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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu “to manage” yang berarti 

memimpin atau mengelola suatu aktivitas sekelompok manusia untuk mencapai 

sasaran yang sebenarnya sudah ditetapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu bila 

dilihat dari segi perusahaan, sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya, sangat tergantung kepada pelaksanaan dan pengelolaan 

manajemen perusahaan tersebut. 

Terdapat banyak pengertian mengenai manajemen seperti yang ditulis oleh 

beberapa ahli manajemen, dimana di dalamnya memberikan rincian yang berbeda, 

tetapi pada dasarnya memiliki kesimpulan yang sama. Untuk memperjelas 

pengertian dari manajemen sumber daya manusia, berikut ini penulis mengutip 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli: 

 Menurut G.R. Terry (2010:16) mengemukakan bahwa:  

“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian 

untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya”. 

 Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:16)yaitu:  
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“Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi 

memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu 

aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya”. 

 Sedangkan menurut Hasibuandalam bukunya (2013:1) mengemukakan 

bahwa:  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.”.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yangterdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui 

pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.1.1  Fungsi Manajemen 

 Menurut Terry (2010:9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat 

bagian, yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan), dan controling (pengawasan). 

1. Planning (Perencanaan) 

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. 

Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk 

dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. 

2. Organizing (Pengorganisasian) 
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Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berati 

alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 

tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. 

 

 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok 

sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. 

4. Controling (Pengawasan) 

Controling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat 

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia dalam merealisasikan 

tujuannya, karena manusia merupakan faktor aktif dan dominan dalam  kegiatan 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan 

kegiatandan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya sumber daya manusia maka 

kegiatan perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk 

memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya manusia, berikut ini penulis 

mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli: 

Menurut Dessler (2011:4) yaitu: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik di dalam 

menggerakan sumber daya manusia atau aspek-aspek terkait posisi manajemen di 
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dalam sumber daya manusia yang mencakup kegiatan perekrutaan, penyaringan, 

pelatihan, pemberian penghargaan dan penilaian”. 

 

 

 

Menurut Hasibuan (2010:10) yaitu: 

“MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat”. 

Menurut Sedarmayanti (2014:13)yaitu:  

“Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik 

menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, 

termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian”. 

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen yang 

memfokuskan kepada urusan kepegawaian dengan melaksanakan proses 

pencapaian, pelaksanaan, dan pengontrolan yang berhubungan dengan 

mendapatkan, mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan. Ini berarti 

meliputi kegiatan mulai dari penentuan, penarikan, menyeleksi, menempatkan, 

mendidik dan melatih, memberikan balas jasa sampai kepada memotivasi pada 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

2.2.1  Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2013:21) fungsi manajemen sumber daya manusia 

meliputi: 
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1. Planning (Perencanaan) 

Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, dan pemberhentian karyawan. 

 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan 

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan 

koordinasi dalam bagan organisasi (organiztion chart).  

3. Directing (Pengarahan) 

Kegiatan untuk mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama 

dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan 

dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Controlling (Pengendalian) 

Kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-

peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempuraan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Procurement (pengadaan tenaga kerja) 
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Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

6. Development (pengembangan) 

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. 

7. Compensation (kompensasi) 

Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 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. 

8. Integration (Pengintegrasian) 

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Perusahaan mempeoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil 

pekerjaannya.  

9. Maintenance (Pemeliharaan) 

Kegiatan untuk memeliara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan proram kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman pada 

internal dan eksternal perusahaan. 

10. Separation (Pemberhentian) 
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Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya.  

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sangat menentukan  

terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan maupun tujuan individu 

dalam organisasi, peranan dari manajemen sumber daya manusia baik fungsi 

yang bersifat manajerial maupun operasional sangat menunjang dalam usaha-

usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, 

manajemen sumber daya manusia berusaha menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan karyawan sehingga mereka selalu dapat memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien. 

 

2.3 Stres Kerja  

Stres kerja adalah salah satu risiko yang paling penting bagi karyawan di 

negara-negara berkembang (Paul, 2002; Danna dan Griffin, 2002). Stres adalah 

situasi dimana seseorang diharuskan melakukan tugas-tugas yang melampaui 

kemampuannya (Mc Grath, 1976). Menurut Alves (2005) stres kerja dapat 

didefinisikan sebagai respon fisik dan emosional yang terjadi ketika kemampuan 

dan sumber daya karyawan tidak dapat diatasi dengan tuntutan dan kebutuhan dari 

pekerjaan mereka. 

Selanjutnya, Vigoda (2002) berpendapat bahwa stres kerja didefinisikan 

sebagai adanya tekanan dan ketergantungan yang diakibatkan oleh persyaratan 

pekerjaan (job requirement) denganhasil yang mungkin dalam bentuk perasaan 

atau gejolak fisik. Lebih lanjut, Hasibuan (2013:204) menjelaskan bahwa stres 

adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan 

kondisi seseorang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa stres kerja adalah keadaan dimana seseorang mengalami beban atau tugas 
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yang berat tetapi secara fisik dan mental orang tersebut tidak dapat mengatasi 

tugas yang dibebankan, sehingga orang tersebut dapat mengalami stres.  

Stres karyawan perlu sedini mungkin diatasi oleh pimpinan agar hal hal 

yang merugikan perusahaan dapat diatasi. Orang-orang yang mengalami stres 

menjadi nervous dan merasakan kekuatiran kronis. Mereka sering marah-

marah,agresif, tidak dapat relaks, atau memperlihatkan sikap yang tidak 

kooperatif. Terdapat beberapa hal yang menimbulkan stres kerja. Faktor-faktor 

yang menyebabkan stres kerja karyawan, antara lain sebagai berikut: 

1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 

2. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. 

3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. 

4. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja. 

5. Balas jasa yang terlalu rendah. 

6. Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lain lain. 

(Hasibuan , 2013:204) 

 

Stres merupakan hal nyata di tempat kerja, terutama dalam organisasi 

penjualan. Disatu sisi, stres bermanfaat untuk kinerja seperti keterbatasan waktu  

dalam bekerja dan kompetisi dengan rekan kerja. Tapi disisi lainnya, stres juga 

dapat berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan serta karyawan (Birdseye & 

Hill, 1995; Flaherty, Dahlstrom, & Skinner, 1999; Fry, Parasuraman, & 

Chmielewski, 1986).Stres yang dialami oleh individu dalam lingkungan 

pekerjaannya seringkali dipicu oleh hal-hal yang berasal dari dalam diri karyawan 

(internal factor) dan dari luar (external factor) karyawan yang membawa 

konsekuensi berbeda bagi masing-masing individu tergantung bagaimana mereka 

merespon penyebab stres. Menurut Anatan dan Ellitan (2007) faktor penyebab 

stres meliputi:  

a. Extra organizational stresor, yaitu penyebab stres dari luar organisasi meliputi 

perubahan sosial dan teknologi yang berakibatkan adanya perubahan gaya hidup 

masyarakat, perubahan ekonomi dan finansial mempengaruhi pola kerja 

seseorang, kondisi masyarakat relokasi dan kondisi keluarga.  
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b. Organizational stresor, penyebab stres dari dalam organisasi yang meliputi 

kondisi kebijakan dan strategi administrasi, struktur dan desain organisasi, proses 

organisasi, dan kondisi lingkungan kerja.  

c. Group stresor, penyebab stres dan kelompok dalam organisasi yang timbul 

akibat kurangnya kesatuan dalam melaksanakan tugas dan kerja terutama pada 

level bawahan, kurangnya dukungan dari atasan, munculnya konflik antar 

personal, interpersonal, dan antar kelompok.  

d. Individual stresor, stres yang berakibat dari dalam diri individu yang muncul 

akibat konflik dan ambiguitas peran, beban kerja yang terlalu berat, dan 

kurangnya pengawasan dari pihak perusahan. 

 

2.3.1 Indikator Stres Kerja 

 Menurut Leung et al. (2007) ada enam indikator stres kerja yaitu yang 

pertama perilaku pribadi yaitu keadaan atau aktifitas dari karyawan itu sendiri 

didalam organisasi. Kedua adalah dukungan sosial yaitu dukungan dari 

dalamorganisasi maupun dukungan dari luar organisasi. Ketiga adalah konflik 

peranyaitu kondisi dimana karyawan memikul tugas atau jabatan dan 

menanggungsemua konsekuensinya yang berhubungan dengan pekerjaan dalam 

perusahaan.Keempat adalah lingkungan buruk yaitu keadaan disekitar organisasi 

terutama didalam ruang kerja. Kelima adalah beban kerja yaitu keadaan pekerjaan 

yangdibebankan kepada karyawan atau jenis pekerjaan yang harus diselesaikan 

tepatwaktu dan yang terakhir adalah situasi rumah dan pekerjaan yaitu kondisi 

antarakeadaan di rumah tangga dengan keadaan yang ada di perusahaan. 

Sementara itu,Mangkunegara (2000) mengemukakan bahwa stres kerja 

diukur oleh beberapa hal, antara lain: beban kerja yang terlalu berat, waktu kerja 

yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang 

tidaksehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung 

jawab, konflik kerja, serta perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin. 
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2.3.2 Cara Mengatasi Stres 

 Menurut (Sopiah 2011; Lindawati 2014),  stres ada dua macam yaitu 

eustres dan distres. Distres adalah derajat penyimpangan fisik, psikis dan perilaku 

dari fungsi yang sehat. Eustres adalah pengalaman stres yang tidak berlebihan, 

cukup untuk menggerakkan dan memotivasi orang agar dapat mencapai tujuan, 

mengubah lingkungan mereka dan berhasil dalam menghadapi tantangan hidup. 

Stres kerja merupakan suatu hal yang akrab dengan dunia kerja. Hampir setiap 

pegawai dalam menjalankan tugasnya pernah merasakan stres. Stres kerja 

menimbulkan akibat negatif terhadap pegawai yang mengalaminya maupun 

terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Untuk itu setiap pegawai maupun 

organisasi berusaha untuk mengelola stres kerja tersebut. Manajer dapat 

mengambil langkah-langkah aktif untuk meminimalkan stres yang tidak 

diinginkan dalam diri mereka sendiri dan bawahan mereka. Williams dan Huber 

(1986) dalam Olusegun (2014) menyarankan lima tindakan manajerial yang dapat 

digunakan untuk mengurangi stres pada pekerja, yaitu: 

1. Clarifying task assignments, responsibility, authority, and criteria for 

performance evaluation.  

Maksudnya adalah dengan cara menjelaskan tugas-tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan kriteria untuk evaluasi kinerja. 

2. Introducing consideration for people into one’s leadership style.  

Maksudnya adalah memberi pertimbangan kepada karyawan agar mengacu 

kepada satu pimpinan. 

3. Delegating more effectively and increasing individual autonomy where the 

situation warrants it.  

Maksudnya adalah dengan lebih mendelegasikan karyawan, meningkatkan 

otonomi individu dengan situasi yang menjamin. 

4. Clarifying goals and decision criteria. 
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Maksudnya adalah dengan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dan 

memberi kriteria dalam mengambil keputusan. 

5. Setting and enforcing policies for mandatory vacations and reasonable 

working hours. 

Pengaturan dan menegakkan kebijakan untuk liburan wajib dan pemberlakuan 

standar waktu kerja untuk karyawan. 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2013:204), stres kerja harus diatasi sedini  

mungkin. Untuk mengatasi stres dilakukan dengan pendekatan kejiwaan atau 

konseling. Konseling adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang 

karyawan dengan maksud pokok membantu karyawan tersebut agar dapat 

mengatasi masalah secara lebih baik.  Konseling bertujan untuk membuat orang-

orang menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah-masalah mereka. 

 

2.4 Kepuasan Kerja 

 Karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi 

setiap perusahaan. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang 

selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Maka dari itu, 

kepuasan karyawan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kepuasan kerja 

(job satisfaction) karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya moral kerja, 

dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Kepuasan kerja adalah 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya (Hasibuan, 

2013:202). 

Kaliski (2007) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan pekerja 

atas prestasi dan kesuksesan didalam pekerjaannya. Hal ini umumnya 

berhubungan dengan produktivitas serta kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja 

berarti dimana seseorang melakukan satu pekerjaanmenikmatinya, melakukannya 

dengan baik dan mendapat ganjaran yang sesuai atas usaha yang sudah dilakukan. 
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Kepuasan kerja juga lebih kepada bagaimana seseorang menyiratkan semangat 

dan kesenangan terhadap pekerjaannya. 

Lebih lanjut lagi, pengertian kepuasan kerja seperti yang diutarakan 

sebagai reaksi emosional atas situasi kerja. Mungkin definisi yang paling terkenal 

dan banyak digunakan adalah definisi yang digunakan oleh Locke (1969, 1976) 

(dalam Brahmana & Christina, 2009), yang mengatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu perasaan senang atau emosi positif yang muncul dari penilaian 

positif seseorang akan pekerjaan atau pengalaman bekerjanya.Kepuasan kerja 

adalah hal yang kompleks dan beragam.Berbeda orangnya, berbeda pula yang 

dirasakannya.  

Sejalan dengan pendapat diatas,Aziri (2008)berpendapat bahwa kepuasan 

kerja lebih tertuju kepada sikap seseorang terhadap keadaan internal, perasaan 

pribadi, dan  prestasinya. Kepuasan kerja dapat dianggap sebagai salah satu faktor 

utama efisiensi dan efektivitas organisasi bisnis Sedangkan Robbin (2003) 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sikap umum seorang karyawan terhadap 

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukan sikap 

yang positif terhadap pekerjaan itu, sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan 

pekerjaannya menunjukan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu. 

    Berdasarkan uraian diatas maka dapat dsimpulkan bahwa kepuasan kerja 

pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap indiviu 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang 

berlaku pada dirinya. Jadi, garis besar kepuasan kerja dapat diartikan sebagai cara 

individu merasakan pekerjaan yang dihasilkan terhadap berbagai aspek yang 

terkandung dalam pekerjaan.  

 

 

2.4.1 Faktor Kepuasan Kerja 

    Menurut Hasibuan (2013:202), kepuasan kerha karyawan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut: 
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1. Balas jasa yang adil dan layak. 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 

3. Berat ringannya pekerjaan. 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 

6. Sikap kepemimpinan dan kepemimpinannya. 

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

 

2.3.3 Indikator Kepuasan Kerja   

   Smith (1969) mendefinisikan lima aspek untuk mengukur kepuasan kerja, 

yaitu: 

1.The supervisor (kepuasan dengan supervisor). 

    Banyak penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan dan kepuasan  

memiliki hubungan positif (Peterson et al., 2003, Koustelios, 2001; Smucker et 

al., 2003).Menurut Heery dan Noon (2001), seorang supervisor didefinisikan 

sebagai "garis depan’ karena supervisor yang bertanggung jawab untuk 

pengawasan karyawan. Nel, et al. (2004) menganggap  supervisor sebagai orang 

yang mengatur aktivitas karyawan. Penelitian yang dilakukan Staudt (1997) juga 

telah membuktikan bahwa umumnya  responden merasa puas dengan pekerjaan 

mereka  jika mereka juga merasa puas dengan supervisor mereka. Supervisor 

memiliki peran yang sangat penting  dengan kemampuan untuk memberikan 

dukungan emosional dan teknis juga dengan dengan memberikan petunjuk tugas 

yang harus dilakukan (Robbins et al., 2003).Menurut studi yang dilakukan oleh 

Packard dan Kauppi (1999), supervisor dengan gaya kepemimpinan demokratis 

akan mengalami kepuasan kerja yang lebih tinggi di bandingkan dengan mereka 

yang bekerja dengansupervisor dengan gaya kepemimpinan otoriter. 

2.Relationship with coworkers (hubungan dengan rekan kerja). 

    Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa rekan kerja yang 

ramah/bersahabat akan mendukung meningkatkan tingkat kepuasan kerja 
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dalamlingkungan kerja (Khaleque dan Choudhury , 1984; Johns , 1996; 

Viswesvaran et al, 1998 ; . Kreitner dan Kinicki , 2004; Luthans , 2006).Hal ini 

diukur dengan seberapa baik karyawan bergaul dan berbaur dengan karyawan 

lainnya dan seberapa baik mereka peduli terhadap sesama karyawan. Hasil serupa 

juga diperoleh setelah melakukan survei pada 1.250 karyawan di sektor makanan. 

Riordan dan Griffeth (1995) menemukan bahwa hubungan positif antara rekan 

kerja meningkatkan tingkat kepuasan kerja. Penelitian mereka menunjukkan 

bahwa hubunganyang baik di antara rekan kerja meningkatkan kepuasan kerja. 

3.Present pay (gaji yang diterima saat ini). 

    Banyak peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh gaji 

terhadap kepuasan kerja (Luthans, 2006; Taylor danBarat, 1992; Robbins, 

2004).Luthans (2006) menyatakan bahwa selain membantu orang untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, gaji juga penting untuk kebutuhan lainnya. Taylor 

dan Barat (1992) tahu bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh gaji. Hal ini 

ditunjukandengan sebagian besar karyawan yang bekerja pada sektor non swasta 

merasa kurang puas dengan pekerjaan mereka jika membandingkan gaji mereka 

dengan orang-orang yang bekerja untuk sektor swasta. 

4.Nature of work (sifat pekerjaan itu sendiri). 

    Sifat dari pekerjaan karyawan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kepuasan kerja (Larwood, 1984; Landy, 1989; Luthans, 2006; 

Griffen dan Moorhead, 2009). Sharma dan Bhaskar (1991) berasumsi bahwa yang 

paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan adalah 

sifat pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, mereka menegaskan 

kepuasan kerja dapat dicapai oleh karyawan jika pekerjaan itu beragam, adanya 

kebijaksanaan, tantangan dan peluang untuk memaksimalkan keterampilan 

kemampuan karyawan. 
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5.Promotion (kesempatan untuk promosi). 

    Beberapa peneliti memiliki pendapat bahwa kepuasan kerja memiliki 

hubungan yang besar dengan kesempatan untuk promosi ( Pergamit dan Veum , 

1999; Sclafane , 1999; Ellickson dan Logsdon , 2002; . Peterson et al, 2003). 

Kreitner dan Kinicki (2004) menyebutkan bahwa kepuasan kerja dan promosi 

memiliki hubungan positif bergantung pada keadilan yang diterima oleh 

karyawan. Banyak orang akan mengalami kepuasan ketika mereka berpikir bahwa 

mereka memiliki peluang masa depan karir yang baik oleh Drafke dan Kossen 

(2002). McCormick (2008) menyebutkan bahwa antara kepuasan kerja karyawan 

dengan kesempatan promosi akan bergantung kepada ekuitas kesempatan promosi 

karyawan. 

 

2.5  Turnover Intention(Intensi Keluar) 

  Pada setiap perusahaan, karyawan dapat keluar dari waktu ke waktu. 

Intensi adalah niat atau keinginan yang timbul pada individu untuk melakukan 

sesuatu. Sementara turnover adalah berhentinya atau penarikan diri seseorang 

karyawan dari tempat bekerja. Dengan demikian, turnover intention (intensi 

keluar) adalah kecenderungan, keinginan atau niat karyawan untuk berhenti 

bekerja dari pekerjaannya (Zeffane, 1994).  

  Dijelaskan lebih lanjut oleh Bluedorn dalam Grant et al., (2001) turnover 

intention adalah kecenderungan sikap atau tingkat dimana seorang karyawan 

memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau mengundurkan diri 

secara sukarela dari pekerjaanya. Sedangkan Mobley, Horner dan Hollingsworth 

(1978) dalam Grant, et al (2001) mengartikan turnover intention sebagai 

kecenderungan atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari pekerjaannya 

secara sukarela atau pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang 

lain.Turnover mengarah pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupa 

jumlah karyawan yang meninggalkan organisasi pada periode tertentu, turnover 

dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian 

atau kematian anggota organisasi. 
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  Selanjutnya, Mobbley, et al (1978) merumuskan tahapan-tahapan kognitif 

yang dialami individu sebelum meninggalkan pekerjaannya, yaitu: 

a. Berpikir untuk berhenti dari pekerjaan (thoughts of quitting). 

b. Berniat untuk mencari alternatif pekerjaan lain (intention to search fot another 

job). 

c. Berniat untuk meninggalkan pekerjaan (intention to quit). 

   

  Seseorang memutuskan untuk keluar dari organisasi pasti memiliki 

penyebab.  Lebih lanjut, Robbins (2006), menjelaskan bahwa penarikan diri 

seseorang keluar dari suatu organisasi (turnover) dapat diputuskan dengan 2 

sebab, yaitu: 

a. Sukarela (voluntary turnover)  

Voluntary turnover atau quit merupakan keputusan karyawan untuk 

meninggalkan organisasi secara sukarela yang disebabkan oleh faktor 

seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini, dan tersedianya alternatif 

pekerjaan lain.  

b. Tidak sukarela (involuntary turnover)  

Sebaliknya, involuntary turnover atau pemecatan menggambarkan keputusan 

pemberi kerja (employer) untuk menghentikan hubungan kerja dan bersifat 

uncontrollable bagi karyawan yang mengalaminya (Shaw et al., 1998). 

 

  Turnover intention biasanya disebabkan oleh keadaan-keadaan atau 

situasi yang dialami oleh masing-masing individu. Utami dan Bonussyeani (2009) 

menyatakan bahwa sebenarnya ada dua keadaan perpindahan kerja yaitu 

perpindahan yang bisa dihindari dan perpindahan yang tidak bisa dihindari. 

Perpindahan kerja sukarela yang dapat dihindari disebabkan karena alasan-alasan:  

a. Upaya yang lebih baik di tempat lain.  

b. Kondisi kerja yang lebih baik di organisasi lain.  

c. Masalah dengan kepemimpinan / administrasi yang ada.  

d. Adanya organisasi lain yang lebih baik.  
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Sedangkan perpindahan kerja sukarela yang tidak dapat dihindari disebabkan oleh 

alasan-alasan:  

a. Pindah ke daerah lain karena mengikuti pasangan.  

b. Perubahan arah karir individu, harus tinggal di rumah untuk menjaga 

pasangan/ anak, dan kehamilan. 

  Turnoveryang terjadidapat merugikan organisasi baik dari segi biaya, 

sumber daya, maupun motivasi karyawan. Turnover yang terjadi berarti 

perusahaan tersebut kehilangan sejumlah tenaga kerja. Kehilangan ini harus 

diganti dengan karyawan baru. Perusahaan harus mengeluarkan biaya mulai dari 

perekrutan hingga mendapatkan tenaga kerja yang baru dan siap bekerja.Faslah 

(2010) menjelaskan bahwa biaya atau kerugian atas adanya turnover meliputi: 

a. Biaya langsung yang terkait dengan kegiatan rekruitmen.  

b. Biaya tidak langsung misalnya biaya yang berhubungan dengan pelatihan 

karyawan baru.  

c. Kerugian produktivitas oleh proses pembelajaran karyawan baru. 

 

  Akan tetapi, tidak semua dampak dari turnover selalu negatif. Ada 

kalanya turnover akan berdampak positif terhadap organisasi. Dampak positif 

yang dapat diambil oleh organisasi kerja dari adanya turnover antara lain adalah 

adanya pergantian bagi mereka yang kurang berprestasi, adanya pembaharuan 

yang dibawa oleh karyawan baru dan juga dapat berdampak pada berkurangnya 

konflik pada organisasi kerja karena karyawan yang keluar adalah karyawan 

penyebab konflik (Septiyani, 2008). 

  Turnover yang dibahas dalam penelitian ini adalah dalam konteks model 

sukarela (voluntary turnover). Variabel intensi keluar diukur dengan tiga item 

yang menggali informasi mengenai keinginan responden untuk mencari pekerjaan 

lain (Mobley, 1989). Item pengukuran tersebut terdiri atas:  

a. Kecenderungan individu berpikir untuk meninggalkan organisasi tempat ia 

bekerja sekarang.  

b. Kemungkinan individu akan mencari pekerjaan pada organisasi lain.  
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c. Kemungkinan meninggalkan organisasi. 

 

2.6  Hubungan antara Stres Kerja dan Turnover Intention 

    Stres kerja dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi 

seseorang, baik fisik maupun mental. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan 

yang bepengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang 

(Siagian, 2014:300). Karyawan yang mengalami stres kerja yang berlebihan 

berimplikasi terhadap voluntary turnoverVoluntary turnover merupakan keinginan 

karyawan keluar dari organisasi secara sukarela dengan suatu alasan. Ketika 

karyawan mengalami tekanan di dalam perkerjaanya, maka karyawan akan 

merasakan stres yang berlebihan sampai akhirnya akan berpikir untuk keluar dari 

organisasi (Robbins dan Judge, 2009). Terdapat beberapa penelitian yang 

menunjukan adanya hubungan antara stres kerja dan turnover intention. 

    Arshadi dan Damiri (2013) meneliti hubungan antara job stress dengan 

turnover intention pada sektor minyak dan gas di Tehran, Iran. Hasil penelitian 

mereka menunjukan  bahwa stres kerja berhubungan positif dan signifikan dengan 

turnover intention, berarti semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi pula 

turnover intention karyawan.Kemudian Hazell (2010) meneliti hubungan antara 

job stres dengan turnover karyawan pada sektor kesehatan di negara bagian 

Florida. Ia  menemukan  bahwa terdapat hubungan antara stres kerja dan kinerja 

karyawan. Hasilnya penelitian mereka menunjukan bahwa stres kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap turnover intention.Dengan demikian, berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan sementara melalui hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1: Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention. 

 

 

2.7   Hubungan antara Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

    Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan senang atau emosi positif yang 

muncul dari penilaian positif seseorang akan pekerjaan atau pengalaman 
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bekerjanya (Locke 1969, 1976 ; dalam Brahmana & Christina, 2009). Sedangkan 

Alves (2005), menyatakan bahwa stres kerja dapat didefinisikan sebagai respon 

fisik dan emosional yang terjadi ketika kemampuan dan sumber daya karyawan 

tidak dapat diatasi dengan tuntutan dan kebutuhan dari pekerjaan mereka. 

Keduanya memiliki keterkaitan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, telah ditemukan bahwa kurangnya kepuasan kerja bisa menjadi 

sumber stres, sementara kepuasan yang tinggi dapat meringankan efek stres, itu 

berarti bahwa stres dan kepuasan kerja saling terkait (Bhatti et al., 2011). Lebih 

lanjut penelitian yang dilakukan oleh Cummins (1990) menyatakan bahwa stres 

kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Stres 

kerja yang dialami karyawan merupakan penyebab utama yang signifikan atas 

ketidakpuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2: Stres kerja berpengaruh negatifdan signifikan terhadap kepuasan kerja 

 

 

2.8   Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Turnover Intention 

    Dalam sebuah organisasi, penyebab seseorang meninggalkan perusahaan 

selalu menjadi pertanyaan bagi setiap perusahaan. Kepuasan kerja pada karyawan 

memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan. Karyawan yang merasa puas 

pastinya akan bertahan di perusahaan itu dan mampu bekerja secara produktif. 

Dijelaskan oleh Moore (2002) bahwa ketidakpuasan kerja telah sering 

diidentifikasikan sebagai suatu alasan yang penting yang menyebabkan individu 

meninggalkan pekerjaannya.  

    Penelitian yang dilakukan oleh Barak et al., (2001) membuktikan bahwa 

kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dengan turnover 

karyawan. Kepuasan kerja juga telah berulang kali diidentifikasi sebagai alasan 

utama mengapa karyawan meninggalkan pekerjaan mereka. Salah satunya adalah 

penelitian yag dilakukan oleh Mahdi, et al (2012). Tujuan peneltian yang mereka 

lakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasa kerja dan turnover 

intentionkaryawan dari perusahaan percetakan lokal di Malaysia. Hasil yang 
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diperoleh pada penelitian tersebut menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention.  

    Sejalan dengan pendapat diatas, Chaudhary & Chaudhari (2015) juga 

meneliti hubungan antara kepuasan kerja dan turnover intention pada sektor 

perbankan di India. Berasarkan penelitian yang mereka lakukan, hasilnya adalah 

mereka menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan negatif  terhadap 

turnover intention sehingga dapat disimpulkan bahwa jika  kepuasan kerja 

karyawan tinggi, maka turnover intention akan turun/rendah. Dengan demikian, 

berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sementara melalui hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H3: Kepuasan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover 

intention. 

 

2.9  Efek Mediasi Kepuasan Kerja dalam Hubungan Antara Stres Kerja 

dan Turnover Intention 

    Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seseorang (Hasibuan, 2015:204). Berdasakan uraian diatas, 

terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara stres 

kerja dan turn over intention. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Arshadi dan Damiri (2012). Mereka meneliti hubungan antara job stress dengan 

turnover intention. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa stres kerja 

berhubungan positif dan signifikan dengan turnover intention, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi pula turnover intention 

karyawan. 

    Stres kerja memang mempengaruhi turnover intention tetapi beberapa 

ahli menemukan bahwa antara stres kerja dengan turnover karyawan memiliki 

hubungan tidak langsung, tetapi hubungan itu dimediasi oleh kepuasan kerja. 

Terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat 

berperan sebagai mediator antara stres kerja dan turnover karyawan.   

    Penelitian empiris yang dilakukan oleh Kemery, Bedeian, Mossholder, 

and Touliatos, 1985; LeRouge, Nelson, and Blanton, 2006; Parasuraman, and 



29 
 

 

Alutto, 1984; Tuten and Neidermeyer, 2004)adalah salah satunya. Mereka 

menyatakan bahwa stres kerja meningkatkan ketidakpuasan kerja, sehingga 

ketidakpuasan kerja tersebut mendorong karyawan untuk keluar dari perusahaan. 

Sejalan dengan pendapat diatas, dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Hasibuan (2015:203) juga manyatakan bahwa stres 

karyawan timbul akibat kepuasan kerja tidak terwujud dari pekerjaannya, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa stres karyawan timbul akibat kepuasan 

kerja yang tidak terwujud dan dapat menyebabkan karyawan keluar dari 

organisasi. 

  Lebih lanjut, Paillé (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menunjukkan bagaimana kepuasan kerja membantu karyawan bertahan kerja dari 

stres yang dihadapinya. Lebih tepatnya, ia menyelidiki sejauh mana kepuasan 

kerja memediasi hubungan antara stres kerja dan turnover intention. Hasil  

menarik pun diperoleh dan dapat membantu meyakinkan peran mediasi kepuasan 

kerja.Perhitungan dalam penelitian yang dilakukannya membuktikan bahwa 

kepuasan kerja memediasi hubungan antarastres kerja dan turnover intention. 

Kemudian, penelitian empiris yang dilakukan oleh Tuten dan Neidermeyer (2004) 

juga menunjukkan bahwa stres kerja dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja, 

sehingga memotivasi karyawan untuk untuk keluar dari perusahaan. 

H4: Kepuasan kerja memediasi pengaruh stres kerja terhadap turnover 

intention 

 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literature yang berkaitan, 

diantaranya hasil studi penelitian dari jurnal internasional dan penelitian 

sebelumnya mengenai Efek Mediasi Kepuasan Kerja dalam Hubungan antara 

Stres Kerja dan Turnover Intention. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Paramita 

(2013) 

Pengaruh 

Kepuasan Kerja 

dan Stres Kerja 

Terhadap 

Turnover 

Intention pada 

Karyawan PT. 

Unitex di Bogor 

Deskriptif Kepuasan kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention, 

sedangkan stres kerja 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

turnover intention 

2.  Agustina 

(2013) 

Pengaruh Stres 

Kerja Terhadap 

Turnover 

Karyawan 

Bagian Produksi 

PT. Longvin 

Indonesia 

Sukabumi Jawa 

Barat 

Deskriptif Variabel stres kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap turnover karyawan. 

3.  Bonaventur

a Riyda 

Putra 

(2012) 

Pengaruh Job 

Stressor 

Terhadap 

Turnover 

Intention dengan 

Kepuasan Kerja 

Sebagai 

Variabel 

Pemediasi 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa job 

stressor berpengaruh negatif 

pada kepuasan kerja, hal ini 

bearti bahwa semakin tinggi 

job stressor pada karyawan 

maka kepuasan kerja 

karyawan akan semakin 

rendah. Job stressor 
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mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

turnover intention. Hasil ini 

berarti bahwa semakin 

tinggi job stressor pada 

karyawan maka turnover 

intention karyawan akan 

semakin tinggi. Kepuasan 

kerja tidak memediasi 

pengaruh job stressor 

terhadap turnover intention 

4.  Nilufar 

Ahsan 

(2009) 

A Study of Job 

Stress on Job 

Satisfaction 

among 

University Staff 

in Malaysia: 

Empirical Study 

Deskriptif Menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara stres 

kerja dan kepuasan kerja. 

5.  Fisnik 

Bityqi 

(2010) 

Work Stres, Job 

Satisfaction and 

Organizational 

Commitment 

among Publik 

Employees 

before 

Privatization 

Deskriptif Adanya hubungan yang kuat 

antara stres kerja dan 

kepuasan kerja (tingkat stres 

kerja yang tinggi dapat 

mengakibatkan kepuasan 

kerja yang rendah) dan 

adanya hubungan yang kuat 

antara kepuasan kerja dan 

komitmen (kepuasan kerja 

yang rendah mengakibatkan 

komitmen rendah), 

konsekuensi yang diperoleh 
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adalah komitmen yang 

rendah memicu intensitas 

karyawan yang tinggi untuk 

berhenti 

6. Nasrin 

Arshadi and 

Hojat 

Damiri 

(2012) 

Relationship of 

Job Stress with 

Turnover 

Intention and 

Job 

Performance: 

Moderating 

Role of OBS. 

Deskriptif Temuan menunjukkan 

hubungan negatif antara 

pekerjaan stres dan 

pekerjaan kinerja dan 

hubungan positif antara 

stres kerja dan keinginan 

berpindah. Selain itu, 

berdasarkan organisasiharga 

diri (OBSE) secara 

signifikan memoderasi 

hubungan stres kerja dengan 

keinginan berpindah dan 

prestasi kerja. 

7. Sulaiman 

Olanrewaju 

Adebayo 

(2011) 

Influence of 

Supervisory 

Behaviour and 

Job Stress on 

Job Satisfaction 

and Turnover 

Intention of 

Police 

Personnel in 

Ekiti State. 

 Hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh 

signifikan antara variabel 

pengawasan supervisor 

pengawasan terhadap 

kepuasan kerja, pengaruh 

yang signifikan dari 

pengawasan supervisor 

terhadap turnover intention 

dan pengaruh yang 

signifikan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja.  
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2.11  Paradigma Penelitian 

 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

2.1 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015:64), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

(M) 

Kepuasan Kerja 

(X) 

Stres Kerja 

(Y) 

Turnover 

Intention 
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jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban empirik. Berdasarkan kerangka pemikiran 

yang diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. 

H2:  Stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. 

H3: Kepuasan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap turnover     

intention. 

H4: Kepuasan kerja memediasi pengaruh stres kerja terhadap turnover 

intention 


