakibat pada 

penurunan kinerja karyawan. Menurut Sopiah (2008: 89) stres kerja karyawan 

dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu : 

1. Gejala psikologis dengan indikator : Sikap apatis terhadap pekerjaan, luapan 

emosional, komunikasi tidak efektif, merasa tersaingi, kebosanan, 

ketidakpuasan kerja, kehilangan daya konsentrasi dan problem tidur 

2. Gejala fisik dengan indikator : mudah lelah dan menunda pekerjaan atau tugas 

3. Gejala prilaku dengan indikator : menurunnya produktivitas, meningkatnya 

penggunaan obat-obatan dan meningkatnya prilaku absensi 

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan bahwa kinerja pegawai dapat 

dipengaruhi oleh stres kerja yang dialami oleh karyawan. Hal ini berarti bahwa 

secara implisit terdapat hubungan fungsional (sebab akibat) antara stres kerja 

dengan kinerja pegawai. Higgins dalam Umar (2011:259) berpendapat bahwa 

terdapat hubungan langsung antara stres kerja dan kinerja karyawan. Stres kerja 

yang tinggi akan menurunkan kinerja karyawan, artinya bila stres manjadi terlalu 
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besar, kinerja akan mulai menurun karena stres mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan. Akibat yang paling ekstrem adalah kinerja menjadi nol, karyawan 

menjadi tidak kuat lagi bekerja, putus asa, keluar atau menolak bekerja untuk 

menghindari stress. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fakrul Razi, dkk (2013) dan M Muniri (2008) yang menyimpulkan bahwa 

variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja adalah stres kerja 

sehingga dalam implementasi kebijakan untuk mewujudkan kinerja karyawan 

yang tinggi dapat dilakukan pembinaan terhadap para pegawai. Dengan demikian, 

maka penulis dapat gambarkan paradigma penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 
                  Sumber : Rivai dan Mulyadi (2010:308) ;  Mangkunegara (2011:67) 

 

 

 

2.3       Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis menarik 

hipotesisnya adalah : Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Stres Kerja 

 

1. Gejala psikologis 

2. Gejala fisik 

3. Gejala prilaku 

Kinerja Karyawan 

 
1. Kualitas Pekerjaan 

2. Kuantitas Pekerjaan 

3. Ketepatan waktu kerja 

4. Kerjasama dengan rekan kerja 


