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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Mangkunegara (2017:67) menyatakan kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Hersey dan Blanchard (1993) dalam Sinambela (2016) 

menyatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 

Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya.  

Menurut Umam (2010:189) dalam Giovanni (2015) menyatakan 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai individu sesuai dengan peran atau 

tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau 

standar tertentu dari organisasi tempat individu tersebut bekerja. Whitmore 

(2002) dalam Silitonga dan Andri (2017) menyebutkan bahwa “kinerja” 
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berasal dari kata “ kerja” artinya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau 

organisasi dalam menjalankan tugas yang menjadi pekerjaannya.  

Menurut Bangun (2012:321) dalam Minggu,dkk (2019) kinerja 

(performance) adalah hasil pekerjaan seseorang yang dicapai berdasarkan 

persyaratan – persyaratan pekerjaan (job requirement). Suatu pekerjaan 

mempunyai persyaratan tertentu tidak dapat dilakukan dalam mencapai 

tujuan yang disebut dengan standar pekerjaan (job standard). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka kinerja 

didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dengan 

efektifitas yang dicapai oleh karyawan sesuai tujuan perusahaan. 

 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2017:67) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja karyawan yaitu faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Berikut penjelasannya : 

1) Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, 

pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 
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pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right 

place, the right man on the right job). 

2) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja.Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

diri pegawai untuk berubah mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara 

psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang 

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama 

dan target kerja yang dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan 

situasi kerja. 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Susanto, dkk (2017) ada beberapa indikator yaitu : 

1) Kuantitas 

2) Kualitas 

3) Penggunaan waktu dalam bekerja 

4) Kerja sama 

2. Stres Kerja 

a. Pengertian Stres Kerja 

Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami pegawai dalam 

menghadapi pekerjaan. Stress kerja terlihat dari tampilan diri, antara lain 
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emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, 

merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan 

darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan (Sinambela, 

2016:472). Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2015:429) stres 

merupakan kondisi dinamis yaitu individu berkonfrontasi dengan peluang, 

tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apakah yang individu 

inginkan dan yang mana hasil yang dipandang menjadi tidak pasti dan 

penting.  

Ahmed (2013) dalam Setyawati dkk (2018) mendefinisikan stres 

sebagai reaksi individu terhadap kekuatan lingkungan yang mempengaruhi 

kinerja individu. Pekerjaan stres yang terkait dapat melumpuhkan karena 

kemungkinan ancaman terhadap fungsi keluarga dan individu kinerja. 

Menurut Rivai dan Sagala (2013) dalam Kembuan dkk (2018) stress kerja 

adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya 

ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Sebagai hasilnya, pada diri 

karyawan berkembang berbagai macam gejala stress yang dapat 

mengganggu pelaksanaan kerja mereka. 

Menurut Handoko T (2001:200) dalam Wartono (2017) stres adalah 

suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan 

kondisi seseorang. Menurut Veithzal (2004) dalam Giovanni, dkk (2015) 

mendefinisikan stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang 
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mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan dimana 

tekanan tersebut disebabkan oleh lingkungan pekerjaan dimana karyawan 

tersebut berada. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

adalah kondisi seseorang dalam menanggapi berbagai perubahan yang ada 

di sekitarnya. 

b. Penyebab Stres Kerja 

Penyebab stress kerja diantaranya yaitu beban kerja yang terlalu berat, 

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

kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan 

dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan yang lain antara pegawai 

dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja (Sinambela,2016). Menurut 

Luthans (2006) dalam Noor dkk (2016) beberapa faktor penyebab stress 

adalah Stressor ekstra organisasi (stress yang berasal dari luar organisasi), 

stressor kelompok, serta stressor individual.  

c. Akibat Stres Kerja 

Akibat stress kerja yang dialami seseorang tergantung berapa lama 

stress yang dialaminya. Menurut Mumpuni dan Wulandari (2010) dalam 

Noor dkk (2016) beberapa akibat yang tampak jika seseorang sedang 

mengalami stress antara lain kelelahan dalam bekerja, psikomatis 

(terganggunya mental dan fisik seseorang), trauma serta kelelahan 

kepedulian.  
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d. Pendekatan Stres Kerja 

Davis dan Newstrom (1989) dalam Sinambela (2016:474), 

mengemukakan bahwa terdapat empat pendekatan yang sering melibatkan 

pegawai dan kerja sama manajemen untuk manajemen stress adalah 

dukungan sosial, meditasi, biofeedback, dan program kesehatan pribadi, 

berikut ini penjelasannya : 

1) Pendekatan dukungan sosial, dilakukan melalui aktivitas yang bertujuan 

memberikan kepuasan sosial kepada pegawai.  

2) Pendekatan melalui meditasi, dilakukan pegawai dengan cara 

berkonsentrasi ke alam pikiran, mengendorkan kerja otot, dan 

menenangkan emosi. 

3) Pendekatan biofeedback, dilakukan melalui bimbingan medis. Melalui 

bimbingan psikiater, dokter dan psikolog sehingga diharapkan pegawai 

dapat menghilangkan stres yang dialaminya. 

4) Pendekatan program kesehatan pribadi, merupakan pendekatan preventif 

sebelum terjadinya stres.  

e. Cara Mengatasi Stres Kerja 

Stres dan bentuk reaksinya dapat diatasi melalui tiga pola sebagai berikut 

(Sinambela, 2016:475) : 

1) Pola sehat, pola terbaik menghadapi stres dengan kemampuan mengelola 

perilaku dan tindakan sehingga stress tidak menimbulkan gangguan, 

tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang.  
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2) Pola harmonis, pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola 

waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai 

hambatan. 

3) Pola patologis, pola menghadapi stres dengan dampak berbagai 

gangguan fisik maupun sosial-psikologis. Dalam pola ini individu akan 

menghadapi berbagai tantangan tanpa memiliki kemampuan dan 

keteraturan mengelola tugas dan waktu. 

f. Teori Stres Kerja 

Menurut Colquitt, LePine, Wesson (2011) menerangkan tentang 

bagaimana seseorang menilai dan menghadapi stres, dalam teori mereka 

yaitu Transactional Theory of Stress. Dalam teori ini menerangkan 

bagaimana stresor diterima dan dinilai oleh seseorang dan bagaimana orang 

itu memberi respon atas penerimaan dan penilaian terhadap stresor tersebut. 

Teori Transaksional Stres menerangkan bagaimana stresor yang positif 

(challenge stressor) maupun negatif (hindran stressor) diterima dan dinilai 

oleh seseorang. Ketika seseorang pertama kali bertemu stresor, proses 

penilaian dasar akan terjadi. Seseorang akan mempertimbangkan sebuah 

tuntutan yang diberikan akan membuat dirinya stres atau tidak. 

Jika menyebabkan stres, lalu mereka mempertimbangkan akibat stres 

terhadap tujuan pribadinya dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya mereka 

akan berpikir apa yang seharusnya mereka lakukan (secondary appraisal). 

Menurut teori transaksional stres, setelah seseorang menyadari bahwa 
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stresor menimbulkan stres padanya maka seharusnya melakukan coping. 

Menurut Folkman et.al yang dikutip oleh Colquitt, LePine Wesson (2011) 

berpendapat bahwa coping merupakan perilaku dan pemikiran yang 

digunakan oleh seseorang untuk mengelola tuntutan yang menimbulkan 

stres yang sedang dihadapinya dan emosi yang timbul sebagai akibat dari 

tuntutan yang menimbulkan stres tersebut. Menurut Colquitt, LePine, 

Wesson (2011) pada dasarnya strategi coping terbagi menjadi dua dimensi 

yaitu dimensi  pertama adalah metode coping dan metode kedua adalah 

fokus coping. 

Dalam metode coping ada dua pendekatan yaitu metode perilaku dan 

metode kognitif. Metode perilaku adalah kegiatan fisik yang digunakan 

untuk mengatasi situasi stres. Sebagai contoh, untuk mengatasi  stres kerja 

yang berupa beban kerja yang berat, diatasi dengan bekerja lebih keras. 

Tetapi ada pula yang mengatasinya dengan pulang cepat atau datang 

terlambat. 

 Sedangkan metode kognitif adalah pemikiran yang digunakan untuk 

mengatasi  stres. Contohnya, seorang pekerja yang ketika menghadapi stres 

karena volume kerja tinggi, dia mengatasinya dengan berpikir untuk 

membuat strategi bekerja yang efisien.  Dalam strategi coping ada dua fokus 

coping yaitu fokus pada problem dan fokus pada emosi. Fokus pada problem 

meliputi perilaku dan pemikiran yang ditujukan untuk mengatasi  stres. 

Contoh dari coping fokus dalam problem adalah ketika seorang pekerja 
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menghadapi pekerjaan dalam waktu terbatas, maka mereka akan berpikir 

untuk membuat strategi bekerja efisien dan berperilaku bekerja keras.  

Sedangkan fokus pada emosi adalah berbagai cara orang untuk 

mengelola emosi yang ditimbulkan oleh stres yang dialaminya. Contohnya 

ketika seorang pekerja sedang mengalami stres, maka dia mengatasinya 

dengan  menghindari situasi  stres tersebut, atau diatasi dengan berpikir 

bahwa  stres  itu merupakan tantangan dan kesempatan. Strategi  itu 

ditujukan untuk  mengurangi atau bahkan menghilangkan akibat negatif dari  

stres tersebut 

g. Indikator Stres Kerja  

Stres jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan depresi, 

kehidupan saat ini dengan persaingan yang ketat bisa membuat orang 

mengalami stres. Menurut Hasan, dkk (2008) indikator – indikator untuk 

mengukur stres kerja sebagai berikut : 

1) Konflik peranan, konflik peran akan timbul jika seorang tenaga kerja 

mengalami pertentangan. Pertentangan antara tugas- tugas yang harus ia 

lakukan dan antara tanggung jawab yang ia miliki. 

2) Beban kerja, seorang pekerja yang tidak memiliki cukup informasi untuk 

dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasi 

harapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.  

3) Pengembangan karir, peluang untuk menggunakan keterampilan jabatan 

sepenuhnya, peluang mengembangkan keterampilan yang baru dan 

Penerapan Multiple Regression…, Ratu Amaranggana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 

19 
 

penyuluhan karir untuk memudahkan keputusan- keputusan yang 

menyangkut karir 

3. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Invancevich, Konopaske, dan Matteson (2008:184) dalam Wibowo 

(2016:429) menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan identifikasi, 

pelibatan, dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. 

Dengan begitu, komitmen menyangkut tiga sifat : (a) perasaan identifikasi 

dengan tujuan organisasi, (b) perasaan terlibat dalam tugas organisasi dan (c) 

perasaan loyal pada organisasi. 

Komitmen menurut Kreitner dan Kinicki (2010:166) dalam Wibowo 

(2016:430) adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, 

individu lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan komitmen 

organisasional mencerminkan tingkatan keadaan dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. 

Menurut Mowday et al (1979) dalam Mulianti (2019) menjelaskan 

komitmen organisasi adalah keinginan yang kuat untuk tetap menjadi 

anggota organisasi tertentu, kesediaan untuk melaksanakan usaha yang keras 

terhadap organisasi, dan mendefinisikan kepercayaan dalam menerima nilai 

dan tujuan organisasi. Menurut Griffin (2008) dalam Nadapdap (2017) 

komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana 

seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Karyawan yang 

merasa lebih berkomitmen memiliki kebiasaan yang bisa diandalkan, 
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berencana untuk tinggal lebih lama di dalam organisasi, dan mencurahkan 

lebih banyak upaya dalam melakukan pekerjaannya. 

Sedangkan Schermerhorn, Hunt, Osborn, dan Uhl-Bien (2011) dalam 

Wibowo (2016:430) menyatakan komitmen sebagai loyalitas seorang 

individu pada organisasi. Individu yang berkomitmen tinggi pada 

organisasinya mengidentifikasi dengan sangat kuat dengan organisasi dan 

merasa bangga mempertimbangkan dirinya sebagai anggota.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi adalah suatu bentuk kesetiaan seorang karyawan pada organisasi 

tempat bekerja dan tetap mempertahankan keberadaannya. 

b. Faktor Mempengaruhi Komitmen Organisasional 

Menurut Allen dan Meyer (1990), ada tiga faktor yang mempengaruhi 

komitmen pada organisasi, yaitu : 

1) Pengalaman Organisasi, mencakup kepuasan dan motivasi anggota 

organisasi selama berada dalam organisasi, peran dalam organisasi 

dan keterkaitan antara anggota dan supervisor pimpinan pada 

organisasi tersebut.  

2) Karakteristik Organisasi, mencakup hal yang berkenaan dengan 

struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi serta 

bagaimana kebijakan organisasi disosialisasikan. 

3) Karakteristik Pribadi Individu, terbagi menjadi dua yaitu variabel 

demografis dan variabel disposisional. Adapun variabel demografis 

ini meliputi jenis kelamin, status pernikahan, usia, tingkat 
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pendidikan dan lamanya seseorang bekerja dalam sebuah 

organisasi. Sementara faktor disposisional ini meliputi kepribadian 

dan nilai yang dimiliki oleh para anggota organisasi, variabel ini 

berkaitan kuat dengan komitmen organisasi, karena dapat 

perbedaan pengalaman dari setiap anggota organisasi tersebut. 

c. Pentingnya Komitmen Organisasi 

Menurut Sopiah (2008:166) komitmen organisasi, baik yang tinggi 

maupun yang rendah, akan berdampak pada : 

a) Karyawan itu sendiri. Misalnya terhadap perkembangan karir karyawan 

itu di organisasi atau perusahaan 

b) Organisasi. Karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan 

menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang, 

loyalitas karyawan dll. 

d. Indikator Komitmen Organisasi 

Adapun indikator – indikator komitmen organisasi menurut Allen dan 

Meyer (1990) dalam Mulianti (2019) mengemukakan bahwa ada tiga 

komponen komitmen organisasional yaitu :  

1) Komitmen afektif, perasaan emosional karyawan untuk organisasi dan 

keyakinan terhadap nilai – nilai yang terdapat dalam organisasi. 

2) Komitmen berkelanjutan adalah nilai ekonomi yang dirasa dari 

bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. 
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3) Komitmen normatif adalah kewajiban seorang karyawan untuk 

bertahan dalam organisasi dengan alasan – alasan moral dan etis.  

4. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin 

Menurut Singodimerdjo (2002) dalam (Sutrisno, 2019:86), mengatakan 

disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 

menaati norma – norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Disiplin karyawan 

yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan 

perusahaan. Sedangkan menurut Handoko (2011) dalam Sinambela (2016:334), 

disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk 

mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku dalam organisasi.  

Keith Davis (1985:336) dalam Mangkunegara (2017:129) 

mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

manajemen untuk memperteguh pedoman – pedoman organisasi. Disiplin adalah 

suatu alat atau sarana bagi organisasi untuk mempertahankan eksistensinya 

(Hartatik, 2014) dalam Setyawati (2018).  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka disiplin kerja 

didefinisikan sebagai kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran untuk 

mematuhi dan menaati pedoman – pedoman yang ada di perusahaan. Jika tingkat 

kedisiplinan baik maka akan mempercepat tujuan perusahaan, apabila tingkat 

kedisiplinannya buruk maka akan menghambat tujuan perusahaan. 
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b. Faktor – faktor Disiplin Kerja 

Menurut Singodimedjo (2000) dalam Sutrisno (2019:89), faktor yang 

mempengaruhi disiplin pegawai adalah : 

1) Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Para karyawan akan patuh pada peraturan jika mereka merasa 

mendapatkan jaminan balas jasa dari perusahaan yang setimpal dengan 

apa yang sudah mereka kerjakan untuk perusahaan tersebut. Akan tetapi 

cara ini belum menjamin para karyawan menegakan kedisiplinan. Karena 

cara ini hanya merupakan alat untuk meredam kegelisahan para 

karyawan.  

2) Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Peran seorang pemimpin dalam suatu perusahaan sangatlah penting. 

Semua karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan 

menegakan disiplin. Maka dari itu jika pimpinan menginginkan 

karyawan yang disiplin maka harus mencontohkannya terlebih dahulu 

supaya dapat diikuti oleh para karyawannya dengan baik. 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Kedisiplinan akan ditegakkan jika adanya aturan tertulis, jika tidak para 

karyawan tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan. Karyawan 

akan melakukan disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan 

kepada mereka. Maka dari itu, disiplin akan dapat ditegakkan dalam 

suatu perusahaan, jika ada aturan tertulis yang disepakati bersama. 

4) Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 
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Jika terdapat seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka 

diperlukan keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan sesuai 

tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebaliknya, jika pimpinan tidak 

mengambil tindakan atas suatu pelanggaran maka karyawan akan 

berpengaruh pada suasana kerja dalam perusahaan. 

5) Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan perlu ada 

pengawasan untuk mengarahkan para karyawan agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai peraturan. Dengan 

adanya pengawasan karyawan akan terbiasa melaksanakan disiplin 

kerja. Orang yang paling tepat untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap disiplin kerja adalah atasan langsung karyawan yang 

bersangkutan. Karena para atasan yang paling tahu dan paling dekat 

dengan para karyawan yang ada di bawahnya. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan 

Karyawan merupakan manusia yang memiliki perbedaan antara yang 

satu dengan yang lain. Seorang karyawan tidak hanya puas dengan 

menerima kompensasi yang tinggi dan pekerjaan yang menantang, 

tetapi mereka juga membutuhkan perhatian yang besar dari 

pemimpinnya. Mereka ingin keluhan dan kesulitannya didengar, dan 

dicarikan jalan keluarnya, dan lain sebagainya. Pimpinan yang berhasil 

memberi perhatian yang besar kepada para karyawannya akan 
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menciptakan disiplin kerja yang baik dan dapat mempengaruhi 

besarnya prestasi, semangat kerja dan moral kerja karyawan. 

7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

Kebiasaan – kebiasaan positif itu antara lain : 

a) Saling menghormati 

b) Melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya 

c) Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan – 

pertemuan  

d) Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan 

kerja 

c. Pentingnya Disiplin Kerja 

Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting 

karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, maka sulit bagi 

organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal (Hasibuan 2019:193). 

d. Teori Disiplin Kerja 

Terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner menurut Rivai 

dan Sagala (2013:826-831) dalam Santoso (2017) : 

a) Aturan tungku panas 

Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner harus memiliki konsekuensi 

yang analog. Pendekatan ini menyegerakan tindakan disipliner, lalu 

memberikan peringatan (warning) sebelum terjadinya tindakan 
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indisipliner, memberikan hukuman yang konsisten dan hukuman tersebut 

tanpa membeda – bedakan siapa yang melanggar atau melakukan 

tindakan indisipliner. 

b) Disiplin progresif 

Tindakan ini banyak diadaptasi oleh perusahaan di era globalisasi ini. 

Dalam penerapannya setiap pelaku pelanggaran yang melakukan 

pengulangan, akan dijatuhkan hukuman semakin berat. 

c) Disiplin positif 

Dalam konsep disiplin positif percaya bahwa hukuman sering kali hanya 

membuat mereka takut, dan bahkan membenci hukuman itu sendiri dan 

bahkan nantinya mencari cara agar dapat memalsukan tindakannya. 

Maka dari itu tindakan disiplin positif mendorong karyawan memantau 

perilaku mereka sendiri dan memangku konsekuensi yang nantinya akan 

mereka tanggung yang diakibatkan dari tindakan mereka sendiri.  

e. Indikator Disiplin Kerja 

Adapun indikator – indikator disiplin kerja menurut Susanto (2018) yaitu : 

1) Pemahaman terhadap peraturan 

2) Pentaatan terhadap peraturan 

3) Ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan stress 

kerja, komitmen organisasi dan disiplin kerja dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan Tahun 
Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

1 

Marsel Mario 

Minggu, Victor P.K 

Lengkong dan Farlane 

S. Rumokoy (2019) 

Variabel bebas 

a. Lingkungan Kerja 

b. Disiplin Kerja 

c. Komitmen 

Organisasi 

Variabel terikat 

Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

b. Komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 

Tri Wartono (2017) Variabel bebas 

a. Stres Kerja 

Variabel terikat 

Kinerja karyawan 

a. Stres kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

3 Sukowati, Afrizal dan 

Wargianto (2018) 

Variabel bebas 

a. Disiplin Kerja 

b. Komitmen 

Organisasi 

c. Pelatihan  

Variabel terikat 

Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

b. Komitmen 

organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

4 Tamauka Marsello 

Giovanni, Christoffel 

Kojo dan Victor. P.K 

Lengkong (2015) 

Variabel bebas 

a. Konflik peran 

b. Konflik kerja 

c. Stres kerja 

Variabel Terikat 

Kinerja Karyawan 

a. Stres kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

 

5 Nasyadizi Nilamsar 

Noor, Kusdi Rahardjo 

dan Ika Ruhana 

(2016) 

Variabel Bebas 

a. Stres kerja 

b. Kepuasan kerja 

Variabel Terikat 

Kinerja Karyawan 

a. Stres kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

6 Gladys C. Kembunan, 

Victor P.K Lengkong 

dan Merinda Pandowo 

(2018) 

Variabel Bebas 

a. Iklim Organisasi 

b. Pengembangan 

Karir 

c. Konflik 

d. Stres Kerja 

a. Stres kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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Variabel Terikat 

Kinerja karyawan 

7 Krstanty Nadapdap 

(2017) 

Variabel Bebas 

a. Komitmen 

Organisasi 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

8 Abdul Latief, 

Syardiansah dan 

Muhammad Safwan 

(2019) 

Variabel Bebas 

a. Komitmen 

Organisasi 

b. Kepuasan Kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Komitmen organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

9 Amirul Akbar, 

Mochammad Al 

Musadieq dan 

Mochammad Djudi 

Mukzam (2017) 

Variabel Bebas 

a. Komitmen 

Organisasi 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

10 Annisa Ratu Mulianti 

(2019) 

Variabel Bebas 

a. Komitmen 

Organisasi 

b. Spiritualitas 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

11 Akhmad Edi Susanto, 

Wahyuningrat dan 

Denok Kurniasih 

(2017) 

Variabel Bebas 

a. Motivasi Kerja 

b. Komitmen 

Organisasi 

c. Disiplin Kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Komitmen 

Organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

b. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

12 Zulkifli Suratinoyo, 

Ivonne Saerang dan 

Irvan Trang (2018) 

Variabel Bebas 

a. Motivasi Kerja 

b. Komitmen 

Organisasi 

c. Disiplin Kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

13 Nia Uli Silitonga dan 

Seno Andri (2017) 

Variabel Bebas 

a. Pengembangan 

Karir 

b. Disiplin Kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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14 Disa Vania dan 

Mohamad Rizan 

(2015) 

Variabel Bebas 

a. Disiplin Kerja 

b. Kompensasi 

c. Kepemimpinan 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

b. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

15 Gabriel Ester 

Mandolang, Lotje 

Kawet dan Yantje 

Uhing (2017) 

Variabel Bebas 

a. Pendidikan 

b. Pelatihan Kerja 

c. Disiplin Kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

16 Melinda Susan 

Rugian, Ivonne 

Saerang dan Victor 

Lengkong (2017) 

Variabel Bebas 

a. Disiplin Kerja 

b. Pelatihan 

c. Kualitas Kehidupan 

Kerja 

d. Konflik Pekerjaan 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

17 Novita Wahyu 

Setyawati, Nur Ade 

Aryani dan Endah 

Prawesti Ningrum 

(2018) 

Variabel Bebas 

a. Stres Kerja 

b. Disiplin kerja 

Variabel Terikat 

a. Kinerja Karyawan 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

18 Muhammad Irfan 

Nasution (2017) 

Variabel Bebas 

a. Supervision 

b. Work Discipline 

Variabel Terikat 

a. On performance 

 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

19 Abdul Razak, Sarpan 

Sarpan, Ramlan 

Ramlan 

a. Leadership Style 

b. Motivation 

c. Work Discipline 

Variabel Terikat 

On Performance 

a. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan  

Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami pegawai dalam 

menghadapi pekerjaan. Stress kerja terlihat dari tampilan diri, antara lain 
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emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, 

merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan 

darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan (Sinambela, 

2016:472). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) Mangkunegara (2017:67) 

menyatakan kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Stres kerja muncul 

karena adanya tuntutan – tuntutan dari individu itu sendiri maupun dari 

organisasinya. Tuntutan tersebut berpengaruh pada emosi, proses berpikir 

dan kondisi seseorang yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian Giovanni dkk (2015), Remmang dan Saleh 

(2017), Noor dkk (2016) dan Kembunan dkk (2018) yang menyatakan 

bahwa stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

Sedangkan Schermerhorn, Hunt, Osborn, dan Uhl-Bien (2011) 

dalam Wibowo (2016:430) menyatakan komitmen sebagai loyalitas seorang 

individu pada organisasi. Individu yang berkomitmen tinggi pada 

organisasinya mengidentifikasi dengan sangat kuat dengan organisasi dan 

merasa bangga mempertimbangkan dirinya sebagai anggota.  

Pengertian kinerja (prestasi kerja) Mangkunegara (2017:67) 

menyatakan kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Komitmen 

organisasi pada karyawan mencerminkan kepercayaan terhadap visi dan misi 

perusahaan tersebut dan dapat memberikan loyalitas serta menjaga nama 

baik perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini diperkuat oleh 

hasil penelitian Nadapdap (2017), Syardiansyah dan Safwan (2019), 

Mulianti (2019) dan Wahyuningrat dan Kurniasih (2017) yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Menurut Singodimerdjo (2002) dalam (Sutrisno, 2019:86), 

mengatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan menaati norma – norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, 

sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) Mangkunegara (2017:67) 

menyatakan kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan 

yang baik dapat dilihat dari kedisiplinannya, terutama pada tingkat 

kehadirannya. Jika para karyawan disiplin maka kinerja karyawan akan 

semakin baik dan juga sebaliknya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 

Wahyuningrat dan Kurniasih (2017), Suratinoyo dkk (2018), Silitonga dan 
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Andri (2017), Vania dan Rizan (2015), Mandolang dkk (2017) dan Rugian 

dkk (2017) yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Desain kerangka pemikiran seperti fungsi pada gambar 2.1 berikut ini : 

 

  H1 (+) 

    

  H2 (+)    H2 (+) 

H3 (+) 

  H3 (+)     

 

 

      H4 (+) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

  = Secara Simultan 

  = Secara Parsial  

 

D. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2018:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan rumusan 

 

Stres Kerja 

Komitmen 

Organisasi 

Kinerja 

Karyawan 

Disiplin Kerja 
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masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan kerangka 

pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Stres kerja, Komitmen organisasi dan Disiplin kerja berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan  

H2 : Stres kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

H4 : Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 
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