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BAB II 

KAJIAN dan KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Bab ini penulis akan menguraikan beberapa landasan teori penelitian yang 

digunakan sebagai acuan atau dasar untuk melakukan penelitian dalam membahas 

permasalahan guna menganalisis pada bab selanjutnya yang diambil dari berbagai 

literatur yang ada. Adapun teori yang akan dibahas yaitu stres karyawan, 

kedisiplinan, dan kinerja. Namun, sebelum membahas tentang ketiga variabel 

tersebut penulis akan menyinggung sedikit tentang beberapa teori yang 

membawahai dari variabel yang diteliti yaitu manajemen serta manajemen sumber 

daya manusia. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang 

untuk memimpin sebuah organisasi, contoh dalam sekup kecil seorang manajer 

diharuskan dapat mengelola perusahaan yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Manajemen merupakan ilmu yang memiliki peran penting dalam 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai, sekaligus mengkoordinasikan secara efektif dan efisien seluruh sumber 
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daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Berikut adalah 

pengertian manajemen berdasarkan pendapat beberapa para ahli: 

Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan 

organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai 

tugas yang mungkin diperlukan Marry Parker Follet dalam T.H. Handoko, 

(2014:8). 

Selain itu manajemen merupakan pengelolaan berbagai sumber daya yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berbagai sumber daya yang 

ada harus direncanakan dengan baik, diorganisasikan, digerakan, dan diawasi 

sehingga penggunaanya tepat sebagaimana rencana yang ditetapkan bersama di 

perusahaan pada buku manajemen sumber daya manusia  Lijan Poltak Sinambela 

(2018:5) 

Berdasarkan uraian di atas yang membahas mengenai definisi manajemen, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah ilmu juga seni 

dalam mepengaruhi orang lain untuk bekerjasama serta memanfaatkan teknologi 

yang ada agar dapat mencapai tujuan organisasi sehingga tercapainya tujuan 

perusahaan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Adapun 

beberapa aspek yang meliputi di dalam fungsi dari manajemen yaitu perencanaan, 

penganggaran, pengorganisasian, pemecahan masalah, mengawasi, dan 

kepegawaian. Oleh karenanya manajemen harus memperhatikan beberapa asepek 
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tersebut harus menjadi fokus manajemen pelaksanaannya, agar mencapai tujuan 

atau target perusahaan 

. 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara sangatlah melimpah 

terutama pada negara berkembang. Oleh karena itu harus adanya regulasi yang 

baik dalam pengelolaannya agar sumber daya manusia yang dimiliki tidak 

menjadi sia-sia. Sumber daya manusia pula menjadi salah satu modal dalam 

melakukan aktivitas produksi dalam sebuah proses produksi. 

Manajemen sumber daya manusia hadir sebagai pedoman dalam mengelola 

sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen sumber 

daya manusia sendiri berperan penting untuk mencapai tujuan perusahaaan. 

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan yaitu 

perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan. 

 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan fungsi-fungsi 

manajemen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul bagi 

perusahaan serta dapat dipelihara agar tetap bekerjasama dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 
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Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek 

“orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi 

perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian Gary Dessler 

dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:8). 

A.F. Stoner dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:8) MSDM adalah suatu 

prosedur yang berkelanjutan, bertujuan untuk memasok suatu organisasi dengan 

orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi serta jabatan yang tepat 

saat organisasi membutuhkannya. 

Rancangan sistem formal dalam organisasi untuk memastikan penggunaan 

bakat manusia secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan organisasi. 

Serdamayanti (2014:25). 

Penjelasan terhadap manajemen sumber daya manusia dari beberapa ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, manajemen sumber daya 

manusia merupakan kebijakan-kebijakan yang mengatur terhadap sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan dengan 

memperhatikan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. 

 

2.1.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Agar mencapai tujuan organisasi atau perusahaan MSDM harus 

melaksanakan beberpa fungsinya dengan baik. Dengan menjalankan fungsinya 
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MSDM tidak kehilangan orientasinya untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

organisasi. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah 

perusahaan menurut Lijan Poltak Sinambela (2018:18) yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Merupakan aktivitas organisasi untuk menelaah apa yang akan dilakukan 

oleh SDM, bagaimana melakukannya, dan kapan dilakukannya. 

Perencanaan sendiri mengacu pada usaha organisasi untuk 

mengidentifikasi implikasi SDM pada perubahan organisasional dan pada 

isu bisnis utama agar mencapai tujuan organisasi. 

2. Staffing 

Merupakan proses ketika organisasi memastikan jumlah pekerjaan dengan 

kemampuan sesuai, untuk mencapai tujuan organisasi dengan kegiatan 

analisis kegiatan, perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Yaitu pendekatan formal yang digunakan organisasi untuk memastikan 

bahwa organisasi dengan kualifikasi sesuai kebutuhan, dengan ini juga 

pegawai merasa keberadaanya diakui oleh perusahaan tempatnya berkerja. 

4. Kompensasi dan Benefit 

Merupakan pemberian balas jasa atas apa yang sudah diberikan oleh 

pegawai terhadap perusahaan. Kompensasi sendiri harus memegang 

konsep layak serta adil, agar pegawai dapat memenuhi kebutuhannya serta 

posisinya diakui. 

5. Keamanan dan Kesehatan 
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Meliputi perlindungan pegawai dari kecelakaan yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pekerjaan. Aspek ini penting untuk diperhatikan karena 

pegawai yang memiliki kesehataan yang terjaga akan lebih produktif 

dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga perusahaan mendapat 

keuntungan sesuai tujuan perusahaan.  

6. Pegawai dan Relasi Kerja  

Pegawai juga diperbolehkan untuk berserikat dengan itu mereka merasa 

aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat ketika merasakan 

ketidakadilan. 

7. Riset Sumber Daya Manusia 

Agar MSDM dapat memaksimalkan SDM yang dimiliki ada baiknya 

mengadakan riset berkala, agar sesuai dengan kebutuhan serta menyadari 

kelemahan yang dimiliki. 

 

Berdasarkan uraian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dapat 

diartikan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Namun, ketika MSDM tidak melaksanakannya 

fungsinya dengan baik sulit rasanya organisasi atau perusahaan dapat mencapai 

tujuan organisasi. 

2.1.3 Stres Kerja 

Setiap individu pada dasarnya harus memiliki stres dalam menjalankan 

kehidupannya begitu juga dalam hal produktivitas dalam sebuah perusahaan agar 
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setiap individu memiliki motivasi dalam menjalankan kegiatan produktivitasnya. 

Namun, tingkat stres yang dibebankan pada setiap individu haruslah sesuai 

kemampuannya agar mencapai tingkat produktivitas yang maksimal. 

Penentuan tingkat stres kerja setiap invidu tentunya berbeda-beda. Oleh 

karena itu, manajemen sumber daya manusia harus dapat mengelola stres kerja 

setiap individu karyawannya agar terjaga kualitas produktivitasnya. Karena ketika 

tingkat stres seseorang tinggi akan membuatnya terganggu dalam produktivitas 

yang ditentukan oleh perusahaan.  

 

2.1.3.1 Pengertian Stres Kerja 

Stress kerja pada setiap individu karyawan haruslah pada titik yang 

seimbang agar tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Ketika mengalami 

tekanan yang berlebih karyawan akan mengalami tingkat stress yang tinggi 

sehingga akan mengalami stres dan mempengaruhi kinerjanya, begitupun 

sebaliknya ketika karyawan tidak mendapatkan tekanan ketika bekerja maka 

kinerjanya tidak akan maksimal. 

Menurut Sondang P. Siagian dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:472) stres 

merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran 

dan kondisi fisik seseorang.  

Kreitner dan Kinicki dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:472) stres 

merupakan respon adaptif yang dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses 

psikologis individu, yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan 
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eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis/fisik 

khusus pada seseorang.  

Charles D. Spielberger dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:472) stres 

adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya objek-objek 

dalam lingkungan atau suatu stimulasi yang secara objektif adalah berbahaya. 

Stres juga diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. 

Dari uraian tentang stres kerja dari beberapa ahli penulis dapat memahami 

stres kerja merupakan kondisi psikologi yang dipengaruhi dari luar dan dalam 

dirinya sehingga berdampak pada produktivitasnya pada perusahaan. 

 

2.1.3.2 Sumber Stres Kerja  

Stres kerja muncul dari berbagai sumber, oleh karenanya manajemen 

sumber daya manusia harus mengetahui sumber-sumber munculnya stres pada 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan mengetahui sumber stres 

setidaknya manajemen sumber daya manusia dapat meminimalisir tingkat stres 

yang akan dialami oleh karyawan. Adapun beberapa sumber stres sebagai berikut: 

Sondang Siagian (2014:301) menggolongkan sumber-sumber stres kerja 

berdasarkan asalnya, pertama berasal dari pekerjaan dan kedua berasal dari luar 

pekerjaan. Berikut berbagai hal yang dapat menjadi sumber stres yang berasal dari 

pekerjaan:  

1. Beban tugas yang terlalu berat  

2. Desakan waktu  
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3. Penyediaan uang kurang baik  

4. Iklim kerja yang tidak aman  

5. Kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi kerja  

6. Ketidakseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab  

7. Ketidakjelasan peranan pada karyawan dalam seluruhan kegiatan organisasi  

8. Frustasi yang ditimbulkan oleh intervensi pihak lain di dalam dan di luar 

kelompok kerjanya. 

9. Perbedaan nilai yang dianut oleh karyawan dan yang dianut oleh organisasi  

10. Perubahan yang terjadi pada umumnya memang menimbulkan rasa 

ketidakpastian 

Sedangkan sumber-sumber stres yang berasal dari luar pekerjaan meliputi:  

1. Masalah keuangan  

2. Perilaku negatif anak-anak 

3. Kehidupan keluarga yang tidak atau kurang harmonis  

4. Pindah tempat tinggal  

5. Ada anggota keluarga yang meninggal  

6. Kecelakaan mengidap penyakit berat   

 

2.1.3.3 Pendekatan Stres Kerja 

Karena stres kerja menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan sehingga harus melakukan beberapa pendekatan-

pendekatan agar dapat meminimalisir stres yang dialami oleh setiap individu pada 
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perusahan atau organisasi. Adapun pemaparan menurut ahli mengenai pendekatan 

stres kerja sebagai beriku: 

Keith Davis dan John W. Newstrom dalam Lijan Poltak Sinambela 

(2018:474) menyatakan bahwa empat pendekatan yang sering melibatkan pegawai 

dan kerjasama manajemen untuk manajmen stres adalah dukungan sosial, 

meditasi, bio-feedback,dan program kesehatan pribadi. Dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Dukungan sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas yang 

bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada pegawai. 

2. Melalui meditasi. Pendekatan ini perlu dilakukan pegawai dengan cara 

berkonsentrasi ke alam pikiran, mengendorkan kerja otot, dan 

menenangkan emosi. 

3. Bio-feedback. Pendekatan ini dilakukan melalui bimbingan medis. Melalui 

bimbingan dokter, psikiater, dan psikologi sehingga diharapkan pegawai 

dapat menghilangkan  stres yang dialaminya. 

4. Program kesehatan pribadi. Pendekatan ini merupakan pendekatan 

preventif sebelum terjadinya stres. Dalam hal ini, pegawai dalam periode 

waktu tertentu memeriksa kesehatan, melakukan relaksasi otot, pengaturan 

gizi, dan olahraga secara teratur. 

Sesuai pemaparan tersebut bahwa pada dasarnya pendekatan stres kerja 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, agar karyawan yang dimiliki oleh 

perusahaan atau organisasi terhindar dari stres kerja. Stres kerja pun harus pada 
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titik yang sesuai dengan kemampuan setiap individu oleh karenanya, pendekatan 

tersebut digunakan untuk menyeimbangi stres kerja ketika dialami karyawan. 

 

2.1.3.4 Upaya Penanggulangan Stres Kerja 

Sudah disinggung sebelumnya bahwa stres kerja pada titik tertentu akan 

meningkatkan produktivitas sehingga mencapai puncaknya namun ketika tidak 

dikelola dengan baik stres akan menimbulkan permaslahan pada individu hingga 

memengaruhi target perusahaan. Sondang P Siagian (2014:302) Berbagai langkah 

yang dapat diambil oleh bagian Manajemen Sumber Daya Manusia untuk 

mengatasi stres yang dihadapi oleh pegawai atau karyawan yang ia miliki, yaitu 

dengan cara sebagai berikut:  

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan manajemen dalam membantu para karyawan 

menghadapi stres. 

2. Menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh karyawan sehingga mereka 

mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta bantuan jika mereka 

menghadapi stres.  

3. Melatih para manjer dengan tujuan agar mereka peka terhadap timbulnya gejal-

gejal stres dikalangan para karyawannya dan dapat mengambil langkah-

langkah tertentu sebelum stres itu berdampak negatif terhadap kinerja 

karywawannya itu.  

4. Melatih para karyawan untuk mengenali dan menghindari sumber-sumber 

stres. 
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5. Terus menerus membuka jalur komunikasi dengan para karyawan sehingga 

mereka benar-benar mengatasi stres yang dihadapinya.  

6. Memantau terus menerus kegiatan-kegiatan organisasi sehingga kondisi yang 

dapat menjadi sumber stres dapat diidentifikasi dan dihilangkan secara dini.  

7. Menyempurnakan tentang bagian kerja dan tata ruang kerja sedemikian rupa 

sehingga berbagai sumber stres yang berasal dari kondisi kerja dapat dihindari.  

8. Menyediakan jasa bantuan stres bagi karyawan yang bersangkutan. 

 

2.1.3.5 Dimensi dan Indikator Stres Kerja 

Mengetahui tingkat stres karyawan, manajemen sumber manusia haruslah 

mengukurnya dengan alat bantu dari dimensi-dimensi yang ada, agar terukur 

tingkat stres yang dialami oleh karyawan pada tingkat stres yang mana. 

Menurut Charles D. Spielbreg dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:474) 

secara umum stres kerja dikelompokan menjadi stres individu dan organisasi, 

sebagai berikut:  

1. Stres Individu 

Meliputi: konflik peran, beban karir, hubungan dalam pekerjaan  

2. Stres organisasi  

Meliputi struktur organisasi, kepemimpinan 

 

2.1.4 Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya 

manusia yang harus diperhatikan karena dengan memiliki kedisiplinan yang baik 
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maka akan baik pula produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, kedisiplinan 

sendiri harus sangat diperhatikan dengan baik oleh manajemen sumber daya 

manusia agar kegiatan produktivitas terjaga hingga mencapai target dan tujuaan 

perusahaan. Namun kedisiplinan juga dapat membuat orang tertekan sehingga 

mengalami ketidak nyamanan ketika melakukan pekerjaannya dan berdampak 

terhadap kegiatan produktivitas di dalam perusahaan. 

 

2.1.4.1 Pengertian Kedisiplinan 

Kedisiplinan berawal dari kesadaran diri sendiri dengan diwujudkannya 

pada mentaati peraturan yang sudah disepakati oleh perusahaan. Oleh sebab 

bersumber pada kepribadiaan seseorang maka pemeliharaan kedisiplinan sendiri 

harus dilakukan dengan cara pembinaan terhadap individu yang melaksanakannya 

agar tetap mentaati peraturan yang ada. Adapun teori yang sudah dikemukakan 

mengenai kedisiplinan menurut beberapa para ahli yaitu: 

Menurut Heidjrachman dan Husnan dalam Lijan Poltak Sinambela 

(2018:333) disiplin adalah setiap persorangan dan kelompok yang menjamin 

adanya kepatuhan terhadap “perintah” dan berinisiatif untuk melakukan tindakan 

yang diperlukan seandainya tidak ada “perintah”. 

Lijan Poltak Sinambela (2018:335) disiplin kerja merupakan alat yang 

digunakan pemimpin untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia 

merubah perilaku mengikuti aturan main yang sudah di tetapkan. 
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Edy Sutrisno (2016:89) disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai 

dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis 

maupun tidak tertulis. 

Uraian teori tersebut kedisiplinan merupakan penyesuaian sikap dan 

perilaku terhadap peraturan serta norma-norma yang berada di perusahaan agar 

tercapainya tujuan perusahaan, serta mendapatkan sanksi ketika individu 

melakukan tindakan melanggaran peraturan yang sudah disepakati oleh 

perusahaan. 

 

2.1.4.2 Tujuan Kedisiplinan 

Terdapatnya tujuan yaitu untuk menentukan arah dalam melangkah agar 

tidak bias dalam pelaksanaannya. Selain itu tujuan juga berguna agar ketika 

melaksanakannya jelas pada titik tertentu yang kita sebut dengan target 

perusahaan atau organisasi. Berikut pendapat ahli yang mengulas tentang tujuan 

kedisiplinan: 

Hanry Simamora dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:339) tujuan 

kedisiplinan yaitu memastikan bahwa perilaku-perilaku pegawai konsisten dengan 

aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi. 

Bejo Siswanto dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:340) menguraikan 

bahwa tujuan disiplin kerja adalah sebagai berikut:  
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1. Agar karyawan mentaati segala peraturan dan kebijakan ketenaga kerjaan baik 

secara tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen. 

2. Mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan 

pelayanan maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan 

perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

3. Mampu menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan jasa 

perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Mampu bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

pada perusahaan. 

5. Karyawan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 

 

2.1.4.3 Jenis-jenis Disiplin 

Kedisiplinan karyawan menetukan langkah atau sikap yang harus diambil 

oleh manajemen sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam penentuan sikap manajemen sumber daya manusia tidak boleh salah 

karena akan berpengaruh pada produktivitas karyawan.  

Mangkunegara dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:336) mengungkapkan 

bahwa jenis kedisiplinan dibagi menjadi dua bentuk disiplin kerja yaitu disiplin 

preventif dan disiplin korektif.  

1. Disiplin Preventif  

Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakan karyawan 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang digariskan 
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oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakan karyawan, 

mendisiplinkan diri. Dengan cara preventif, karyawan dapat memelihara 

dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan atau intansi.  

Pemimpin perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun 

iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula karyawn harus dan 

wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peraturan-

peraturan yang ada dalam organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu 

sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian 

sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik maka 

diharapkan akan lebih mudah menggerakan disiplin kerja. Tujuan pokok 

dari disiplin preventif ini adalah mendorong karyawan agar memiliki 

disiplin diri yang baik, jangan sampai para karyawan berperilaku negatif 

atau melanggar atauran yang ada.  

2. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan karyawan dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan atau 

organisasi.  

Pada disiplin korektif, karyawan yang melanggar disiplin perlu diberikan 

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi 

adalah untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. 
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Sesuai dengan ungkapan dari ahli tersebut beberapa pendekatan kedisiplinan 

dilaksanakan dengan cara merumuskan bersama dan dirumuskan sesuai tujuan 

perusahaan itu sendiri, namun setelah aturan-aturan tersebut disepakati maka 

setiap elemen yang terlibat harus mentaatinya karena setiap peraturan terdapat 

beberapa sanksi ketika dilanggar. 

 

2.1.4.4 Sanksi Pelanggaran Kedisiplinan  

Sanksi pelanggaran kedisiplinan merupakan hukuman yang diberikan 

kepada setiap elemen di perusahaan oleh pemimpin perusahaan terhadap 

pelanggar dari peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Oleh karena 

itu sanksi ini dibuat sesuai dengan kebijakan bersama karena setelah adanya 

peraturan ini akan ada pihak yang mengalami kerugian terhadap kegiatan 

indisipliner. 

Adapun menurut para ahli yang membahas tentang tindakan atau sikap yang 

harus diambil oleh pemimpin ketika terdapat tindakan atau sikap indisipliner di 

perusahaannya. Veithzal Rivai dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:353) sanksi 

pelanggaran kerja adalah “Hukuman disiplin yang dijatuhkan pimpinan organisasi 

kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan 

organisasi”. Adapun tingkat dan jenis sanksi pelanggaran kerja yang umumnya 

berlaku dalam suatu organisasi yang dijelaskan oleh Veithzal Rivai Lijan Poltak 

Sinambela (2018:354) adalah sebagai berikut:  

1. Sanksi Pelanggaran Ringan, dengan jenis: Teguran lisan, Teguran tertulis, 

Pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. 
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2. Sanksi Pelanggaran Sedang, dengan jenis: Penundaan Kenaikan Gaji, 

Penurunan Gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat. 

3. Sanksi Pelanggaran Berat, Dengan jenis: Penurunan Pangkat, Pembebasan Dari 

Jabatan, Pemberhentian, Pemecatan. 

Dari penjelasan tersebut bahwa pemberian sanksi harus sesuai dengan 

kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, dan dilakukan bertahap. Agar tidak 

merasa diberatkan maka tahap ini harus di tempuh oleh manajemen sumber daya 

manusia terhadap karyawan yang melakukan tindakan indispiliner. 

 

2.1.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan karyawan sehingga 

dia melakukan kegiatan yang indisipliner serta dapat merugikan perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut harus diketahui agar dapat diminimalisir oleh manajemen 

sumber daya manusia, selain itu juga dengan mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan manajemen sumber daya manusia dapat mengetahui 

langkah atau sikap apa yang harus ditempuh untuk meminimalisisrnya. 

Singodimedjo dalam Edy Sutrisno (2016:89) mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin kerja adalah:  

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa 

mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payahnya yang telah 

dikontribusikan bagi perusahaan.  

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 
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Keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena dalam lingkungan 

perusahaan, semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan 

dapat menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat menggendalikan 

dirinya dari ucapkan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan 

disiplin yang telah ditetapkan.  

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.  

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak 

ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama.  

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan sangsi 

yang ada, maka semua karyawan akan merasa terlindungi, dan dalam hatinya 

berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa.  

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin.  

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perlu ada pengawasan, 

yang akan mengarahkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan 

tepat dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan.  

Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu 

dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan 

kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih 

membutuhkan perhatian yang besar dari pimpinannya sendiri.  

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 

Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain:  
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a. Saling menghormati, bila bertemu di lingkungan pekerjaan.  

b. Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, sehingga para 

karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut.  

c. Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, 

apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka.  

d. Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepeda rekan kerja, 

dengan menginformasikan, ke mana dan untuk urusan apa, walaupun 

kepada bawahan sekalipun.  

Dari pemaparan di atas pada dasarnya kedisiplinan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dalam diri maupun eksternal dirinya, sehingga sinergi antar 

pemimpin dan yang dipimpin haruslah baik agar terwujudnya kedisiplinan. 

Namun, pada pemaparan di atas fakor manajemen sumber daya manusia sangatlah 

berpengaruh besar pada setiap karyawan untuk menentukan arah kedisiplinan 

karyawan. 

 

2.1.4.6 Dimensi dan Indikator Kedisiplinan 

Intinya ada banyak indikator yang memengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan di suatu organisasi atau perusahaan, oleh karenanya, harus ada penilaian 

dengan alat bantu dimensi dan indikatornya. Bejo Siswanto dalam Lijan Poltak 

Sinambela (2018:356) memaparkan dimensi dan indikator  dalam kedisiplinan 

yaitu:  

1. Frekuensi kehadiran 
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Frekuensi kehadiran merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan karyawan. Semakin tinggi frekuensi kehadirannya maka karyawan 

tersebut telah memiliki disiplin kerja yang tinggi. Berikut indikator frekuensi 

kehadiran diukur dengan menggunkan dua indikator yaitu:  

a. Kehadiran karyawan tepat waktu di tempat kerja. 

b. Absensi  

2. Tingkat kewaspadaan karyawan 

Karyawan yang dalam pelaksanaan pekerjaanya selalu penuh perhitungan dan 

ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun 

pekerjaanya. Berikut indikator tingkat kewaspadaan karyawan diukur dengan 

menggunakan dua indikator yaitu:  

a. Ketelitian  

b. Perhitungan 

3. Ketaatan pada standar kerja 

Dalam melaksanakan pekerjaanya karyawan diharuskan menatati semua 

standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman 

kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. Berikut indikator 

dimensi ketaatan pada standar kerja diukur dengan menggunkan indikator 

yaitu:  

a. Menatati peraturan dan pedoman kerja 

b. Tanggung jawab 

4. Ketaatan pada peraturan kerja 
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Dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. Dimensi 

ketaatan pada peraturan kerja diukur dengan dua indikator yaitu:  

a. Kepatuhan  

b. Kelancaran  

5. Etika kerja 

Diperlukan oleh setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya agar 

tercipta suasana harmonis, saling menghargai antar sesama karyawan. Dimensi 

etika kerja diukur dengan menggunkan indikator yaitu: 

a. Suasana harmonis 

b. Saling menghargai  

Sedangkan Singodimejo dan Edy Sutrisno (2016:94) menjabarkan tentang 

dimensi kedispilin kerja yang dibagi dalam empat di antaranya adalah:  

1. Taat terhadap aturan waktu  

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

2. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan.  

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan 

Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain.  

4. Taat terhadap peraturan lainnya  
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Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para 

karyawan dalam perusahaan. 

 

2.1.5 Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan faktor penting untuk menakar hasil kerja karyawan 

sehingga terukur pula ketercapaian tujuan perusahaan dalam melakukan 

produktivitas. Karena menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian 

tercapainya tujuan organisasi maka manajemen sumber daya manusia harus 

mengontrol juga menilai kinerja karyawan agar terukur. 

Namun dalam penilaiannya banyak faktor yang memengeruhi kinerja 

karyawan sehingga kinerjanya naik bahkan turun, oleh karenanya mengapa 

manajemen sumber daya manusia harus melakukan pemeliharaan pada setiap 

individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

 

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Pegawai 

Kinerja merupakan hasil kerja dari karyawan baik kualitas maupun kuantitas 

yang sudah diberikan kepadanya. Kinerja karyawan menjadi tolak ukur 

keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Berikut ini penjelasan tentang kinerja karyawan menurut para ahli: 

Lijan Poltak Sinambela, dkk (2018:480) kinerja pegawai merupakan 

kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu.  

Casio dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:481) kinerja merujuk pada 

pencapaian tujuan pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. 
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Stephen Robbins dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:480)  bahwa kinerja 

diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu 

dibandingkan dengan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. 

Dari uraian tentang kinerja kerja, kinerja merupakan hasil dari beban kerja 

yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kemampuan setiap individu dalam 

sebuah perusahaan atau organisasi. Namun perusahaan atau organisasi harus 

memiliki ukuran atau target terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh 

karyawanya atau sering disebut dengan target. 

 

2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Karyawan 

Sudah sempat disinggung sedikit di atas bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja kerja karyawan, sehingga kinerjanya membaik atau bahkan 

memburuk atau menurun. Faktor-faktor ini pula mempengaruhi penilaian 

manajemen sumber daya manusia terhadap setiap individu yang ada pada 

perusahaan atau organisasi. 

Robert Bacal dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:498) mengemukakan 

bahwa pada dasarnya kinerja dibagi menjadi dua, sebagai berikut: 

1. Individu (karyawan) 

Hal-hal yang mengpengaruhi individu dalam mencapai kinerja yang sudah di 

sepakati oleh perusahaan yaitu, sebagai berikut: 

a. Banyak di antara karyawan yang memiliki pengalaman buruk dengan 

manajemen kinerja 

b. Tidak ada orang yang suka dikritik.  
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c. Kebingungan dalam mengartikan tugas pekerjaan. 

d. Para karyawan sering kali tidak mengerti untuk apa manajemen kinerja 

dilaksanakan dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berguna bagi 

mereka. 

2. Perusahaan  

a. Formulir dan prosedur yang digunakan organisasi tidak masuk akal, 

hanya sekedar setumpuk pekerjaan administrasi yang tak ada tujuannya. 

b. Tidak punya waktu. 

c. Tidak suka bertengkar dengan karyawan, karena karyawan akan merasa 

diserang dan hal ini tidak pernah terasa nyaman. 

d. Susah memberikan umpan balik kepada karyawan. 

 

2.1.5.3 Tujuan Kinerja 

Kinerja bertujuan untuk mengetahui hasil dari tugas yang sudah diberikan 

kepada karyawan, selain itu tujuan dari kinerja juga untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tidak hanya bertujuan 

itu saja, kinerja juga bertujan untuk menyusun strategi yang akan diambil oleh 

perusahaan untuk mencapai target yang lebih tinggi. 

Tujuan kinerja kerja karyawan menurut Lijan Poltak Sinambela (2018:503-

504) yaitu sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Tentang arah perusahaan secara umum.  
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3. Sebuah aspirasi. 

4. Tanggungjawab setiap individu. 

5. Membantu mendefinisikan harapan atau target kinerja.  

6. Mengusakan kerangka kerja bagi supervisor. 

7. Berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

8. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawa untuk mengambil 

inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 

9. Sifatnya luas.  

Poin-poin yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penilain kinerja yaitu agar tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan dengan 

maksimal dan cara menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh setiap invidu 

atau perusahaan sehingga mendapatkan jalan keluar dari permaslahan yang sedang 

di hadapi.  

 

2.1.5.4 Penilaian Kinerja Kerja 

Penilaian kinerja haruslah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

karayawan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan kepadanya.  

Penilaian juga dilakukan untuk merancang langkah-langkah yang akan diambil, 

untuk mengetahui arah perusahaan serta pencapaian kinerja karyawan dan 

pencapaian terhadap target organisasi atau perusahaan selama melakukan 

produktivitas. 

Simanjuntak yang dikutip dalam Lijan Poltak Sinambela (2018:519) 

menyatakan bahwa bhawa penilaian kinerja atau sering disebut evaluasi kinerja 
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merupakan suatu metode dan proses penialian pelaksanaan tugas seseorang, 

sekelompok orang, unit-unit, kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai 

dengan standar kinerja atau tujuan yang dierapkan terlebih dahulu. 

 

2.1.5.5 Dimensi dan Indikator Kinerja Kerja 

Mengukur hasil kerja atas tugas yang sudah diberikan kepada karyawan 

harus adanya penilaian terhadap karyawan tersebut. 

Anwar Prabu Mangkunegara dikutip Lijan Poltak Sinambela (2018:527) 

adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas kerja 

Menunjukan kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak 

mengabaikan volume pekerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat menghindari 

tingkat kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi 

kemajuan instansi. Indikatornya yaitu kerapian, kemampuan, dan keberhasilan. 

2. Kuantitas kerja 

Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam satu 

waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan tujuan 

instansi. Indikatornya yaitu kecepatan dan kepuasan.  

3. Tanggung jawab 

Menunjukkan seberapa besar karyawan dalam menerima dan melaksanakan 

pekerjaannya, mempertanggungjawabkan hasil kerja serta sarana dan prasarana 

yang digunakan dan perilaku kerjanya setiap hari. Indikatornya yaitu hasil 

kerja, pengambilan keputusan, sarana, dan prasarana.  
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4. Kerjasama 

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan yang lain secara 

vertikal dan horizontal baik di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga hasil 

pekerjaan akan semakin baik. Indikatornya yaitu kekompakan dan hubungan 

baik dengan rekan kerja dan atasan.  

5. Inisiatif 

Inisiatif dari dalam diri anggota perusahaan untuk melakukan pekerjaan serta 

alam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari atasan atau menunjukan 

tanggung jawab dalam pekerjaan yang sudah kewajiban seorang karyawan. 

Indikatornya yaitu kemandirian. 

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa kinerja kerja karyawan 

sangat menentukan pencapaian tujuan perusahaan melalui sumber daya manusia 

yang ada. Dengan indikator penilaian kinerja inisiatif, kualitas, kuantitas, 

kerjasama, dan tanggung jawab pada setiap karyawan maka dengan indikator 

tersebut terukur pula kinerja perusahaan tersebut. 

 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang sudah pernah dilakukan ini menjadi rujukan untuk penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang 

digunakan dalam mengkaji pembahasan pada karya ilmiah ini. Selain 

memperkaya teori penulis karya ilmiah terdahulu juga memberikan gambaran 

baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel yang diteliti oleh penulis. 

Pada karya ilmiah terdahulu yang menjadi rujukan oleh penulis, penulis dapat 
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menemukan beberapa judul dan permasalahan yang sama. Namun, penulis 

menghimpun beberapa teori yang sama dengan apa yang dibahas dalam karya 

ilmiah ini. Berikut beberapa jurnal penelitian terdahulu yang terkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul, Nama, Tahun 

penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1 

Ivonne A. S. 

Sajangbati, Motivasi, 

disiplin, dan kepuasan 

pengaruhnya terhadap 

kinerja pegawai Pt. 

Pos Indonesia 

(persero) cabang 

Bitung (2013) Jurnal 

EMBA Vol.1 No.4 

Motivasi, disiplin, 

dan kepuasan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja kerja 

Tempat dan 

tahun 

penelitian 

Variabel  

yang diteliti 

2 

Chresti Merry 

Onibala, Pengaruh 

disiplin kerja, stres 

kerja dan karakteristik 

individu terhadap 

kinerja pegawai di 

Dinas Kebudayaan 

daerah Provinsi 

Sulawesi Utara  

(2019)  

Jurnal EMBA Vol.7 

No.3 

Disiplin, stres kerja, 

dan karakteristik 

individu berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

Tempat 

penelitian 

diteliti 

Variabel 

yang diteliti 

3 

Yuliya Ahmad, 

Pengaruh stres kerja, 

beban kerja, dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT. 

FIF group manado 

(2019) 
Jurnal EMBA Vol.7 

No.3 

stres kerja, beban 

kerja, dan lingkungan 

kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

Tempat 

penelitian 

yang diteliti 

Variabel 

yang diteliti 

4 Faradistia R. Terdapat pengaruh Tempat Variabel 
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Paputungan, Pengaruh 

Motivasi, Jenjang 

Karir Dan 

Kedisiplinan Terhadap 

Kinerja Pegawai pada 

PT. Bank SULUT 

Cabang CALACA 

(2013) Vol.1 No.4 

antara motivasi, 

jenjang karir, dan 

kedsiplinan terhadap 

kinerja pegawai 

penelitian 

dan tahun 

peneliti 

yang diteliti 

5 

Dina Rahmayanti, 

Analisis pengaruh 

kepemimpinan, 

motivasi, lingkungan 

kerja, dan kedisplinan 

terhadap kinerja 

karyawan (2014) Vol. 

13 No. 1 

Kepemimpinan, 

motivasi, lingkungan 

kerja, dan 

kedisplinan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

Tempat dan 

tahun 

penelitian 

Variabel X 

dan Y yang 

diteliti 

6 

Endang Sri Wahyuni,  

Pengaruh budaya 

organisasi, locus of 

control, stres kerja 

terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah dan 

kepuasan kerja 

sebagai variabel 

intervening 

(2016)  
 Volume XX, No.02 

Budaya organisasi, 

locus of control, stres 

kerja berpengaruh 

terhadap kinerja kerja 

Tempat, 

tahun dan 

X1, X2 

yang diteliti 

Variabel X3 

dan Y yang 

diteliti 

7 

Rommy Beno 

Rumondor, Altje 

Tumbel, dan  Jantje L. 

Sepang, Pengaruh 

kepemimpinan, 

motivasi, dan disiplin 

kerja terhadap kinerja 

pegawai pada kanwil 

Ditjen Kekayaan 

Negara 

Suluttenggomalut 

(2016) Vol.4 No.2 

Kepemimpinan, 

motivasi, dan disiplin 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

Tempat, 

tahun dan 

variabel X1 

serta X2 

yang diteliti 

Variabel X3 

dan Y yang 

diteliti 

8 

Apfia Ferawati, 

Pengaruh lingkungan 

kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di PT 

Cahaya Indo Persada 

(2017)  

Lingkungan kerja 

dan disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan secara 

individual dan 

berpengaruh 

signifikan secara 

Tempat 

penelitian, 

tahun, dan 

X1 yang 

diteliti 

Variabel X2 

dan Y 

yangditeliti 
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AGORA Vol. 5, No.1,  bersama-sama pada 

kinerja karyawan 

9 

A.A. Gde Dwi Aditya, 

The effect of tri hita 

karana culture in 

relationship between 

work stress and 

internal auditor 

performance (2019)  

Vol. 6 No. 2 

Terdapat pengaruh 

stres kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Tempat 

penelitian 

Variabel 

yang diteliti 

10 

Novita Wahyu 

Setyawati, pengaruh 

stres 

kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di Stasiun 

Manggarai, Jakarta 

Selatan (2018) Vol.3, 
No.3 

Secara simultan 

stress kerja dan 

kedisiplinan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, 

namun secara parsial 

stress kerja 

berpengaruh negative 
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Dari beberapa penelitian tersebut penulis merujuk terhadap teori yang 

digunakan karena pada penelitian yang digunakan penulis terdapat beberapa 

kesamaan pada variabel-variabel yang diteliti yaitu kinerja kerja karyawan, 

kedisiplinan karyawan, hingga stres kerja. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber daya manusia merupakan elemen yang tidak boleh dilupakan oleh 

organisasi atau perusahaan karena sumber daya manusia harus sangat diperhatikan 

dengan baik oleh perusahaan atau organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia 

perusahaan atau organisasi tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar serta akan 
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mengalami kendala pada melakuakan kegiatan produkivitas dan mencapai tujuan. 

Agar mencapai tujuan dengan maksimal manajemen sumber daya manusia harus 

mempunyai penilaian kinerja tersendiri. Kinerja sendiri merupakan hasil dari 

beban kerja yang diberikan pada setiap individu sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Namun, dalam mencapai kinerja sesuai dengan target perusahaan 

tidak dapat berjalan sendiri karena kinerja dipengaruhi langsung oleh beberapa 

faktor lainnya, sesuai dengan yang dibahas pada karya ilmiah ini yaitu stres kerja 

dan kedisiplinan. 

Penulis mencoba menjelaskan tentang korelasi antara variabel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu variabel stres kerja dan kedisiplinan dengan 

kinerja kerja pegawai. Adapun pemapartan tentang variabel yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

 

2.2.1 Pengaruh Stres Terhadap Kinerja Kerja  

Stres merupakan kondisi psikis yang dipengaruhi dari luar atau dalam diri 

serta dapat menimbulkan perubahan sikap atau perilaku pada setiap individu pada 

perusahaan atau organisasi. Stres sendiri pada titik tertentu dapat menguntungkan 

perusahaan atau organisasi bahkan dapat sebalinya, pada titik tertentu dapat 

merugikan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu harus adanya pengaturan 

tingkat stres yang dialami oleh individu pada setiap elemen perusahaan atau 

organisasi, agar tercapainya tujuan perusahaan dengan target yang sudah 

disepakati bersama. 
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Hasil dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa 

adanya pengaruh antara stres kerja terhadap kinerja. Seperti penelitian yang 

dilkakukan oleh Yuliya Ahmad pada tahun 2019 menyatakan bahwa stres kerja 

berpengaruh terhadap kinerja kerja walau tidak besar dibandingkan dengan 

variabel lainnya yang ia teliti. Senada dengan Yuliya Ahmad, Chresti Merry 

Onibala pada tahun 2019 dari hasil penelitian yang dilakukannya menyatakan 

bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja karyawan pada 

tempat yang ia teliti. 

Penelitan terdahulu terhadap stres kerja yang mempengaruhi kinerja 

membuat penulis memahami bahwa stres yang dialami oleh setiap individu 

karyawan mepengaruhi kinerja kerja karyawan walau tidak besar namun 

pengaruhnya signifikan. 

 

2.2.2 Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Kerja 

Kinerja kerja erat kaitannya dengan kedisiplinan karena akan terukur kinerja 

kerja sumber daya manusia pada sebuah organisasi atau perusahaan ketika 

kedisiplinannya sudah terkontrol dengan baik oleh manajemen sumber daya 

manusia. Oleh karenanya kedisiplinan tidak dapat dilupakan dalam penilaian 

kinerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi sebab kedisiplinan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian-penelitan sebelumnya pun menyatakan bahwa kedisiplinan 

karyawan memengaruhi terhadap kinerja kerja karyawan seperti hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Dina Rahmayanti, pada tahun 2014 menyatakan 
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bahwa kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja karyawan dari 

hasil pengolahan data yang ia lakukan. 

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Rahmayanti, 

Faradistia R. Paputungan pada tahun 2013 menyatakan bahwa dari beberapa 

variabel yang ia teliti, kedisiplinan merupakan variabel yang berpengaruh besar 

terhadap kinerja kerja karyawan pada tempat penelitiannya. 

Dari dua hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis dapat memahami 

bahwa kedisiplinan merupakan fakor penting perusahaan atau organisasi untuk 

mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang sudah disepakati oleh seluruh 

elemen. 

 

2.2.3 Pengaruh Disiplin kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Kerja 

Disiplin dan stres kerja termasuk ke dalam indikator penilaian kinerja kerja 

karyawan dan erat kaitannya saling mepengaruhi satu dengan yang lainnya. 

Disiplin dan stres kerja pula menjadi salah satu langkah cara untuk menuju tujuan 

organisasi maka sudah seharusnya disipilin dan stres kerja harus memiliki nilai 

yang baik terhadap kinerja kerja karyawan tersebut. Namun tak sedikit perusahaan 

yang memiliki motivasi lain untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan sehingga 

kedisiplinan dan stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja 

karyawan di sebuah perusahaan atau organisasi. 

Karena erat kaitannya dalam memengaruhi satu dan yang lainnya maka 

ketika seorang karyawan yang memiliki kedisiplinan tinggi terkadang ia memiliki 

tingkat stres yang tinggi pula karena dia sadar akan ada sanksi yang dia terima 
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ketika melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran yang ia lakukan. Akan tetapi 

dia memiliki kinerja kerja sesuai dengan harapan namun tidak bisa maksimal. 

Oleh karenanya disiplin kerja dan stres kerja harus memiliki titik kesemimbangan 

agar karyawan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya secara maksimal sesuai harapan atau tujuan perusahaan.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Novita Wahyu Setyawati pada 

2018 dengan judul penelitian pengaruh stress kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, bahwa pada intinya 

disiplin dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis dapat memahami bahwa 

disiplin dan stres kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Disiplin 

dan stres menjadi salah satu faktor yang mepengaruhi kinerja karyawan, maka 

ketika kedisiplinan dan stres kerja memiliki nilai yang baik begitu juga dengan 

kinerja karyawan pada sebuah perusahaan akan baik pula sehingga akan tercapai 

juga tujuan perusahaan atau organisasi. Karena kedisiplinan merupakan cara agar 

karyawan taat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk 

mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat diarahkan dengan mudah oleh 

manajemen sumber daya manusia. Sedangkan stres kerja merupakan kondisi di 

mana individu dalam perusahaan atau organisasi mendapatkan gangguan psikis 

sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dari pemaparan beberapa teori dan penelitian terdahulu mengenai 

keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menduga 
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serta menganalisa adanya keterkaitan antara variabel yang digunakan pada 

penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis pun meringkasnya dalam kerangka 

pemikiran serta dituangkan pada paradigm penelitian yang digambarkan, sebagai 

berikut: 
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2.3 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan dari teori yang masih relevan untuk digunakan dan hasil dari 

penelitian yang pernah dilakukan serta kerangka pemikiran yang sudah diuraikan 

di atas. Maka penulis menyimpulkan hipotesis dari penelitian ini yang berupa 

jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan yaitu, sebagai berikut: 

1. Secara Simultan 

“Stres dan Kedisiplinan berpengaruh terhadap Kinerja pegawai di GH 

Universal Hotel Bandung”  

2. Secara Parsial 

a. Stres berpengaruh terhadap Kinerja pegawai di GH Universal Hotel 

Bandung. 

b. Kedisiplinan berpengaruh terhadap Kinerja pegawai di GH Universal Hotel 

Bandung. 


