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BAB II 

A. LANDASAN TEORI 

1. Kinerja karyawan 

Mathis dan Jackson (2001) menyatakn bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam 

mengemban pekerjaannya. Rivai dan Sagala (2009) menyatakan bahwa 

kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam 

organisasi.Benardin dan Russel (2000) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan-kegiatanpada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu. 

Milkovich dan Boudreau (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah 

tingkat dimana pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan.As'ad (1991) menyimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. Menurut Mangkunegara(2006) “Kinerja 

Karyawan (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengantanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 
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sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja karyawan tidak hanya sekedar 

informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi 

perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan 

dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja 

dapat dihindari. 

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk 

memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier 

mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat 

menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat 

perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance 

rating” atau “performance appraisal”. Menurut munandar (2008:287), 

penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku 

kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan 

manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang 

tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.    

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja 

kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja 

adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. 

Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku 
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jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran 

personil di dalam organisasi. 

Bernardin dan  Russel  (dalam  Ruky,  2002:15)  memberikan 

pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the 

record of outcomes produced on a specified job function or activity during 

time period.  Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi  pekerjaan  tertentu  atau 

kegiatan  selama  kurun  waktu  tertentu. 

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja  

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (2010) menyatakan bahwa 

faktor faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :  

a. Variabel Individu : meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik 

maupun mental, latar belakang, seperti keluarga, tingkat social dan 

pengalaman, demografi, menyangkut umur, asal-usul dan jenis kelamin. 

b. Variable psikologis : meliputi persepsi, sikap, keribadian, belajar, 

motivasi. 

c. Variable organisasi : meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur dan design pekerjaan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pekerjaan 

dengan hasil yang tinggi harus dicapai oleh karyawan. Mangkunegara 

(2000:67) menyatakan bahwa ukuran yang perlu diperhatikan dalam 

penilaian kinerja antara lain:  
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a. Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja 

dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas 

kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam 

penyeleseian suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan 

dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.  

b. Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi 

normal. Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang 

dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.  

c. Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar karyawan dapat 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakan serta perilaku kerjanya.  

d. Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan karyawan 

untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat keputusan 

terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya.  

e. Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertical atau horizontal 

didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin 

baik.  

f. Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan kepada karyawan. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2006 :378) indikator kinerja adalah :  

a. Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasilnya.  

b. Kualitas, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

ketrampilan dan kemampuan karyawan. Hasil pekerjaan yang 

dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan 

dari pekerjaan tersebut.  

c. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

Dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.  

d. Efektifitas, pemanfaatan secara maksimal sumber daya dan waktu yang 

ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi 

kerugian. Kehadiran, tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan 

dapat menetukan kinerja karyawan. 

2. Dampak kinerja 

 Donni Juni Priansa (2011) Dampak hasil kinerja dapat bersifat 

positif bagi organisasi, misalnya karena keberhasilan seseorang 

meningkatkan prestasinya berdampak meningkatkan motivasi sehingga 

meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi dampak keberhasilan 

seseorang dapat bersifat negatif, jika karena keberhasilan ia menjadi 

sombong yang akan membuat suasana kerja menjadi kondusif. 
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2. Stres Kerja 

Luthans (2006) mendefinisikan stres adalah ”interaksi individu 

denganlingkungan,” tetapi kemudian mereka memperinci defenisi sebagai 

berikut; ”respon adaptif yang dihubungkan oleh perbedaan individu dan 

atau proses psikologi yang merupakan konsekuwensi tindakan, situasi, atau 

kejadian eksternal (lingkungan) yang menenpatkan tuntutan psikologis dan 

atau fisik yang berlebihan pada seseorang 

Stres sebagai suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan 

pada kesempatan, hambatan dan keinginan dan hasil yang diperoleh 

sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan Robbins, (2008). Gibson et 

al, (2003), mendefinisikan stres kerja sebagai suatu tanggapan penyesuaian, 

diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individual dan atau proses-proses 

psikologis, akibat dari setiap tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa 

yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada 

seseorang. 

Soesmalijah Soewondo (Devi S, 2003:19) menyatakan bahwa stres 

kerja adalah suatu kondisi dimana terdapat satu atau beberapa faktor di 

tempat kerja yang berinreaksi dengan pekerja sehingga mengganggu 

kondisi fisiologis, dan perilaku. Stres kerja akan muncul bila terdapat 

kesenjangan antara kemampuan individu dengan tuntutan-tuntutan dari 

pekerjaannya. Stres merupakan kesenjangan antara kebutuhan individu 

dengan pemenuhannya dari lingkungan.  
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Stres kerja dikonseptualisasi dari titik pandang, yaitu stres sebagai 

stimulus, stres sebagai respond dan stres sebagai stimulus-respon. Stres 

sebagai stimulus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada 

lingkungan. Definsi stimulus memandang stres sebagai suatu kekuatan yang 

menekan individu untuk memberikan tanggapan terhadap stressor. 

Pendekatan ini memandang stres sebagai konsekuensi dari interaksi antara 

stimulus lingkungan dengan respon individu.  

Stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang 

dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, sebagai 

konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu 

banyak mengadakan tuntutan 10 psikologis dan fisik seseorang. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntutan 

lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat 

berbeda.  

Masalah stres kerja di dalam organisasi perusahaan menjadi gejala 

yang penting diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam 

pekerjaan. Akibat adanya stres kerja tersebut orang menjadi nervous, 

merasakan kecemasan yang kronis peningkatan ketegangan pada emosi, 

proses berpikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, sebagai hasil adanya 

stres kerja sering menimbulkan masalah bagi tenaga kerja, baik pada 

kelompok eksekutif (white collar workers) maupun kelompok pekerja biasa 

(blue collar workers). Stres kerja dapat mengganggu kesehatan tenaga kerja, 

baik fisik maupun emosional.  
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Dikalangan para pakar sampai saat ini belum terdapat kata sepakat 

dan kesamaan persepsi tentang batasan stress. Baron dan Greenberd, dalam 

Mardiana (2002:21),, mendefinisikan stres sebagai reaksi-reaksi emosional 

dan psikologis yang terjadi pada situasi di mana tujuan individu mendapat 

halangan dan tidak bisa mengatasinya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya stres kerja 

adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik 

kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya dan 

dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi stress kerja 

Menurut Robbins (2001) ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan 

timbulnya stress yaitu : 

a. Faktor lingkungan 

Dimana perubahan yang terjadi secara tidak pasti dalam lingkungan 

organisasi dapat mempengaruhi tingakat stres dikalangan karyawan. 

Contohnya: keamanan dan keselamatan dalam lingkungan pekerjaan, 

perilaku manejer terhadap bawahan, kurangnya kebersamaan dalam 

lingkungan pekerjaan. 

b. Faktor organisasional 

Seperti tuntutan tugas yang berlebihan, tekanan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam kurung waktu tertentu 

c. Faktor individual 
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Situasi atau kondisi yang mempengaruhi kehidupan secara individual 

seperti faktor ekonomi, keluarga dan kepribadian dari karyawan itu sendiri. 

Menurut Lazarus (1985) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

stres kerja adalah : 

a. Kondisi kerja yang kurang baik, seperti penerangan yang kurang baik, 

bising, terlalu  dingin atau panas, dan polusi udara.  

b. Beban pekerjaan yang berlebihan, baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Tugas yang berlebihan secara kuantitatif terjadi bila 

penyelesaian suatu pekerjaan dalam waktu yang singkat. Sedangkan 

tugas yang berlebihan secara kualitatif bila tuntutan pekerjaan lebih 

tinggi dari pada pengetahuan dan ketrampilan pekerja.  

c. Desakan waktu. Desakan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan tidak cukup sehingga pekerjaan selesai pada waktu yang 

di tentukan.  

d. Bahaya fisik, yang berupa kondisi kerja yang membahayakan, seperti 

membersihkan kaca jendela gedung bertingkat atau adanya lingkungan 

kerja yang membahayakan. Contohnya bekerja di tempat ketinggian dan 

pemakaian mesin-mesin pemotong.  

e. Spesialisasi pekerjaan. Pada pekerjaan yang rutin dan sempit, para 

pekerja sulit untuk mempersepsikan pekerjaannya sehingga pekerjaan 

menjadi menarik dan tidak membosankan pekerja. 

2. Dampak 
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Jika individu mengalami stres ,maka individu menunjukan gejala-gejala 

baik secara fisik, psikis maupun gejala yang tampak dan perilaku, gejala ini 

dapat dikatakan juga sebagai akibat dan stres yang sedang dialami. Robbin 

(2006) mengemukakan bahwa individu yang sedang mengalami stres akan 

menunjukan gejala-gejala sebagai berikut:  

Terhadap karyawan  

1. Fisiologi : seperti perubahan-perubahan kimiawi tubuh 

2. Psikologis: seperti ketegangan,merasa bosan,cemas, lelah dan tidak 

berdaya.  

3. Perilaku: seperti ceroboh , sering menggerak- gerakan kaki, perobahan 

pola makan, tidur kecanduan rokok, mudah panik dan lain lain.  

4. Dampak yang terjadi jika karyawan mengalami stress terhadap 

perusahaann, produktifitas yang dihasilkan karyawan terhadap 

perusahaan akan menurun, dan  

5. Perusahaan tidak bisa menghasilkan hasil yang optimal karena 

karyawan yang mengalami gangguan/tekanan-tekanan atau stress yang 

diakibatkan dalam kerja 

3. Motivasi 

Dalam sebuah pekerjaan dimana seorang karyawan bekerja, 

dibutuhkan sebuah motivasi untuk mendorong karyawan dalam bekerja, 

sehingga karyawan akan merasa semangat dan terdorong dalam bekerja 
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untuk mencapai suatu tujuan, sehingga kinerja yang dihasilkan akan tinggi. 

Dan sebaliknya jika di dalam seorang karyawan memiliki motivasi yang 

rendah maka kemingkinan besar kinerja yang akan dihasilkan seorang 

pegawai akan menurun / rendah. Pengertian motivasi erat kaitannya dengan 

timbulnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai 

tujuan. Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan atau 

tingkah laku, tujuan dan kepuasan, karena setiap perubahan senantiasa 

berkat adanya dorongan motivasi. Setiap tindakan atau perbuatan seseorang 

cenderung dimulai dari apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan 

sesuatu.  

Buhler, (2004) memberikan pendapat tentang pentingnya motivasi 

sebagai berikut: “Motivasi pada dasarnya adalah proses yang menentukan 

seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan 

pekerjaan”. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan 

bagi tercapainya sesuatu tujuan, maka manusia harus dapat menumbuhkan 

motivasi kerja setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam perusahaan”. 

Robbins (2006) menyatakan bahwa motivasi adalah proses yang 

menunjukkan intensitas individu, arah , dan ketekunan dari upaya menuju 

pencapaian tujuan. Parafrase Gredler,Broussard, dan Garrison (Lai,2011) 

mendifinisikan secara luas bahwa motivasi adalah sebagai atribut yang 

menggerakkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Robbins dan Couter (2004) menyatakan bahwa motivasi metupakan 

kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan 
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keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan individu 

Vroom (2002) menyatakan bahwa motivasi adalah mengacu pada 

suatu proses mempengaruhi pilihan pilihan individu terhadap bermacam-

macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Amstrong (2009) menyatakan 

bahwa motivasi adalah untuk melakukan sesuatu, motivasi berkaitan 

dengan kekuatan dan arah perilaku dan factor factor yang mempengaruhi 

seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. 

Teori “ERG” Clyton Aldafer. 

Clayton Aldafer memperkenalkan teori yang merupakan kelanjutan 

dari teori Maslow. Teori tersebut merupakan masukan bagi kelemahan dari 

teori Maslow. Teori Aldafer dikenal dengan akronim “ERG” . Berikut ini 

dijelaskan tentang ERG : 

a. Kebutuhan Eksistensi (Existence) 

Menyangkut penyediaan tuntutan eksistensi material dasar manusia. 

Kelompok ini mencangkup jenis-jenis yang dianggap oleh Maslow sebagai 

kebutuhan fisik dan keamanan. 

b. Kebutuhan Keterhubungan (Relatedness) 

Dorongan manusia untuk memelihara hubungan antara personal 

yang penting. Dorongan sosial dan status ini menuntut interaksi dengan 

orang lain. Kelompok kebutuhan ini selaras dengan apa yang dikemukakan. 
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Maslow sebagai kebutuhan sosial dan penghargaan (social and esteem 

needs) 

c. Kebutuhan Pertumbuhan (Growth Needs) 

Dorongan intrinsic untuk pengembangan personal. Kelompok 

kebutuhan ini mencakup komponen komponen ontrinsik yang oleh Maslow 

digolongkan sebagai kelompok kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. 

Teori Motivasi Mc.Clelland  

Dalam Owens (1987) mengemukakan adanya pemuasan kebutuhan 

personil yang menimbulkan motivasi mereka, yaitu: kebutuhan prestasi, 

kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. David Mc Cleand, melalui 

riset empiris, telah mengemukakan bahwa para usahawan, ilmuwan dan ahli 

mempunyai tingkat motivasi prestasi di atas rata-rata. Motivasi prestasi 

seorang usahawan tidak semata-mata ingin mencapai keuntungan , tetapi dia 

mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi. Seseorang dianggap 

mempunyai motivasi prestasi yang tinggi apabila dia mempunyai keinginan 

untuk berprestasi lebih baik dari pada yang lain dalam banyak situasi. 

Menurut Mc Clelland, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengukuran motivasi kerja, yakni: 

a. Tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yaitu kesediaan 

individu untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya. 
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b. Mempunyai tujuan yang sesuai kemampuan, yaitu kemampuan 

individu untuk mencapai tujuan pribadi secara realitik, aktif, efektif dan 

efisien.  

c. Daya tahan terhadap tekanan yaitu kemampuan individu dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, agar dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya guna melangsungkan aktivitas/pekerjaan. 

Universitas Sumatera Utara  

d. Ketidakpuasan yaitu sikap positif individu yang selalu berpandangan 

baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan 

kemampuan.  

e. Kepercayaan diri yaitu sikap positif individu tentang dirinya bahwa ia 

mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan. 

Teori Motivasi Maslow 

Teori Maslow Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996), 

membagi kebutuhan manusia sebagai berikut: 

 

 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 
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2. Kebutuhan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan 

rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan 

kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari 

tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

3. Kebutuhan Sosial 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok 

kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. 

4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

5. Kebutuhan Aktualisasi diri 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang 

paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 

potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan 
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kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang 

meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang 

didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas 

yang menantang kemampuan dan keahliannya. 

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi 

kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang 

lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih 

tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. 

Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah 

dipenuhi memberi motivasi. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia 

menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia 

bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. Jadi bila suatu 

kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi 

motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan kedua mendominasi, 

tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih 

mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya yang lebih kecil. 

Menurut Herzberg (2002) bahwa karyawan termotivasi untuk 

bekerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu : 

1. Faktor intrinsik yaitu faktor daya dorong yang timbul dari dalam diri 

masing-masing karyawan, berupa : 

a. Pekerjaan itu sendiri (the work it self). 
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Berat ringannya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya 

b. Kemajuan (advancement). 

Besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja berpeluang maju dalam 

pekerjaannya seperti naik pangkat. 

c. Tanggung jawab (responsibility) 

Besar kecilnya yang dirasakan terhadap tanggung jawab diberikan 

kepada 

seorang tenaga kerja. 

d. Pengakuan (recognition) 

Besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas hasil 

kerja. 

e. Pencapaian (achievement) 

Besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja tinggi. 

 

2. Faktor ekstrinsik yaitu faktor pendorong yang datang dari luar diri 

seseorang terutama dari organisasi tempatnya bekerja. 

a. Administrasi dan kebijakan perusahaan. 

Tingkat kesesuaian yang dirasakan tenaga kerja terhadap semua 

kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. 

b. Penyeliaan. 

Tingkat kewajaran penyelia dirasakan yang oleh tenaga kerja. 
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c. Gaji. 

Tingkat kewajaran gaji yang diterima sebagai imbalan terhadap tugas 

pekerjaan. 

d. Hubungan antar pribadi. 

Tingkat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi antar tenaga kerja 

lain. 

e. Kondisi kerja. 

Tingkat kesesuaian kondisi kerja dengan proses pelaksanaan tugas 

pekerjaan–pekerjaannya. 

Indikator motivasi kerja menurut Sutanto dan Tania (2013) yang 

mengutip pernyataan George dan Jones (2005) ada tiga indikator dalam 

motivasi kerja, yaitu:  

a. Arah perilaku, mengacu pada perilaku yang dipilih orang tersebut saat 

bekerja. 

b. Tingkat usaha, mengacu pada seberapa keras usaha seseorang dalam 

bekerja. 

c. Tingkat kegigihan, lebih kepada mental seseorang dalam menghadapi 

masalah. 

 Dampak dari motivasi  

Dampak motivasi menurut konsep Woodworth mempunyai 3 (tiga) 

karakteristik, yaitu:  

a. Intensitas; menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga 

menyebabkan individu berperilaku tertentu; 
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b. Pemberi arah; mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan 

suatu perilaku tertentu; 

c. Persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus 

menerus. 

 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan proposal ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang akan mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Judul 
Alat 

Analisis 
Hasil 
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1 Handriani 

Dwi Lita & 

Azhar 

Maksum 

(2011) 

Motivasi, Stres 

Kerja, Rekan 

kerja terhadap 

kinerja 

Pengaruh motivasi, 

stres,dan rekan kerja 

terhadap kinerja Auditor di 

kantor akuntan publik 

(KAP) 

 

Regresi liner  Hasil penelitian yang 

dilakukan penulis 

menunjukkan bahwa 

variabel motivasi, 

stres, dan rekan kerja 

secara bersama sama 

berpengaruh 

terhadap variabel 

terikat kinerja 

auditor yang bekerja 

di KAP di Medan. 

2 

 

 

 

Rahmila 

Sari, Mahlia 

Muis, 

Nurdjannah 

Hamid 

(2012) 

 

 

Kepemimpinan

, Motivasi, dan 

stres kerja 

terhadap 

Kinerja 

                            

 

 

            

Pengaruh kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan stres 

kerja terhadap kinerja 

karyawan pada bank 

syariah mandiri kantor 

cabang makasar 

 

 

 

 

Regresi liner 

berganda 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji f 

ditunjukkan bahwa 

kepemimpinan, 

motivasi dan stres 

kerja secara bersama 

sama berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan pada bank 

syariah mandiri  

 

 

3 Noviansyah 

& Zunaidah 

(2011) 

Stres kerja dan 

Motivasi kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Pengaruh stres kerja dan 

motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan PT. 

Perkebunan minangan 

Ogan Baturaja 

Regresi liner 

berganda 

Pada penelitian ini 

variabel stres kerja 

secara parsial 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pt 

perkebunan 

minangan ogan 

baturaja. 

Variabel stres dan 

motivasi mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan karyawan 
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pt perkebunan 

minangan ogan 

baturaja. 

Variabel stres kerja 

lebih berpengaruh 

dari pada motivasi 

terhadap kinerja 

karyawan pt 

perkebunan 

minangan ogan 

batura 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Tiyur 

Mauli, 

Mujiono 

dan 

Rosmida 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

Stress kerja 

dan kinerja 

karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

pengaruh stress kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (study kasus 

pada politeknik negeri 

bengkalis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul 

Regresi 

liner 

berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat  

Berdasarkan nilai 

hasil uji pengaruh 

dan taraf signifikan 

dapat disimpulkan 

bahwa stres 

berpengaruh 

negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap 

kinerja dosen 

Politeknik Negeri 

Bengkalis sebesar - 

0,025. 

 

 

 

 

 

Hasil 

 

5 Rangga 

Mahardhik

a, Djamhur 

Hamid dan 

Motivasi kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

Regresi 

liner 

berganda 

Pada penelitian ini 

motivasi kerja 

berpengaruh 
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Ika Ruhana 

(2010) 

(Survei Karyawan Pada 

PT. Axa Financial 

Indonesia Sales Office 

Malang) 

positif terhadapa 

kinerja karyawan 

(Survei Karyawan 

Pada PT. Axa 

Financial 

Indonesia Sales) 

 

A. KERANGKA LOGIKA BERPIKIR DAN PENURUNAN 

HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini, kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

fakor antara lain: motivasi kerja, stress kerja. Berikut ini adalah penjelesan 

hubungan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel 

dependent. 

Hubungan motivasi kerja dan kinerja karyawan 

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya 

hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan, dan stress disini sebagai 

moderator, jadi sebagai contoh seorang karyawan atau karyawan akan 

memperoleh hasil kerja secara kuantitas atau kualitas yang bagus maka 

dibutuhkan motivasi yang tinggi, tetapi adanya stress disini mengakibatkan 

atau memperburuk kinerja, jadi jika stress yang dialami karyawan dalam 

kerja tinggi, dan memiliki motivasi yang tinggi maka akan menghasilkan 

kinerja yang rendah. Kemudian jika stress rendah tetapi motivasi tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang rendah pula, tetapi jika stress disini tinggi dan 

motivasi tinggi dan akan menghasilkan kinerja yang bagus, berarti 
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karyawan disini mempunyai kepribadian yang sangat bagus, karena 

karyawan walau mempunyai stress yang tinggi tetapi masih bisa mengontrol 

dan memanajemen stress atau mempunyai kemampuan untuk menguasai 

stress tersebut sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. 

Rusman (2006) dalam penelitiannya terhadap kinerja karyawan 

menyimpulkan bahwa stress kerja yang dialami oleh karyawan dapat 

berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan, Eres (2011) dalam 

penelitiannya mengenai stres kerja mencoba membandingkan tingkat stress 

yang dialami oleh para guru di Turki dan di Macedonia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terlihat stres kerja yang muncul pada profesi guru ini 

disebabkan oleh karakteristik sosial dan kondisi kerja. Motivasi erat 

kaitannya dengan timbulnya suatu kecenderungan untk berbuat sesuatu 

guna mencapai tujuan. Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, 

perbuatan atau tingkah laku, tujuan dan kepuasan serja kinerja. Karena 

setiap perubahan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. Motivasi 

timbul karena adanya suatu kebutuhan dan karenanya perbuatan tersebut 

terarah untuk mencapai tujuan tertentu yang pada akhirnya disebut sebagai 

kinerja karyawan. Jadi, Semakin kuat motivasi atau dorongan yang 

diberikan oleh pimpinan kepada karyawan maka akan semakin maksimal 

kinerja yang dihasilkan oleh karyawan itu sendiri.  

 Menurut Munandar (2001) ada hubungan positif antara motivasi dan 

kinerja dengan pencapaian prestasi, artinya karyawan yang mempunyai 

prestasi yang tinggi cenderung mempunyai kinerja tinggi, sebaliknya 
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mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena motivasinya 

rendah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Noviansyah dan Zunaidah 

(2010) yang berjudul Pengaruh  Stres Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Minanga Ogan Baturaja dan Agustin 

(2012) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

H1: Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

Hubungan stres kerja dengan kinerja karyawan 

Stress kerja salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Masalah stress yang biasanya dialami oleh karyawan maka akan berujung 

negative yang dapat menggangu sebuah pekerjaan. Menurut putri (2013) 

stress kerja dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang yang bersangkutan 

dan bagi organisasi. Individu yang tidak dapat menanggulangi stress kerja, 

cenderung menjadi tidak produktif, malas-malasan, bekerja dengan tidak 

efektif dan tidak efisien. Banyak peneliti sebelumnya mengatakan juga jika 

masalah stress sudah menggangu sebuah pekerjaan maka karyawan menjadi 

tidak maksimal mengerjakan tugasnya. 

Mangkunegara (2005) menyatakan bahwa stress kerja adalah perasaan 

yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi pekerjaannya. Stress kerja ini dapat menimbulkan emosi tidak 
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stabil, perasaan tidak senang, suka menyendiri, sulit tidur, tidak bisa rileks, 

cemas, dan tegang. 

Hasil penelitian ini penelitian yang dilakukan oleh Tiyur Mauli, 

Mujiono dan Rosmida yang berjudul pengaruh stress kerja terhadap kinerja 

karyawan (study kasus pada politeknik negeri bengkalis) dan penelitian 

yang dilakukan oleh Ria Puspitasari (2015) yang berjudul pengaruh stress 

kerja dan konflik kerj terhadap kinerja karyawan jambuluwuk malioboro 

boutique hotel Yogyakarta yang menunjukan bahwa stress kerja berdampak 

negative terhadap kinerja karyawan. 

Rusman (2006) dalam penelitiannya terhadap kinerja karyawan 

menyimpulkan bahwa stress kerja yang dialami oleh karyawan dapat 

berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan, Eres (2011) dalam 

penelitiannya mengenai stres kerja mencoba membandingkan tingkat stress 

yang dialami oleh para guru di Turki dan di Macedonia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terlihat stres kerja yang muncul pada profesi guru ini 

disebabkan oleh karakteristik sosial dan kondisi kerja.  

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Tewksbury (2006) di 

lembaga pemasyarakatan mengemukakan faktor-faktor pemicu stres yang 

berbeda pula. Penelitian tersebut menggambarkan stres yang muncul 

didalam diri petugas pemasyarakatan disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain: issue yang beredar di dalam organisasi, termasuk konflik peran, 

disonansi emosional, dan kontrol tugas. 
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H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

yang dimoderasi oleh variable stress kerja 

B. Model Penelitian 

Keterkaitan antara variabel independen dan dependen, maka dapat 

digambarkan model penelitian sebagai berikut :  

 

     Motivasi            Kinerja 

 

 

  

            Stress 

                  Gambar 1.1 

Model penelitian 


