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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Definisi Kinerja 

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang penting dalam 

meningkatkan produktivitas. Dalam meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan haus dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengauhi 

kinerja. Mangkunegara (2017) menjelaskan kinerja karyawan adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Bangun (2012) menjelaskan bahwa 

kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang dicaai seseorang 

bedasarkan persyaratan – persyaratan tertentu untuk mencapai tujuan 

yang disebut juga standart pekerjaan. Lingkungan kerja merupakan 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik perseorangan maupun sebagai kelompok Sedarmayanti 

(2011). Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kinerja adalah output kinerja karyawan yang dicapai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan 

yang diharapkan organisasi tersebut. 
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Menurut Lewa dan Subowo dalam Wirawan dan Sintaasih (2013) 

mengatakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan meliputi 

kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja.  

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Gibson dalam Tri budianto dan amelia (2015) ada tiga 

faktor yang mempengaruhi latar belakang kinerja pegawai, yaitu: 

1) Fator individu 

Faktor individu yang meliputi kemampuan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja dan tingkat sosial 

2) Faktor psiologis yang meliputi presepsi, peran atau sikap, 

kepribadian, dan motivasi 

3) Faktor organisasi 

4) Faktor organisasi dasar pekerjaan, kepemimpinnan, dan sistem 

penghargaan artinya kinerja seorang karyawan merupakan kualitas 

dan kuantitas dari suatu hasil kerja menilai maupun kelompok 

dalam suatu aktivitas yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi. 

c. Dampak kinerja 

Henry dalam Lolowang dkk (2016)  mengatakan bahwa kinerja 

merupakan tingkat pencapaian atas hasil dan pelaksanaan pekerjaan 

atau tugas serta tanggung jawab yang telah dibebankan. Sehingga 

kinerja memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif  

antara lain organisasi tempat pegawai bekerja akan berkembang 

dengan pesat, memperoleh target sesuai dengan sasaran. Mengurangi 
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resiko yang terjadi dalam perusahaan dan pegawai akan semakin solid 

karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai 

target yang ingin dicapai organisasi. Dampak negatif kinerja antara 

lain organisasi tidak mempunyai perkembangan untuk maju bahkan 

mengalami penurunan, target organisasi tidak tercapai atau 

terbengkalai, serta memperoleh banyak resiko dalam perusahaan 

karena kinerja pegawai tidak sesuai. 

d. Indikator kinerja. 

Dalam melaksanakan penilaian kinerja seseorang dibutuhkan 

standar pekerjaan yang bisa dipahami dan diukur secara jelas. 

Beberapa indikator menurut Mangkunegara (2017) yaitu :  

1) Kualitas. 

Seberapa baik seseorang karyawan mengerjakan apa yang 

seharusnya dikerjakan. 

2) Kuantitas.  

Lama seorang pegawai melakukan pekerjaan dalam sehari-

hari.  

3) Pelaksanakan tugas. 

Keakuratan dan  ketelitian seorang pegawai dalam melakukan 

pekerjaanya tanpa ada kesalahan. 

4) Tanggung jawab.  

Karyawan melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan 

dengan kesadaran sendiri dan tanggung jawab yang tinggi.  
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2. Stres Kerja 

a. Definisi Stres Kerja 

Setiap aktifitas kelompok organisasi dimana setiap anggotanya 

mengalami stres. Stres akan selalu mengikuti seseorang dalam menjali 

aktifitas sehari – hari. Sondang Siagian (2016)berpendapat bahwa stres 

merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, 

jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. Sementara itu, Ivancevich et 

al dalam Saina Nur(2013) mengemukakan bahwa dari perspektif orang 

biasa, stres digambarkan sebagai perasaan tegang, gelisah atau 

khawatir, semua perasaan merupakan manifestasi dari pengalaman 

stres, suatu terprogam yang kompleks untuk mempersepsikan ancaman 

yang dapat menimbulkan hasil yang positif atau negatif. 

Berbagai gejala tersebut pada umumnya menampakan diri pada 

berbagai perilaku yang tidak “normal” seperti gugup, tegang, selalu 

cemas, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi. Pengaruh dari 

gejala tersebut dapat dilihat pada kondisi mental tertentu seperti 

minum minuman keras (alkohol) atau merokok secara berlebihan, 

sukar tidur, sikap tidak bersahabat, putus asa, mudah marah, sukar 

mengendalikan emosi dan bersifat negatif.  

b. Faktor-faktor Penyebab Stres 

Stres merupakan sesuatuyang wajar dan dapat dialami oleh siapa 

saja termasuk karyawan. Stres yang dialami karyawan disebabkan oleh 

beberapa faktor, Sunyoto (2013) menyebutkan ada dua faktor yang 
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menyebabkan stres dan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. 

1) Faktor internal yang dapat menyebabkan stres pada diri seseorang 

ditentukan  dari kepribadian, kemampuan, dan nilai budaya. 

a) Kepribadian, yaitusistem psikologi yang dimiliki oleh 

seseorang untuk bereaksi dan berinteraksi dengan pihak lain 

maupung lingkungan. 

b) Kekmampuan, menunjukan kapasitas seseorang untuk 

melaksaakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

c) Nilai budaya, meliputi dan keyakinan yangdi pahami oleh 

seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, serta 

memengaruhi sikap dan perilakunya. 

2) Faktor eksternal yang menyebabkan stres dapat berasal dari 

pekerjaan (organisasi) maupun diluar pekerjaan (non organisasi) 

terdiri dari: 

a) Faktor-faktor intrinsik pekerjaan antara lain kondisi pekerjaan 

dan tuntutan tugas. 

b) Faktor peran dalam organisasi, meliputi konflik peran dan 

ketaksaan peran. Konflik peran timbul pada seseorang apabila 

terdapat kondisi: (1) pertentangan antara tugas yang harus 

dilaksanakan dengan tanggung jawab yang dimiliki, (2) tugas – 

tugas yang dilakukan bukan bagian dari pekerjaannya, (3) 

tuntutan yang bertentangan dengan atasan, bahawan, rekan, 
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atau orang lain, (4) pertentangan dengan nilai-nilai dan 

keyakinan pribadi. 

c) Faktor pengembangan karier, mencakup ketidak puasan 

pekerjaan, serta promosi dini dan promosi terlambat 

d) Faktor hubungan kerja, meliputi hubungan kerja antar 

karyawan dan gaya kepemimpinan 

e) Faktor struktur dan karateristik organisasi 

c. Mengelola Stres 

Stres dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja. 

Stres yang terlalu tinggi atau rendah dalam jangka waktu tertentu dapat 

menurunkan kinerja. Meneurut Sunyoto (2013) ada dua pendekatan 

dalam mengelola stres, yaitu pendekatan individual dan pendekatan 

organisasional. 

1) Pendekatan Individual 

a) Penerapan manajemen waktu 

b) Olahraga 

c) Relaksasi 

d) Memperluas jaringan dukunngan sosial 

2) Pendekatan organisasional 

a) Seleksi dan penempatan kerja yang lebih baik 

b) Pelatihan 

c) Penetapan tujuan yang realistis 

d) Desain ulang pekerjaan 
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e) Meningkatkan keterlibatan karyawan 

f) Perbaikan komunikasi organisasi 

g) Penawaran cuti panjang 

h) Menyelenggarakan progam kesejahteraan karyawan 

d. Indikator Stres Kerja   

Menurut Sondang Siagian (2016) indikasi Stres Kerja adalah: 

1. Beban tugas yang terlalu berat 

2. Desakan waktu 

3. Penyeliaan yang kurang baik 

4. Iklim kerja yang menimbulkan rasa tidak aman 

5. Kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi kerja 

seseorang 

6. Ketidakseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

7. Ketidakjelasan peranan karyawan dalam keseluruhan kegiatan 

organisasi 

8. Frustasi yang ditimbulkan oleh intervensi pihak lain yang terlalu 

sering sehingga orang merasa tertanggu konsentrasinya. 

9. Konflik antara karyawan dengan pihak lain didalam dan luar 

kelompok kerjanya 

10. Perbedaan sistem niai yang dianut oleh karyawan dan yang dianut 

oleh organisasi dan perubahan yang terjadi yang pada umumnya 

memang menimbulkan rasa ketidakpastian. 
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3. Kedisiplinan 

a. Definisi Kedisiplinan  

Sikap disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting 

bagi    suatu perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

perusahaan. Tanpa adanya sikap disiplin kerja yang baik sulit bagi 

suatu perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja 

yang baik mencerminkan besarnya tanggug jawab seseorang terhadap 

tugas – tugas yang diberikan. Menurut Hasibuan (2018) kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

dan norma – norma sosial yang berlaku. Kesadaran yaitu sikap 

seseorang yang secara sukarela menaati peraturan dan sadar akan tugas 

dan tanggung jawab yang telah diberikan tanpa paksaan. Kesediaan 

berarti suatu sikap, peilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan baik secara tertulis maupun tidak. Peraturan sangat 

diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

karyawan dalam menciptakan tata terbib yang baik diperusahaan. 

Tidak lupa juga dengan hukuman sangat penting dalam meningkatkan 

kedisiplinan dan mendidik karyawan agar menaati peraturan yang 

berlaku diperusahaan. Karna kedisiplinan adalah kunci keberhasilan 

suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

b. Macam- macam definisi Disiplin Kerja 

Ada dua bentuk disiplin kerja, Mangkunegara (2017) 

menyebutkan yaitu disiplin preventif, dan disiplin korektif. 

1) Disiplin Preventif 
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Disiplin preventif yaitu suatu upaya untuk menggerakan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, dan aturan-

aturan yang telah digariskan perusahaan. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif yaitu upaya untuk menggerakkan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahan untuk tetap 

mematuhi peraturan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku 

pada perusahaan. 

c. Indikator Disiplin Kerja 

Faktor – faktor yang mempengaruhi disiplin menurut Hasibuan 

(2018) mengatakan pada dasarnya banyak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi 

diantaranya adalah: 

1) Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan yang diharapkan perusahaan harus jelas dan konsisten 

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawannya. Hal ini 

bertujuan pekerjaan yag dibebankan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan yang bersangkutan,  sehingga karyawan 

dapat bekerja sungguh –sungguh dan berdisiplin baik untuk 

mengerjakannya. 

2) Teladan Pimpinan 

Pemimpin dijadikan suri tauladan atau panutan bagi 

karyawan, oleh karena itu pemimpin harus memberikan contoh 

yang baik, jujur, adil dan bekerja keras. 
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3) Balas Jasa 

Balas jasa (Kesejahteraan) mempengaruhi kedisiplinan, 

karena akan memberikan kepuasan terhadap perusahaan sehingga 

semakin tinggi tingkat kedisiplinan. 

4) Keadilan 

Keadilan yaituyang berkenaan dengan sikap dan hubungan 

antar manusia yang membentuk sebuah tuntutan agar semuanya 

diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Pemimpin yang baik 

akan berusaha bersikap adil kepada seluruh karyawan agar tidak 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

5) Waskat 

Serangkaian kegiatan yang bersifat pengadilan yang 

dilakukan oleh pimpina terhadap karyawan agar dalam setiap 

pelaksanaan tugas akan berjalan secara efektif sesuai dengan 

rencana kegiatan. 

6) Sanksi Hukuman 

Dengan adanya sistem sanksi hukuman, karyawan berusaha 

untuk patuh dan tertib terhadap peraturan – peraturan yang berlaku 

sehingga sikap dan perilaku yan buruk akan berkurang. 

7) Ketegasan 

Pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan atau 

tindakan untuk memberi sanksi kepada karyawan yang melanggar. 
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8) Hubungan Kemanusiaan 

Seorang pemimpin tentunya akan berusaha menciptakan 

suasana yang harmonis kepada sesama karyawan dalam 

menciptakan kedisiplinan kerja yang baik pada suatu perusahaan. 

Pendekatan disiplin yang terbaik adalah disiplin mulai dari 

dalam diri sendiri, karena sebagian besar orang memahami apa 

yang diharapkan dirinya dalam pekerjaan dan biasanya karyawan 

diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas secara efektif. 

Filosofi ini telah menghasilkan perkembangan pendekatan disiplin 

positif. Pendekatan disiplin positif adalah pendekatan yang 

dibangun bedasarkan pelanggaran merupakan tindakan yang dapat 

dikoreksi secara konstruktif tanpa pelu adanya hukuman. 

d. Pendekatan Disiplin Kerja 

Mangkunegara (2017) menyebutkan ada tiga pendekatan disiplin 

kerja, yaitu: 

1) Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempetemukan sejumlah 

keperluan atau keutuhan baru di luar hukuman: 

a) Disiplin modern suatu cara menghindarkan bentuk hukuman 

secara fisik 

b) Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hukum yang berlaku 
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c) Keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka 

yang harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan 

dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2) Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 

Pendekatan tradisi yaitu pendekatan dengan cara memberikan 

hukuman: 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak 

pernah ada peninjauan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, dan 

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tingkat 

pelanggarannya 

c) Pengaruh hukuman untuk membeikan pelajaran kepada 

pelanggar 

d) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang 

lebih keras 

e) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua 

kalinya harus diberi hkuman yang lebih berat. 

3) Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Dadada 

a) Disiplin kerja harus diterima dan dipahami oleh semua pegawai 

b) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan suatu 

pembentukan perilaku. 
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c) Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik 

d) Disiplin pegawai bertujuan adar pegawai bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

e. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin Kerja 

Mangkunegara(2017) mengatakan pelaksanaan sanksi ini 

bertujuan agar pelanggar disiplin tidak mengulangi kesalahan yang 

sama dengan cara: 

1) Pemberian Peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat 

peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya pemberian 

peringatan adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari 

pelanggaran yang telah dilakukannya. 

2) Pemberian Sanksi Harus Segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan 

sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. 

Tujuannya adalah agar pegawai memahami sanksi pelanggaran 

yang berlaku diperusahaan. 

3) PemberianSanksi Harus Konsisten 

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus 

konsisten, hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai 

peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. 
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4) Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin tidak membeda-

bedakan pegawai, tua, muda,pria-wanita dan tetap  diberlakukan 

sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

4. Lingkungan Kerja 

a. Definisi Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah dimana tempat pegawai melakukan 

setiap aktivitas pekerjaannya. Menurut Sofyan (2013), lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang berada disekitar karyawan yang 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas – 

tugas yang diberikan kepadanya. Lingkungan kerja yang nyaman akan 

membuat pegawai merasa nyaman saat bekerja, sehingga tugas yang 

dilakukan oleh para pegawai akan memberikan hasil yang maksimal. 

Menurut Mangkunegara (2017) lingkungan kerja yaitu meliputi 

uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, terget kerja yang 

menantang, pola komunikasi, hubungan kerja yang harmonis, iklim 

kerja yang dinamis, peluang karir, dan fasilitas kerja yang memadai. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk 

antara sesama pegawai dan hubungan kerja antar bahawan dan atasan, 

serta lingkungan fisik tempat bekerja pegawai. 

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan secara garis besar 

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik 

dan non fisik. 
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1) Ligkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik 

yang  berada disekitar tempat bekerja yang dapat memengaruhi 

konerja pegawai. Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi 2, yaitu: 

a) Lingkungan kerja yang langsung berhbungan dengan karyawan 

seperti kursi, meja, dan sebagainya. 

b) Lingkungan perantara atau yang disebut dengan lingkungan 

kerja yang dapat memengaruhi kondisi manusia seperti: 

temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, 

kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna dan lain-

lain. 

2) Lingkungan kerja non fisik 

Lingkungan kerja non fisik yaitu semua keadaan yang terjadi 

dan berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan dengan rekan kerja ataupun dengan 

bawahan. Lingkungan kerja non fisik meliputi: struktur kerja, 

tanggung jawab, perhatian dan dukungan pimpinan, kerja sama 

antar kelompok dan kelancaran komunikasi. 

b. Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja  

Menurut Sedarmayanti dalam Tri Budianto dan Amelia (2015) 

bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi suatu ruang lingkup kerja 

dikaitkan dengan kemampuan pegawai, yaitu: 
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1) Penerangan 

Penerangan sangat besar manfaatnya bagi pekerja guna 

mendapatkan keselamatan dan kelancaran dalam bekerja. 

2) Temperature  

Temperature akan meberikan pengaruh yang berbeda bagi 

setiap karyawan. Keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap 

pegawai, karena kemampuan beradaptasi pegawai berbeda. 

3) Kelembaban 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam 

udara, kelembaban ini dipengaruhi oleh temperatur kelembaban, 

kecepatan udara bergerak dan radiasi panas udara akan 

mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau 

melepaskan panas dari tubuhnya. 

4) Sirkulasi udara 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan etiap makhluk 

hidup untuk menjaga kelangsungaan hidup, untuk proses 

metabolisme. Sumber utama adanya udara segar adalah tanaman 

disekitar tempat bekerja. 

5) Kebisingan 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga 

karena panjang bunyi yang ditimbulkan dapat mengganggu 

ketenangan bekerja, merusak pendengaran, kesalahan komunikasi. 
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6) Bau tidak sedap 

Adanya bau tidak sedap disekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaraan, karena dapat mengganggu konsentrasi 

bekerja, dan bau tidak sedap yang secara terus menerus dapat 

mempengaruhi kepekaan penciuman. 

7) Dekorasi tempat kerja 

Dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja, 

tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, 

perlengkapan dan penunjang lainnya. 

8) Musik ditempat kerja 

Musik dengan nada yang lembut sesuai dengan suasana, 

waktu dan dapat membangkitkan pegawai untuk bekerja. 

9) Keamanan ditempat kerja 

Berguna untuk menjaga kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman, maka perlu adanya upaya untuk menjaga keamanan 

ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga satuan petugas 

keamanan (satpam). 

c. Indikator Lingkungan Kerja  

Indikator – indikator lingkunan kerja menurut Sedarmayanti 

(2011) yaitu: 

1) Penerangan  

Kecukupan sinar yang menerangi ruang kerja masing – masing 

pegawai. 
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2) Suhu udara 

Seberapa besar temperatur didalam suatu ruangan. 

3) Suara bising 

Tingkat kepekaan pegawai yang mempengaruhi aktifitas pegawai. 

4) Penggunaan warna 

Pemilihan warna untuk ruangan bekerja 

5) Ruang gerak yang diperlukan 

Posisi bekerja antara satau  dengan lainnya, juga termasuk alat 

bantu kerja seperti meja, kursi, lemari. 

6) Kemampuan bekerja 

Suatu kondisi yang dapat membuat rasa aman dan tenang dalam 

bekerja. 

7) Hubungan pegawai 

Hubugan pegawai dengan pegawai lainnya harus harmonis karena 

untuk mencapai tujuan instansi akan cepat jika adanya 

kebersamaan dalam melaksanakan tugas- tugasnya. 

 

B. Pengembangan Hipotesa 

1. Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Aktivitas disetiap kelompok organisasi dimana – mana dapat 

mengalami stres, stres kerja akan selalu mengikuti seseorang dalam 

menjalani aktivitas sehari –hari. Siagian (2016)berpendapat bahwa stres 
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merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan 

pikiran dan kondisi fisik seseorang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uzzah Roni 

Amalia, I Wayan Suwendra, dan I Wayan Bagia (2016) , dengan hasil 

bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja. Chadek novi 

Charisma Dewi, I Wayan Bagia, Gede Putu Agus Jana Susila (2014) 

mengatakan hal serupa, bahwa terdapat hubungan negatif antara stres kerja 

terhadap kinerja, yang berarti semakin tinggi tingkat stres kerja menjadi 

pemicu menurunnya kinerja karyawan. 

Bedasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Stres Kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan Batalyon 

403 Wirasada Pratista 

2. Disiplin Kerja 

Sikap disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan sangat penting bagi    

suatu perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. 

Tanpa adanya sikap disiplin kerja yang baik sulit bagi suatu perusahaan 

untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja yang baik 

mencerminkan besarnya tanggug jawab seseorang terhadap tugas – tugas 

yang diberikan. Menurut Hasibuan (2018) menyatakan kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma –norma yang berlaku. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gede Prawira 

Utama Putra dan Made Subudi (2014) dengan hasil penelitian Disiplin 

Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja. Yuni Andaridan Darsin (2017) menyebutkan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, yang berarti bahwa 

apabila disiplin kerja ditingkatkan maka kinerja pegawai akan meningkat. 

Bedasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Batalyon 403 Wirasada Pratista 

3. Lingkungan Kerja 

Menurut Sofyan (2013), linngkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang berada disekitar karyawa yang mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugas –tugas yang diberikan 

kepadanya.Menurut Sofyan (2013), lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang berada disekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan kepadanya   

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hiskia Jonest 

Runtuwu, Joyce Laplan dan Lucky Dotulong (2015) dengan hasil 

penelitian Disiplin Kerja, Penempatan Kerja dan Lingkungan Kerja 

berpengaruh secara silmutan terhadap Kinerja. A.Aji Tri Budianto dan 

Amelia Katini (2015) mengatakan hal serupa, bahwa lingkungan kerja 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, yang berarti 



30 

 

menunjukkan kondisi lingkungan kerja sudah sesuai dengan kebutuhan 

pegawai. 

 

Bedasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Batalyon 403 Wirasada Pratista 

C. Model Penelitian 

Model penelitian terdiri dari beberapa variabel. Variabel penelitian 

adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 
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Gambar 1. Model Penelitian 

 

Pengaruh Stres Kerja, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Batalyon 403/Wirasada Pratista 
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