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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja Pegawai 

 Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Menurut Hasibuan (2000) kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan seta waktu.  

 Kinerja merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan 

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian 

pegawainya berdasar standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, 

karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka kinerja 

sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang 

mereka lakukan didalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan 

(Winardi, 2001). Menurut Handoko (2001) dua teori utama untuk mengukur 

kinerja (performance) seseorang adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. 

Efisiensi ini merupakan konsep matematik atau perhitungan rasio antara 

keluaran (output) dan masukan (input). Efektivitas yaitu kemampuan untuk 
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memilih tujuan yang benar atau peralatan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

 Menurut Dale Timpe (dalam Lewa dan Subowo, 2005), kinerja adalah 

tingkat prestasi seseorang atau karyawan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas. Kinerja menurut Meiner 

(dalam Lewa dan Subowo, 2005) dikatakan sebagai kesuksesan yang dapat 

dicapai individu didalam melakukan pekerjaannya, dimana ukuran 

kesuksesan yang dicapai individu tidak dapat disamakan dengan individu 

yang lain. Kesuksesan yang dicapai individu adalah berdasarkan ukuran yang 

berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan  suatu usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan organisasi dengan dilandasi sikap mental yang 

mempunyai semangat kerja. Tujuan suatu organisasi itu sendiri mengacu pada 

standar maupun kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi itu 

sendiri. Kinerja seseorang dapat diukur melalui kemampuan menyelesaikan 

tugas dan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat guna tercapainya 

tujuan suatu organisasi. 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu, faktor 

kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena 

itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. Faktor lainnya yaitu motivasi yaitu motivasi yang terbentuk dari 
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sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja, 

(Mangkunegara, 2000). 

 Menurut Timple (dalam Anwar Prabu Mangkunegara, 2005) faktor-

faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

(disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Misalnya, kinerja seseorang itu baik disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan seseorang itu pekerja keras. Faktor eksternal yaitu 

faktor-faktor yang memperngaruhi kinerja seseorang yang berasal dari 

lingkungan, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, 

bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor internal 

dan eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para pegawai memiliki sejumlah 

akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. Seorang yang 

menganggap kinerjanya baik berasal dari faktor-faktor internal seperti 

kemampuan atau upaya, diduga orang tersebut akan mengalami lebih banyak 

perasaan positif tentang kinerjanya dibandingkan jika ia menghubungkan 

kinerjanya yang baik dengan faktor eksternal. 

2.2 Stres Kerja 

 Stres kerja adalah respon adaptif terhadap situasi eksternal yang 

menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan perilaku pada anggita 

organisasi (Tunjungsari, 2011). Menurut (Susanto, 2009) stres dapat 

didefinisikan sebagai suatu respon yang dibawa oleh berbagai peristiwa 

eksternal dan dapat berbentuk pengalaman positif atau pengalaman negatif. 
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 Menurut Siagian (2011) stres merupakan kondisi ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Stres 

yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan 

seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti 

lingkungan pekerjaan maupun di luarnya. Pegawai yang bersangkutan akan 

menghadapi berbagai gejala negatif yang pada gilirannya berpengaruh pada 

prestasi kerjanya. 

 Dalam hubungannya dengan stres (Robbins, 2003) membagi tiga 

kategori potensi penyebab stres yaitu lingkungan, organisasi, dan individu. 

Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi dalam perancangan strukstur 

organisasi. Ketidakpastian itu juga mempengaruhi tingkat stres dikalangan 

para karyawan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menentukan 

tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan 

dimana keputusan diambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan merupakan 

potensi sumber stres. Pemahaman mengenai stres dapat dilakukan dengan 

mengetahui terlebih dahulu sumber potensial penyebab stres. Adapun 

sumber-sumber tersebut adalah faktor-faktor lingkungan terutama karena 

adanya ketidakpastian dalam lingkungan baik itu bersifat ekonomi, politik, 

maupun teknologi, faktor organisasional yaitu diakibatkan oleh adanya 

tuntutan dan tugas serta perannya dalam organisasi, faktor individual berupa 

masalah ekonomi, dan kurangnya waktu untuk berkumpul dengan anggota 

keluarga. 
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 Menurut Jhon Suprihanto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi 

stres kerja, antara lain : 

1. Penyebab Fisik 

Penyebab fisik, meliputi :  

a. Kebisingan  

Kebisingan yang terus menerus dapat menjadi sumber stres bagi 

banyak orang. Namun perlu diketahui bahwa terlalu tegang juga 

menyebabkan hal yang sama. 

b. Kelelahan   

Kelelahan dapat menyebabkan stres karena kemampuan untuk bekerja 

menurun. Kemampuan bekerja menurun menyebabkan prestasi 

menurun dan tanpa disadari dapat menimbulkan stres. 

c. Penggeseran Kerja 

Mengubah pola kerja yang terus menerus dapat menimbulkan stres. 

Hal ini disebabkan karena seorang pegawai sudah terbiasa dengan 

pola kerja yang lama dan sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan 

lama.  

d. Jetlag  

Jetlag  adalah jenis kelelahan khusus yang disebabkan oleh perubahan 

waktu sehingga mempengaruhi irama tubuh seseorang. Disarankan 

bagi mereka yang baru menempuh perjalanan jauh di mana terdapat 

perbedaan waktu, agar beristirahat 24 jam sebelum melakukan sesuatu 

aktivitas. 
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e. Suhu dan Kelembapan 

Bekerja dalam suata ruangan yang suhunya terlalu tinggi dapat 

mempengaruhi tingkat prestasi pegawai. Suhu yang tinggi harus dapat 

ditoleransi dengan kelembapan yang rendah. 

2. Beban Kerja 

 Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam 

diri seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan oleh 

tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu 

banyak dan sebagainya. 

3. Sifat Pekerjaan 

a. Situasi Baru dan Asing 

Mengahadapi situasi baru dan asing dalam pekerjaan atau organisasi, 

seseorang akan terasa sangat tertekan sehingga dapat menimbulkan 

stres. 

b. Ancaman Pribadi 

Suatu tingkat kontrol (pengawasan) yang terlalu ketat dari atasan 

menyebabkan seseorang terasa terancam kebebasannya. 

c. Percepatan 

Stres bisa terjadi karena jika ketidakmampuan seseorang untuk 

memacu pekerjaan. 

d. Ambiguitas 

Kurangnya kejelasan terhadap apa yang harus dikerjakan akan 

menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi seseorang untuk  
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melaksanakan suatu pekerjaan. 

e. Umpan Balik 

Standar kerja yang tidak jelas dapat membuat pegawai tidak puas 

karena mereka tidak tahu prestasi mereka. Disamping itu, standar 

kerja yang tidak jelas juga dapat dipergunakan untuk menekan 

pegawai. 

4. Kebebasan  

Kebebasan yang diberikan pegawai belum tentu merupakan hal yang 

menyenangkan. Ada sebagian pegawai justru dengan adanya kebebasan 

membuat mereka merasa ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam 

bertindak. Hal itu merupakan sumber stres bagi seseorang. 

5. Kesulitan  

Kesulitan-kesulitan yang dialami di rumah, seperti ketidakcocokan suami 

istri. Masalah keuangan, perceraian dapat mempengaruhi prestasi 

seseorang. Hal-hal seperti ini merupakan sumber stres bagi seseorang dan 

dapat berakibat terhadap kepuasan kerjanya yang mereka rasakan pada 

saat melakukan pekerjaannya. 

2.3 Motivasi 

 Motivasi berasal dari kata latin yaitu movere yang berarti doorongan 

atau menggerakan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan 

pada SDM umumnya dan bawahan pada khususnya. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya  mendorong gairah kerja bawahan, agar 

mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan 
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keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Hasibuan, 2005). 

Motivasi diketahui dapat memacu kreativitas para pekerja, jika motivasi 

tersebut telah berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan, tetapi dikatakan tidak berhasil jika yang terjadi adalah sebaliknya. 

 Menurut Robbin (2001), motivasi didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk berjuang atau berusaha ke tingkat yang lebih tinggi menuju terjadinya 

tujuan organisasi dengan syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk 

memperoleh kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Motivasi 

diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan 

pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan 

kepuasan dirinya (Handoko, 2001) 

2.3.1 Teori Motivasi  

Teori motivasi dipahami agar pimpinan mampu mengidentifikasi apa yang  

memotivasi pegawai bekerja, hubungan perilaku kerja dengan motivasi 

dan mengapa pegawai berprestasi tinggi. 

a. Teori Dua Faktor 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai teori acuannya. 

Peneliatian Herzberg diadakan dengan melakukan wawancara 

terhadap subyek insinyur dan akuntan. Masing-masing subyek diminta 

menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka baik yang 
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menyenangkan (memberikan kepuasan) maupun yang tidak 

menyenangkan atau tidak memberikan kepuasan. Kemudian, hasil 

wawancara tersebut di analisis dengan analisis isi (content analysis) 

untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan atau 

ketidakpuasan. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas 

atau tidak puas menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan 

(maintenance factors) dan faktor pemotivasian (motivational factors). 

Faktor pemeliharaan disebut pula dissatifiers, hygiene factors,job 

content,extrinsic factors yang meliputi administrasi dan kebijakan 

perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, 

hubungan dengan kondisi kerja, dan status. Sedangkan factor 

pemotivasian disebut pula satisfier, motivators, job content, instrinsic 

factors yang meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, kemajuan 

(advancement), work it self, kesempatan berkembang, dan tanggung 

jawab. 

b. Teori David Mc.Clelland 

   Mc.Clelland seorang ahli psikologi dan masyarakat dari 

Universitas Harvard dalam teori motivasi berprestasinya 

mengemukakan bahwa prestasi seseorang sangat di tentukan oleh 

“Virus Mental” yang ada pada diri seseorang. Virus mental adalah 

kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai 

prestasi secara maksimal. Virus mental yang dimaksud adalah 

Achievemet Motivation. Motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai 
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suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau 

mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya.   

2.3.2 Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Kinerja Maksimal 

Berdasarkan penelitian Mc.Clelland (1961), Murray (1957), Miler 

dan Gordon W. (1970), Mangkunegara (2000) menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian 

tujuan kinerja. Artinya, pimpinan, manajer, dan pegawai yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi, dan 

sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi 

kerjanya rendah. Motivasi seorang pekerja untuk bekerja biasanya 

merupakan hal yang rumit, karena motivasi itu melibatkan faktor-faktor 

individual dan faktor-faktor organisasional yang tergolong pada faktor-

faktor yang sifatnya individual adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), 

tujuan-tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan-kemampuan 

(abilities). Sedangkan yang tergolong pada faktor-faktor yang berasal dari 

organisasi meliputi pembayaran atau gaji (pay), keamanan pekerjaan (job 

security), sesama pekerja (co-workers), pengawasan (supervision), pujian 

(praise), dan pekerjaan itu sendiri (job it self). 

Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja 

individual pegawai. Sedangkan faktor kemampuan individual dan 

lingkungan kerja memiliki hubungan yang tidak langsung dengan kinerja. 

Kedua faktor tersebut keberadaannya akan mempengaruhi motivasi kerja 
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pegawai. Karena kedudukan dan hubungannya itu, maka sangatlah 

strategis jika pengembangan kinerja individual pegawai dimulai dari 

peningkatan motivasi kerja. Motivasi dari para pekerja akan saling 

berbeda, sesuai dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya. Orang 

yang semakin terdidik dan semakin independen secara ekonomi, maka 

sumber motivasinya pun akan berbeda. Tidak lagi semata-mata ditentukan 

oleh sarana motivasi tradisional, seperti formal authority dan financial 

incentives, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebutuhan akan 

growth  dan achievment. 

Berdasarkan definisi di atas, maka motivasi suatu dorongan pada diri 

seseorang untuk berusaha mengembangkan potensi atau kemampuan yang 

telah dimilki. Potensi yang dimiliki akan  memacu seseorang untuk 

berusaha berusaha ke tingkat yang lebih tinggi sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas yang berpengaruh kepada tercapainya suatu 

tujuan organisasi maupun kepuasan pribadi guna mencapai suatu 

kebutuhan. 

 Jadi hipotesis ke 2 dalam penelitian ini adalah motivasi berpengaruh 

paling dominan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Cipta Karya 

Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. 

2.4 Lingkungan Kerja 

 Menurut Sedarmayati (2001) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang 
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bekerja, motode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun kelompok. Secara umum lingkungan kerja dalam suatu 

organisasi merupakan lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas 

dan pekerjaan sehari-hari. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas yang dibenbankan, jadi lingkungan kerja mengandung dua pengertian 

yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Nitisemito, 

1996). 

 Lingkungan kerja merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan 

perhatian yang serius oleh perusahaan. Lingkungan kerja yang baik dan 

kondusif akan berpengaruh terhadap semangat pegawai dalam bekerja. 

Dengan semangat kerja yang tinggi maka proses pelaksanaan tugas akan 

berjalan lancar.  

 Menurut Mulyono (2004) lingkungan kerja dapat dikelompokkan 

dalam dua dimensi antara lain : 

a. Dimensi lingkungan kerja fisik yang bersifat nyata dan lingkungan ini 

biasanya berkenaan dengan kondisi tempat atau ruangan. Kondisi yang 

dimaksud adalah berupa kebersihan, penerangan, ventilasi, langit-langit, 

serta warna dinding, fasilitas peralatan, tata ruang terutama pengaturan 

meja dan almari. 

b. Dimensi lingkungan kerja non fisik yaitu, berupa suasana kerja atau 

pergaulan pegawai di lingkungan tempat kerja masing-masing atau dalam 

keseluruhan organisasi kerja. 
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Kondisi fisik dan non fisik yang baik serta terpelihara akan 

berpengaruh terhadap ketahanan fisik pegawai dalam bekerja, dalam artian 

tidak cepat lelah, merasa aman dan nyaman selama jam kerja dan pelaksanaan 

tugas sehari-hari. 

Pentingnya kondisi fisik menurut (Nitisemito, 1996) adalah : 

a. Mempengaruhi kesehatan para pegawai misalnya penerangan yang  

jelek berpengaruh terhadap syaraf otak dan terlalu banyaknya pegawai 

dalam suatu ruangan berpengaruh terhadap semangat kerja ; 

b. Pengaruh terhadap efisiensi kantor misalnya penerangan yang jelek 

mengakibatkan banyak kesalahan, suara gaduh, pemanasan, ventilasi 

yang jelek menimbulkan kekacauan. 

Ada beberapa faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan kerja pegawai (Nitisemito, 1996) yaitu : 

a. Lingkungan kerja fisik meliputi : 

1) Pewarnaan  

2) Kebersihan  

3) Pertukaran udara 

4) Penerangan  

5) Fasilitas  

6) Keamanan  

7) Kebisingan  
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b. Lingkungan kerja non fisik meliputi : 

1) Hubungan antara pegawai dengan pimpinan 

2) Hubungan antara pegawai dengan keryawan. 

Lingkungan atau kondisi fisik dan non fisik tempat kerja dapat 

meningkatkan produktivitas kerja meliputi tata ruang kerja yang tepat, 

pencahayaan ruang yang cukup, suhu dan kelembaban udara serta suara yang 

tidak mengganggu konsentrasi kerja dan hubungan sosial yang erat antar 

rekan kerja (Handoko, 2000). 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Kinerja mempunyai kaitan yang erat dan saling mempengaruhi antara 

motivasi/dorongan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan dasar yang 

telah dimiliki seseorang, dengan kinerja yang dihasilkan oleh orang tersebut. 

Penilaian kerja mempunyai dampak atas organisasi. Selain membantu dalam hal-

hal seperti pengambilan keputusan kompensasi dan pemberian umpan balik atas 

kinerja, hasil proses penilaian kinerja dapat memasok data yang berfaedah tentang 

keberhasilan aktivitas-aktivitas lainnya seperti perekrutan, seleksi, orientasi, dan 

pelatihan (Simamora, 2004). 

Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi 

proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres pada pegawai timbul karena adanya 

tuntutan pekerjaan yang tidak mampu dihadapi oleh pegawai. Selain tuntutan 

pekerjaan, faktor yang mempengaruhi yaitu motivasi yang dimiliki oleh masing-

masing diri individu dalam mencapai suatu keinginan.  
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Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja. Adanya motivasi 

yang tinggi pada pegawai akan mempengaruhi kemauan yang keras dalam 

bekerja. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu 

untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual (Robbin, 2001). 

Demikian pula dengan lingkungan kerja, apabila lingkungan kerja dalam 

kondisi yang kondusif maka akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam 

bekerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah dengan penciptaan 

lingkungan baik dan kondusif (Handoko, 2001). 

 Dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran seperti pada 

gambar berikut ini : 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H2 : Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H3: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

H4: Variabel stres kerja, motivasi, dan lingkungan kerja secara simultan  

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Cipta Karya 

Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas. 
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