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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertiankinerja karyawan 

Menurut Wirawan (2012:5) konsep kinerja atau prestasi kerja 

merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam 

bahasa Inggris adalah performance. Istilah performance sering 

diindonesiakan sebagai performa atau dikenal dengan istilah kinerja. 

Sedangkan menurut Hamali (2018:98) kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut 

(Hamali, 2018:98). 

Bangun (2012:231) menyatakan bahwa kinerja (performance) 

adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan (job requirement). Sedangkan Hasibuan (2009 : 

121) menyatakan bahwa kinerja merupakan perwujudan kerja yang 

dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian 

terhadap karyawan atau organisasi. 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerjakaryawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan tersebut. 

b. Pentingnya kinerja karyawan 

Menurut Wibowo (2016: 11) kinerja penting bagi organisasi karena 

suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujaun tertentu. 

Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja 

organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau perforrma organisasi. 

Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang 

dijalankan organisasi. Aktivitas organisasi dapat berupa pengelolaan 

sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang 

diperlukan untuk mencapau tujuan organisasi. 

c. Faktor– faktor yang mempengaruhi kinerja 

Kinerja karyawan merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor 

yang terdiri dari (Wirawan, 2012:7): 

1) Faktor Internal Karyawan 

Faktor internal karyawan yaitu faktor-faktor dari dalam diri karyawan 

yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh 

ketika karyawan itu berkembang. Faktor-faktor bawaan misalnya 

bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Faktor-faktor 

yang diperoleh misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, 

pengalaman kerja dan motivasi kerja. Faktor internal ini menentukan 

kinerja karyawan, sehingga semaki tinggi faktor-faktor internal 
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tersebut, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan; dan semakin 

rendah faktor-faktor tersebut maka semakin rendah pula kinerjanya. 

2) Faktor Lingkungan Internal Organisasi 

Karyawan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan 

organisasi di tempatnya bekerja. Dukungan tersebut sangat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan, misalnya 

penggunaan teknologi robot oleh organisasi. Faktor internal organisasi 

misalnya strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan 

kompensasi. Manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan 

internal organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan 

meningkatkan produktivitas karyawan. 

3) Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi 

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, 

kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi 

yang memengaruhi kinerja karyawan. Misalnya krisis ekonomi dan 

keuangan yang terjadi di Indonesia tahun 1997 meningkatkan inflasi, 

menurunkan nilai nominal upah dan gaji karyawan, dan selanjutnya 

menurunkan daya beli karyawan. Jika inflasi tidak diikuti dengan 

kenaikan upah atau gaji para karyawan yang sepadan dengan tingkat 

inflasi, maka kinerja karyawan akan menurun. 
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2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian kepuasan kerja 

Menurut Robbins dan Judge (2015:46) mendefinisikan sebagai 

kepuasan kerja sebagai suatu perasaan yang positif tentang pekerjaan, 

yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik-karakteristiknya. 

Greenberg dan Barondalam Wibowo (2013:501) mendeskripsikan 

kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan 

individual terhadap pekerjaannya. 

Menurut Sutrisno (2010:74) kepuasan kerja mempunyai pengertian 

yang memandang kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang 

kompleks. Reaksi emosional ini merupakan akibat dari dorongan, 

keinginan, tuntutan dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan 

yang dihubungkan dengan realitas-realitas yang dirasakan karyawan, 

sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud 

perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan 

dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima 

dalam kerja, dan hal-hal lain yang menyangkut faktor fisik dan 

psikologis. 

b. Pentingnya kepuasan kerja 

Kepuasan kerja menjadi penting karena terbukti besar manfaatnya baik 

bagi kepentingan individu, industi, maupun masyarakat (Hamali, 
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2016:201). Arti penting kepuasan kerja bagi individu adalah penelitian 

tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja yang 

memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup 

seseorang. Arti penting kepuasan kerja bagi industri adalah penelitian 

mengenai kepuasan kerja yang dilakukan dalam rangka usaha 

peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap 

dan tingkah laku karyawannya. Arti penting kepuasan kerja bagi 

masyarakat adalah bahwa masyarakat yang akan menikmati hasil 

kapasitas maksimum dari industri serta naiknya nilai manusia di dalam 

konteks pekerjaan. 

c. Faktor– faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Mangkunegara (2007:120) mengemukakan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1) Faktor karyawan, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, 

jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa 

kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja. 

2) Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

Sedangkan Sutrisno (2010:80) berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah: 
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1) Faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap 

kerja, bakat dan ketrampilan. 

2) Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

antarkaryawan maupun karyawan dengan atasan. 

3) Faktor fisik yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu 

istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur dan sebagainya. 

4) Faktor finansial, yaitu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, bermacam tunjangan, pemberian fasilitas kerja dan promosi. 

3. Disiplin Kerja 

a. Pengertian disiplin kerja 

Menurut Handoko (2008:208) disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional.  Sedangkan menurut 

Hamali (2018:214) disiplin adalah suatu kekuatan yang berkembang di 

dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan 

diri dengan sukarela pada keputusan peraturan dan nilai-nilai tinggi dari 

pekerjaan dan perilaku. Sutrisno (2010:87) menyatakan bahwa disiplin 

melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan 

atau hukuman.  

Pengaruh Kepuasan Kerja... Dwiky Maulana Rizqi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



14 
 

Berdasarkan beberapa pengertian disiplin dari beberapa ahli di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin merupakan sikap hormat 

terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri 

karyawan yang menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. 

Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi 

semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan 

energi. Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar 

manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para 

karyawan. Manfaat disiplin kerja bagi organisasi adalah menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. Manfaat disiplin kerja bagi karyawan 

adalah akan diperoleh suasana kerja yang menyenangkan  sehingga akan 

menambah semangat kerja dalam malaksanakan pekerjaannya (Hamali, 

2018:215). 

b. Pentingnya disiplin kerja 

Disiplin kerja penting bagi suatu organiasi karena disiplin 

dibutuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga 

efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu 

dalam iktikad tidak baiknya terhadap kelompok (Hamali, 2016:2014). 

Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau terlalu 

awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau 

kemalasan. Disiplin juga berusaha untuk mengatasi perbedaan pendapat 
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antarkaryawan dan mencegah ketidaktaatan yang disebabkan oleh salah 

pengertian dan salah penafsiran. Disiplin berusaha untuk melindungi 

perilaku yang baik dengan menetapkan respons yang dikehendaki. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, 

baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Manfaat 

disiplin kerja bagi organisasi adalah menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Manfaat disiplin kerja bagi karyawan adalah akan diperoleh suasana 

kerja yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya (Hamali, 2016:215). 

c. Faktor– faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan adalah 

(Sutrisno, 2010:89): 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya dsiplin. 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, jika 

karyawan merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan 

jernih payahnya yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 

Karyawan yang menerima kompensasi memadai akan dapat bekerja 

dengan tenang dan tekun, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-

baiknya. 
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b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan 

Dalam lingkungan perusahaan semua karyawan akan selalu 

memerhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin 

dirinya dan bagaimana pimpinan dapat mengendalikan dirinya dari 

ucapan, perbuatan dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin 

yang ditetapkan. 

c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada aturan 

tertulis yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin 

tidak mungkin ditegakkan jika peraturan yang dibuat hanya 

berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan 

kondisi dan situasi. 

d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan 

Keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan sangat diperlukan 

jika ada seorang karyawan yang melanggar disiplin. Tindakan yang 

tegas yang diambil seorang pimpinan akan membuat karyawan  

merasa terlindungi dan membuat karyawan berjanji tidak akan 

mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. 

e. Ada tidaknya pengawasan pimpinan 

Seorang pemimpin bertanggng jawab melaksanakan pengawasan pada 

tingkat manapun, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada 

bawahan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. 
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f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan  

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian kepada karyawan akan 

dapat menciptakan disiplin kerja yang baik. Pimpinan yang mau 

memberikan perhatian kepada karyawan akan selalu dihormati dan 

dihargai oleh para karyawan sehingga akan berpengaruh besar kepada 

prestasi, semangat kerja dan moral kerja karyawan. 

g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

a) Saling menghormati bila bertemu di lingkungan kerja. 

b) Saling memberikan pujian. 

c) Sering mengikutrsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan. 

d) Memberi tahu bila ingin meninggalkan tempat kepada rekan kerja. 

4. Stres Kerja 

a. Pengertian stres kerja 

Menurut Sunyoto (2011:36) stres kerja merupakan kondisi dinamis 

dimana seseorangdihadapkan pada suatu peluang,tuntutan,atau sumber 

daya yang berkaitan dengankeinginan orang tersebut serta hasilnya 

dipandang tidak pasti dan penting. Sedangkan menurut Ivanko (2012:88) 

stres biasanya didefinisikan dengan kondisi-kondisi internal dan eksternal 

yang menciptakan situasi-situasi yang penuh tekanan dan gejala-

gejalanya dialami oleh setiap orang yang tertekan.  

Stres juga didefinisikan sebagai reaksi-reaksi individu terhadap 

faktor-faktor baru atau yang mengancam dalam lingkungan kerja 

seseorang (Hamali, 2018:242). Lingkungan kerja seringkali berisi situasi-
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situasi baru dan situasi-situasi tertekan yang bersifat individu dan dapat 

dihasilkan dalam perubahan-perubahan emosional, perseptual, perilaku 

dan fisiologis. 

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa stres kerja didefinisikan sebagai suatu reaksi 

psikologis dan fisik terhadap kondisi-kondisi internal atau lingkungan 

yang dapat mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. 

b. Pentingnya stres kerja 

Stres dapat dialami baik yang disebabkan oleh peluang maupun 

ancaman. Peluang adalah sesuatu yang memiliki potensi keuntungan 

seseorang, sedangkan tantangan adalah sesuatu yang memiliki potensi 

mengancam seseorang. Aspek stres yang berupa ancaman atau peluang 

yang dialami dianggap penting oleh seseorang. Ancaman atau peluang 

tersebut dianggap penting karena memiliki potensi yang memengaruhi 

kesejahteraan seseorang atau muatan yang dapat membuat seseoran 

bahagia, sehat dan makmur (Hamali, 2016:243). 

c. Faktor-faktor penyebab stres 

Stresor adalah penyebab stres, yaitu apa saja kondisi lingkungan 

tempat tuntunan fisik dan emosional pada seseorang. Stresor yang 

berhubungan dengan pekerjaan terbagi menjadi empat tipe, yaitu 

(Sopiah, 2008:87): 
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1) Lingkungan fisik, seperti suasana bising, penerangan lampu yang 

kurang baik, rancangan ruang kantor yang buruk, ketiadaan privasi 

dan kualitas udara yang buruk. 

2) Stres karena peran atau tugas, yaitu karyawan mengalami kesulitan 

memahami apa yang menjadi tugasnya dan peran yang dimainkan 

terlalu berat. 

3) Penyebab stres antarpribadi, berupa perbedaan karakter, kepribadian, 

latar belakang dan persepsi karena adanya kompetisi untuk mencapai 

target kerja. 

4) Organisasi, adanya pengurangan karyawan, restrukturisasi perusahaan, 

privatisasi dan merger merupakan kebijakan perusahaan yang 

berpotensi memunculkan stres. 

Stresor yang bukan bersumber dari pekerjaan terdiri dari (Sopiah, 

2008:89): 

1) Time based conflict, yaitu tantangan untuk menyeimbangkan tuntutan 

waktu untuk pekerjaan denga aktivitas keluarga dan aktivitas bukan 

pekerjaan yang lainnya. 

2) Strain based conflict, terjadi ketika stres dari satu sumber meluap 

melebihi kemampuan yang dimiliki orang tersebut. 

3) Role behavior conflict, peran ganda karyawan antara di tempat kerja 

maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan tuntutan membangun 

harmoni antara keduanya. 

4) stres karena adanya perbedaan individu. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja, disiplin kerja, stres kerja dan kinerja karyawan dapat dilihat 

pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti, Tahun 

dan Judul  
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Yuliana (2018), 
Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja, dan 

Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan BMT 

Taruna Sejahtera 

Ungaran. Journal of 

Management, ISSN Vol 3, 

No 3 2017 

Variabel 

independen: 

lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan 

kepuasan kerja 

 

Variabel dependen: 

 kinerja karyawan 

a. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan BMT Taruna 

Sejahtera Ungaran.  

b. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

antara disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan BMT Taruna 

Sejahtera Ungaran.  

c. Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan BMT Taruna 

Sejahtera Ungaran.  

d. Terdapat pengaruh 

lingkungan kerja, 

disiplin kerja, dan 

kepuasan kerja secara 

bersama-sama terhadap 

kinerja kerja karyawan  

2. Hartati (2017), Pengaruh 

Semangat Kerja, Disiplin 

Kerja dan Pengawasan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. 

Perkebunan Nusantara V 

PKS Sei-Intan Rokan 

Hulu. JOM Fekon, Vol 4 

No. 1 (Februari) 2017. 

Variabel 

independen: 

semangat kerja, 

disiplin kerja dan 

pengawasan 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

a. Semangat Kerja, 

Displin Kerja, dan 

Pengawasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara 

V PKS Sei-Intan. 

b. Semangat Kerja 

berpengaruh signifikan 
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No 
Nama Peneliti, Tahun 

dan Judul  
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

terhadap Kinerja 

karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara 

V PKS Sei-Intan.  

c. Displin Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara 

V PKS Sei-Intan.  

d. Pengawasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

karyawan di PT. 

Perkebunan Nusantara 

V PKS Sei-Intan.  

3. Dewi dan Wibawa 

(2016), Pengaruh Stres 

Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Bank BPD Bali Cabang 

Ubud.  E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol. 

5, No. 12, 2016: 7583-

7606 ISSN : 2302-8912. 

Variabel 

independen:stres 

kerja dan motivasi 

kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

a. Stres Kerja 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

b. Motivasi Kerja 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan. 

4. Noor (2016), Pengaruh 

Stres Kerja dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada 

Karyawan PT JasaRaharja 

(Persero) 

CabangJawaTimur di 

Surabaya).  Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB), 

Vol. 31 No. 1 Februari 

2016 

Variabel 

independen:stres 

kerja dan kepuasan 

kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

a. Stres kerja dan 

kepuasan kerja 

memberikan pengaruh 

positif dan signifikan 

(parsial) terhadap 

kinerja karyawan.  

b. Stres kerja dan 

kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh 

simultan dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

perusahaan.  

5. Darmayanti (2018), 

Pengaruh Stres Kerja, 

Faktor Lingkungan, dan 

BudayaOrganisasi 

Terhadap Kinerja 

Variabel 

independen:stres 

kerja, faktor 

lingkungan dan 

budaya kerja 

a. Stres kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. 

b. Lingkungan kerja 
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No 
Nama Peneliti, Tahun 

dan Judul  
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Auditor 

Independen(Studi Pada 

Auditor Independen 

Kantor Akuntan Publik 

di Surabaya). Journal of 

Management and 

Accounting, Vol. 1 No. 

1 April 2018. 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. 

c. Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. 

d. Stres kerja, Faktor 

lingkungan dan 

Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

dansignifikan terhadap 

kinerja 

auditorindependen 

KAP di Surabaya, yang 

berarti bahwaketiga 

variabel dapat 

mempengaruhi secara 

simultan terhadap 

kinerja auditor. 

6. Kotteswari, et al., 

(2014), Job Stress And 

Its Impact On 

Performance 

EmployeesWorking In 

BPOS. International 

Journal of Advanced 

Research in 

Management,5 (2): pp: 

19-27. 

Variabel 

independen: stres 

kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

Terdapat pengaruh negatif 

antara stres kerja dengan 

kinerja karyawan 

7. Usman Ali et al., 

(2014), Impact of Stress 

on Job Performance: An 

Empirical study of the 

Employeesof Private 

Sector Universities of 

Karachi, Pakistan. 

Research Journal of 

Management Sciences, 

3(7): pp:14-17. 

Variabel 

independen: stres 

kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

stress kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

karyawan pada 

Universities of Karachi 

Pakistan 

8. Dewi (2014), Pengaruh 

Stres Kerja dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Variabel 

independen: stres 

kerja, kepuasan 

kerja 

a. Stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Kepuasan kerja 
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No 
Nama Peneliti, Tahun 

dan Judul  
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Karyawan pada Bagian 

Tenaga Penjualan UD 

Surya Raditya Negara. 

e-Journal Bisma 

Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan 

Manajemen (Volume 2 

Tahun 2014). 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai 

9. Seikhy (2015), An 

Investigation into the 

Effect of Human 

Resource Competencies 

and Organizational 

Commitment on 

Employees' Job 

Satisfaction, Discipline 

of Work, and Job 

Performance in 

Khuzestan 

Telecommunication 

Company. Jurnal UMP 

Social Sciences and 

Technology 

Management Vol. 3, 

Issue.3, Supp.1, 2015.  

Variabel 

independen: 

kepuasan kerja, 

disiplin kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

a. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

pegawai. 

b. Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai 

10. Nur (2013), Konflik 

Stres Kerja dan Kepuasan 

Kerja Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Pegawai 

Pada Universitas Khairun 

Ternate. Jurnal EMBA, 

1(3): h:739-749. 

Variabel 

independen: stres 

kerja, kepuasan 

kerja 

 

Variabel dependen: 

kinerja karyawan 

a. stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai 

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja dan  Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Penelitian Yuliana (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama 
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terhadap kinerja kerja karyawan. Penelitian Hartati (2017) menyatakan 

bahwa semangat kerja, displin kerja, dan pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian Noor (2016) menyatakan bahwastres kerja dan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan. Penelitian Darmayanti (2016) menyatakan 

bahwastres kerja, faktor lingkungan dan budaya organisasi berpengaruh 

positif dansignifikan terhadap kinerja auditorindependen KAP di Surabaya, 

yang berarti bahwaketiga variabel dapat mempengaruhi secara simultan 

terhadap kinerja auditor. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Fathoni (2006:174)kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.Secara tidak langsung, 

kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Jika kepuasan kerja meningkat maka akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kinerja karyawan. Sebaliknya jika kepuasan kerja karyawan 

memburuk maka akan berpengaruh terhadap memburuknya kinerja 

karyawan (Yuliana, 2017). Penelitian kepuasan kerja dilakukan Yuliana 

(2017) tentang “Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan BMT Taruna Sejahtera Ungaran”. Hasil 

penelitiannya  menunjukkan bahwa kepuasankerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

Pengaruh Kepuasan Kerja... Dwiky Maulana Rizqi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



25 
 

3. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-

standar organisasional (Handoko, 2008:208). Disiplin kerja merupakan 

hubungan kerja yang erat dan saling membantu antar sesama karyawan, dan 

karyawan dengan pimpinan akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap 

kepuasan kerja pegawai dan berujung pada meningkatnya kinerja yang baik. 

Semakin meningkat disiplin kerja maka akan semakin meningkat kinerja 

karyawan (Yuliana, 2017).Penelitian disiplin kerja dilakukan oleh Hartati 

(2017) tentang “Pengaruh Semangat Kerja, Disiplin Kerja dan Pengawasan 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Sei-

Intan Rokan Hulu”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disiplinkerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

4. Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2009:179), stres merupakan perasaan 

tertekan yang dialami karyawan saat menghadapi pekerjaan.Beban kerja 

berlebihan akan membuat karyawan merasa tertekan dengan pekerjaanya, 

mereka merasa pekerjaan yang dibebankan terlalu berat sehingga kuantitas 

kerja yang dihasilkan karyawan tidak maksimal. Stres yang dialami 

seseorang dapat mengakibatkan tingkat kinerja menurun karena kurangnya 

konsentrasi dalam bekerja, perasaan kecewa dan mudah marah serta mudah 

terserang penyakit. Penelitian tentang stress kerja dilakukan oleh Dewi dan 

Wibawa (2016) tentang “Pengaruh Stres Kerja dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Bank BPD Bali Cabang Ubud”. Hasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan garis: 

  = hubungan secara parsial  

  = hubungan secara simultan 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :Kepuasan kerja, disiplin kerja dan stres kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan  

H2 : Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

H3 : Disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif signifikanterhadap 

kinerja karyawan  

H4 : Stres kerjasecara parsial berpengaruh negatif signifikanterhadap kinerja 

karyawan  

Kepuasan Kerja 

Disiplin Kerja 

Stres Kerja 

Kinerja Karyawan 

H2 + 

H3 + 

H4 - 

H1 
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