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BAB 2 

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

2.1.1  Pengertian Sumber Daya Manusia 

       Manajemen sumber daya manusia di perlukan untuk meningkatkan efektivitas 

sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada 

organisasi satuan kerja yang efektif, untuk mencapai tujuan ini, studi tentang 

manajemen personalia akan menunjukan bagaimana seharusnya perusahaan 

mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara 

pegawai dalam jumlah (kuantitas) dan (kualitas). Menurut (Hasibuan, 2012:10) 

menyatakan bahwa sumber daya manusia mempunyai difisini ilmu dan seni yang 

mengatur segala hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangkan 

menurut (Sutrisno, 2014:7) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

mempunyai difisini sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan atas pengandaan, pengembangan, kompensasi, pengintregasian, 

pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai 

tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

       Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata mata di 

tentukan oleh sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan 

dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Sumber daya manusia 

merupakan unsur unsur yang paling vital bagi suatu organisasi. Sumber daya 
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manusia Menurut Sedarmayanti (2014:13) mengemukakan bahwa sumber daya 

manusia ialah suatu kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau 

sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, 

melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

 

2.1.2 Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja  

       Disiplin kerja adalah suatu sifat yang muncul dari dalam diri seseorang atau 

individu lain dan yang di terapkan pada peraturan perusahaan dan tidak di 

perbolehkan untuk melanggarnya. Menurut Rivai (2011:825) mengemukakan 

bahwa Disiplin kerja adalah suatu alat yang di pergunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kesedian 

seorang untuk memenuhi segala peraturan perusahaan yang berlaku. Menurut 

Hasibuan (2013:193) mendefinisikan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma norma 

sosial yang berlaku. Dengan kata lain, pendisiplinan karyawan adalah suatu 

bentuk pelatihan untuk memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan 

perilaku karyawan sehingga para karyawannya tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan 

prestasi kerjanya. Sedangkan menurut (Darmawan, 2013:41) disiplin kerja 

merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan dari 

organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. 
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       Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa 

disiplin kerja perlu di laksanakan secara efektif pada perusahaan, karena hal itu 

penerapan disiplin kerja yang efektif juga dapat meningkatkan produktivitas kerja 

di dalam perusahaan. 

2. Bentuk Bentuk Disiplin Kerja  

       Ada beberapa bentuk disiplin kerja, menurut mangkunegara (2011: 129) 

bahwa ada tiga bentuk disiplin kerja yaitu : 

a. Disiplin Preventif 

Disiplin Preventif adalah segala upaya yang menggerakkan pegawai untuk 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan aturan yang telah di gariskan 

oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai 

berdisiplin diri. Disiplin preventif merupakan suatu system yang berhubungan 

dengan kebutuhan untuk semua bagian system yang ada di dalam suatu 

organisasi. Jika system organisasi menjadi baik maka di harapkan dapat lebih 

mudah menegakan disiplin kerja di dalam perusahaan.  

b. Disiplin korektif 

       Disiplin korektif adalah segala upaya yang menggerakkan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi 

peraturan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam perusahaan. Pada 

disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu di berikan sanksi 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah 

guna untuk memperbaiki pegawai yang melanggar, memelihara peraturan 

yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggaran. 



11 
 

c. Disiplin Progresif  

       Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman hukuman yang 

lebih berat terhadap pelanggaran pelanggaran yang di lakukan berulang. 

3.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja  

        Baik buruknya seseorang dalam disiplin bekerja tidak muncul begitu saja, 

melainkan dapat oleh beberapa faktor. Menurut Sutrisno (2014:89) ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai yaitu: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin, para 

karyawan dapat mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia merasa 

mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan balas jerih payahnya yang 

telah di kontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima kompensasi yang 

memadai, mereka akan bekerja dengan tenang dan tekun, serta selalu berusaha 

bekerja dengan sebaik-baiknya. Bila kompensasi yang di terima jauh dari 

memadai, maka akan berpikir mendua, dan berusaha mencari tambahan 

penghasilan lain dari luar, sehingga menyebabkan ia sering mangkir dan 

sering minta izin keluar. Demikian dengan pemberian kompensasi yang 

memadai belum tentu juga akan menjamin tegaknya disiplin di dalam 

perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. 

Keteladanan pemimpin  sangat penting sekali dalam menegakkan kedisiplin 

pegawai, karena dalam lingkungan kerja, semua pegawai akan selalu 

memperhatikan dan mengikuti bagaimana pemimpin menegakkan disiplin 
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dirinya, dan bagaiman ia  dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan 

dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah di tetapkan, 

misalkan aturan jam kerja, maka pemimpin tidak akan masuk kerja terlambat 

dari waktu yang sudah di tetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti dapat di jadikan pegangan. 

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak 

ada aturan tertulis yang pasti untuk dapat di jadikan pegangan bersama. 

Disiplin tidak mungkin dapat di tegakkan apabila peraturan yang di buat 

berdasarkan intruksi lisan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan 

situasi. Oleh sebab itu, disiplin dapat di tegakkan di dalam suatu perusahaan, 

apabila ada aturan tertulis yang telah di sepakati bersama. Dengan demikian, 

para karyawan akan mendapat suatu kepastian bahwa siapa saja dan perlu di 

kenakan sanksi tanpa pandang bulu. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Keberanian pemimpin untuk mengambil tindakan sesuai dengan tingkat 

pelangaran yang di buatnya, dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran 

disiplin, sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan merasa 

terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. 

Bila pimpinan tidak berani mengambil tindakan sedangkan pegawai sudah 

terang-terangan melanggar disiplin, maka akan sangat berpengaruh kepada 

suasana kerja dalam perusahaan. Jika tidak adanya keberanian pimpinan 

dalam memberikan hukuman, maka akan banyak pegawai yang akan berkata 
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“untuk apa disiplin, sedang orang yang melanggar disiplin saja tidak pernah di 

kenakan sanksi”. 

5. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. 

Pegawai tidak hanya puas dalam penerimaan kompensasi yang tinggi, 

pekerjaan yang menentang, tetapi mereka masih membutuhkan perhatian yang 

besar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan kesulitan mereka ingin di dengar, 

dan di carikan jalan keluarnya dari setiap permasalahan. Pimpinan yang 

berhasil memberi perhatian yang besar kepada para pegawai akan dengan 

mudah menciptakan disiplin kerja yang baik, karena dia akan selalu di 

hormati, dan di hargai oleh para pegawainya, sehingga sangat berpengaruh 

besar kepada prestasi, semangat kerja dan moral kerja pegawai. 

4. Tujuan Disiplin Kerja 

       Tujuan disiplin kerja menurut Sutrisno (2011:126) menyatakan tujuan disiplin 

kerja adalah sebagai berikut : 

a. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian dalam tujuan 

perusahaan atau organisasi 

b. Tingginya semangat dan gairah kerja serta inisiatif karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan 

c. Besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan dalam melaksanakan tugas 

sebaik baiknya 

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan 

karyawan 

e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawan 
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             Berdasarkan tujuan disiplin kerja maka pegawai harus di tegaskan dalam suatu 

organisasi. Tanpa adanya dukungan dari organisasi yang baik, sulit bagi organisasi 

mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. 

5. Karakteristik Disiplin Kerja 

       Disiplin kerja menurut Hasibuan (2013:193) mendefinisikan bahwa kesediaan 

seseorang dalam memenuhi semua peraturan perusahaan dan norma norma yang 

berlaku. Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2011:94) indikator disiplin kerja 

adalah sebagai berikut: 

a. Taat terhadap aturan waktu  

Di lihat dari jam masuk kerja, jam pulang, serta jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. 

b. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan cara bagaimana bertingkah laku 

dalam pekerjaan.  

c. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  

Di tunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain.  

d. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan 

Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan oleh para 

pegawai dalam perusahaan.  
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       Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis, bila melanggar akan ada sanksi atas 

pelanggarannya. Salah satu aspek kekuatan sumber daya manusia itu dapat 

tercermin dari sikap dan perilaku disiplin, karena disiplin mempunyai dampak 

kuat terhadap organisasi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengejar 

tujuan yang di rencanakannya. kemangkiran (absenteeism) yang berlebihan pada 

diri tenaga kerja merupakan dampak kurang taat nya pada asas pedoman normatif, 

atau kurangnya pengertian dan kesadaran dari tenaga kerja secara teratur . 

 

2.1.3 Stres Kerja  

1. Pengertian Stres Kerja 

       Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang di alami 

karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Gelaja yang di timbulkan stress kerja  

antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, 

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

meningkat dan mengalami gangguan pencernaan. Menurut Rivai (2014:724) : 

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidak 

seimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, proses berfikir dan 

kondisi seorang karyawan. Sedangkan Sunyoto (2012:62)  mengemukakan bahwa 

stres merupakan sebuah kondisi dinamis dimana seseorang di hadapkan  pada 

konfrontasi antara kesempatan, hambatan atau permintaan akan apa yang di 

inginkan dan hasilnya di persepsikan tidak pasti dan penting. 
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 Pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa terjadinya stres kerja di 

sebabkan karena ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan 

dengan karakteristik aspek aspek pekerjaan pada semua kondisi pekerjaan. Namun 

stress kerja yang di rasakan oleh karyawan tidak hanya memiliki pengaruh yang 

negative tetapi juga mempunyai pengaruh positif jika karyawan dapat 

mengorganisir dengan tepat sehingga pengaruh tersebut mampu di jadikan sebagai 

motivasi untuk memicu semangat karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

2.   Jenis Stres Kerja 

Karyawan selalu di tuntut untuk dapat memberikan kontribusi yang besar bagi 

produktivitas perusahaan sehingga tidak jarang karyawan merasa stress akan 

tuntutan tersebut. Quick dan Quick dalam rivai (2010:308) mengategorikan 

jenis stress menjadi dua yaitu : 

1. Eustress 

Yaitu hasil dari respon terhadap stress yang bersifat sehat, positif dan 

konstruktif atau bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan 

seorang individu dan juga organisasi yang di asosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan dalam beradaptasi dan tingkat 

performa yang tinggi. 

2. Distress 

Yaitu hasil dari respon terhadap stress yang bersifat tidak sehat, negatif 

dan desduktif atau bersifat merusak. Hal tersebut termasuk konsekuensi 

individu dan organisasi seperti kedisiplinan, tingkat kehadiran tinggi yang 

di asosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan dan kematian. 
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      Dari pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa stress kerja yang di 

alami oleh karfyawan memiliki sifat yang tidak hanya negative namun juga 

positif. Jika karyawan dapat menjadikan stress kerja yang di rasakan menjadi 

suatu motivasi atau dorongan bagi karyawan tersebut dalam bekerja maka stress 

kerja tersebut dapat mempengaruhi secara positif. Sedangkan jika karyawan 

merasa stress dalam bekerja dan mempengaruhi produktivitas serta kualitas kerja 

maka stress kerja tersebut berpengaruh negatif. 

3. Faktor Faktor yang mempengaruhi Stres kerja 

Karyawan yang bekerja di bawah tekanan seringnya mengalami stress kerja. 

Hal itu di karenakan banyaknya tuntutan atau tekanan yang di hadapkan oleh 

karyawan. Namun tidak hanya di sebabkan oleh tekanan yang di hadapi oleh 

karyawan tersebut, Robbins dan Judge (2011:643-644) menyatakan bahwa ada 

tiga sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya stres yaitu : 

1. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan seperti ketidakpastian lingkungan mempengaruhi 

desain dari struktur suatu organisasi, ketidakpastian itu juga 

mempengaruhi tingkat stress di kalangan para karyawan 

a. Ketidakpastian Ekonomi 

Ketidakpastian pada harga barang yang cenderung meningkat 

sedangkat peningkatan upah karyawan tidak terlalu signifikan bahkan 

cenderung tetap. Hal ini yang membuat karyawan mudah stress karena 

kebutuhan pokoknya yang tidak dapat tercukupi. 
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b. Ketidakpastian Politik 

Batasan dari suatu birokrasi dapat menjadi salah satu sumber stress 

yang berpengaruh dengan pekerjaan. Karyawan akan merasa tertekan 

dan stress apabila terdapat ancaman terhadap perubahan politik. 

c. Ketidakpastian Teknologi 

Adanya inovasi inovasi yang bermunculan seperti komputer, robotika, 

otomatisasi dan ragam lainnya dari inovasi dapat membuat 

keterampilan dan pengalaman seorang karyawan menjadi using dalam 

waktu yang sangat pendek. Oleh karena itu ketidakpastian teknologi 

dapat menjadi pemicu seorang karyawan menjadi stress dan tertekan. 

       Dari pendapat di aatas dapat di simpulkan bahwa faktor lingkungan dengan 

ketidakpastian pada ekonomi, maka karyawan akan merasa khawatir dan cemas 

pada kemampuan daya belinya. 

      Selain itu, ketentuan dari adanya birokrasi dan mudah terjadinya perubahan 

dapat membuat karyawan merasa stress. Adapun juga teknologi yang semakin 

canggih menuntut karyawan agar dapat menyeimbangi perkembangan tersebut 

sehingga dapat membuat karyawan merasa terbebani, khususnya bagi karyawan 

lama yang tidak terbiasa dengan adanya teknologi. 

2. Faktor Organisasi 

Organisasi merupakan tempat di mana karyawan bekerja. Di dalam 

organisasi tersebut banyak sekali faktor yang menyebabkan timbulnya 

stress. Adapun beberapa contoh tekanan yang di hadapi oleh karyawan 

dalam menghadapi kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam kurun 
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waktu terbatas, beban kerja berlebihan, atasan banyak menuntut, serta 

rekan kerja yang tidak menyenangkan. 

a. Tuntutan Tugas 

Faktor dari tuntutan tugas dapat di kaitkan dengan pekerjaan 

seseorang. Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu, kondisi 

kerja dan tata letak kerja 

b. Tuntutan Peran 

Tuntutan Peran berpengaruh dengan tekanan yang di berikan pada 

seseorang sebagai fungsi dari peran yang di jalani dalam organisasi 

tersebut. 

c. Tuntutan Antar Pribadi 

Tuntutan antar pribadi merupakan tekanan yang di ciptakan oleh 

karyawan akibat kurangnya kudungan sosial baik dari rekan – rekan 

kerja maupun pengaruh dari pribadi yamng buruk yang menyebabkan 

timbulnya stress kerja. 

d. Struktur Organisasi 

Struktur di dalam organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam 

organisasi tersebut seperti tingkat peraturan dan di mana keputusan di 

ambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi dalam 

pengam bilan keputusan memiliki dampak pada seorang karyawan 

dapat mengalami stress dalam bekerja. 
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e. Kepemimpinan Organisasi 

Kepemimpinan dalam organisasi mengambarkan gaya manajerial 

mulai dari eksklusif hingga pejabat yang nantinya akan menimbulkan 

adanya suatu budaya di dalam suatu perusahaan, Adanya budaya 

seperti pengawasan secara ketat menimbulkan ketegangan, rasa takut 

dan kecemasan karyawan yang akhirnya membangun tekanan yang 

tidak realistis dan menghambat produktivitas kerja. 

f. Tahapan Kehidupan Organisasi 

Tahapan kehidupan organisasi yamng sedang berjalan memiliki 

beberapa siklus yaitu siklus pendirian, tumbuh berkembang hingga 

mengalami kemunduran. Tahapan kehidupan organisasi ini 

menciptakan masalah dan tekanan bagi karyawan khususnya pada 

tahapan pendirian karena karyawan harus cepat beradaptasi dan tahap 

kemunduran perusahaan. 

       Dari faktor organisasi tersebut dapat di simpulkan bahwa kehidupan dalam 

berorganisasi sangat berpengaruh terhadap intensitas stress kerja yang akan di 

hadapi oleh karyawan. Karyawan mendapat banyak tuntutan serta harus 

memahami kondisi organisasi yang kadang tidak sesuai dengan apa yang di 

harapkan oleh karyawan, dalam hal ini karyawan tidak memiliki  pilihan selain 

melaksanakan. Faktor organisasi dalam stress kerja umum di rasakan oleh 

karyawan karena mencakup banyak aspek dalam organisasi. 
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3. Faktor Individual 

       Faktor individual ini dapat mencakup beberapa faktor dalam kehidupan 

pribadi karyawan seperti faktor keluarga, ekonomi dan karakteristik kepribadian. 

a. Masalah Keluarga 

Masalah yang sering di hadapi oleh banyak karyawan adalah masalah 

dengan isu – isu keluarga, seperti isu isu yang di hadapi dalam pernikahan, 

pecahnya suatu hubungan dan kesulitan yang dimiliki dalam 

mendisiplinkan anak anak. Adanya masalah yang di hadapi dalam 

keluarga dapat mempengaruhi stress yang di alami oleh karyawan di mana 

pada akhirnya permasalahan itu dapat terbawa ke tempat di mana 

karyawan tersebut bekerja dan akan mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan tersebut. 

b. Masalah Ekonomi 

Masalah ekonomi timbul akibat keragaman karyawan akan apa yang di 

milikinya dengan apa yang di butuhkannya sehingga menimbulkan 

tekanan yang besar dan berdampak pada stress. 

c. Kepribadian 

Suatu faktor individual penting yang mempengaruhi stress adalah kodrat 

kecenderungan dari diri seseorang, artinya gejala stress yang timbul pada 

pekerjaan sebenarnya yang berasal dari kepribadian karyawan itu sendiri. 

        Berdasarkan faktor yang di jelaskan di atas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa 

masalah pribadi seperti msalah dengan isu isu keluarga serta masalah ekonomi 

dan kepribadian dari seorang karyawan dapat memberikan dampak stress jika di 
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tambah dengan permasalahan yang ada di tempat kerja. Karena itu karyawan 

dengan faktor individual akan mudah menjadi stress. 

4. Karakteristik Stres Kerja 

      Menurut Rivai (2014:724) : Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi 

emosi, proses berfikir dan kondisi seorang karyawan. Indikator Stres Kerja 

Menurut Hasibuan (2014:204) ada  beberapa indikator stres kerja yang meliputi : 

1. Beban kerja 

Beban kerja yang di rasakan dan di alami oleh karyawan yang terasa 

berlebihan setiap harinya dengan deadline waktu yang terasa singkat. 

2. Sikap pemimpin 

Sikap pemimpin yang kurang adil dalam memberikan tugas terhadap 

karyawannya. 

3. Waktu kerja 

Mengenai waktu kerja yang di rasakan berlebihan oleh karyawan terkadang 

waktu lembur sendiri karyawan kurang dan tidak mendapatkan haknya. 

4. Konflik 

Konflik atau perselisihan yang terjadi di dalam pekerjaan antar sesama 

karyawan ataupun kepada atasan yang tidak suka terhadap sikap atau cara 

memimpin. 
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5. Komunikasi 

Faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas karyawan di mana tanpa 

andanya komunikasi yang bagi kantar karyawan satu dengan lainnya maka 

produktivitas yang terjadi di dalam perusahaan akan mengalami gangguan 

 

2.1.4 Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

       Produk adalah (output a thing produced), production kegiatan atau proses 

memproduksi sesuatu (the act producing). produktivitas adalah peningkatan 

proses produksi. Peningkatan produksi berarti membandingkan yang membaik 

jumlah sumber daya yang di pergunakan dengan jumlah barang barang dan jasa 

jasa yang di produksikan. Menurut (Mulyadi, 2015:100) adalah hasil kerja 

seseorang atau karyawan yang membandingkan antara input dan output. 

Sedangkan Menurut Sinungan (2014:17) mengemukakan bahwa produktivitas 

kerja adalah suatu konsep yang bersifat universal yang mempunyai tujuan untuk 

menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang di gunakan oleh banyak manusia, 

dengan sumber sumber riil yang semakin sedikit. Suatu keyakinan bahwa 

seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini dari pada hari kemarin 

dan hari esok lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu produktivitas dapat di 

artikan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan 

menghasilkan barang (output) sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan 

pada satuan waktu tertentu. Manusia (karyawan) adalah sumber daya yang penting 

dan merupakan tujuan dari pembangunan, maka manajer harus meningkatkan 
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produktivitas kerja karyawan bukan atas beban biaya mereka, tapi beban biaya 

dari waktu yang terbuang, pengurangan pegawai dan birokrasi yang tidak perlu 

dan sebagainya. 

       Pencapaian hasil terbaiklah yang ingin di dapat oleh perusahaan dengan 

memanfaatkan penggunaan keseluruhan daya yang ingin di miliki akan membantu 

perusahaan menjalankan perputaran bisnisnya, mempertahankan perusahaan 

dalam menjaga kualitas tenaga kerja dalam menghasilkan hasil yang baik. 

2. Faktor faktor  yang mempengaruhi produktivitas kerja  

       Produktivitas adalah suatu konsep yang menunjukan adanya kaitan antara 

hasil kerja dengan satuan waktu yang di butuhkan perusahaan untuk menghasilkan 

produk dari seorang tenaga kerja. Menurut Mulyadi (2015:101) faktor faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas antara lain : 

1. Tingkat Pendidikan 

Dengan tingkat Pendidikan yang semakin tinggi, orang atau pekerja akan 

mudah di motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dalam 

menyelesaikan tugasnya akan mudah untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

2. Kemampuan bekerja 

Kemampuan bekerja adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, ia tidak mengalami kesulitan maka akan lebih cepat dan tepat 

untuk menyelesaikan tugasnya dengan kata lain bisa meningkatkan 

produktivitas kerja. 
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3. Keterampilan 

Keterampilan karyawan yang mempunyai skill atau keterampilan yang 

dimiliki, maka akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. 

4. Etika kerja 

Etika kerja adalah sikap kerja seseorang dalam menjalankan tugas, dan sikap 

pimpinan yang baik dalam organisasi/perusahaan maka karyawan/pekerja 

akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. 

5. Motivasi 

Motivasi (dorongan), dengan di motivasi pimpinan atau termotivasi dari diri 

sendiri karyawan tersebut akan selalu meningkatkan produktivitasnya. 

6. Jaminan kesehatan 

Jaminan kesehatan adalah salah satu untuk meningkatkan produktivitas 

apabila karyawan atau pekerja mendapatkan jaminan kerja yang baik, 

sehingga karyawan tersebut dengan sendirinya akan semangat atau 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 

7. Lingkungan kerja yang nyaman 

Lingkungan kerja yang nyaman ini adalah faktor yang meningkatkan 

produktivitas, apabila hubungan industrial antara atasan dengan bawahan, 

antara bawahan dengan bawahan, antara atasan dengan atasan menunjukan 

hubungan industrial yang baik, pemberian pendingin ruangan, penerangan 

ruangan yang memadai dan sebagainya, ini akan mendukung untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan 
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8. Sarana dan prasaran pendukung produksi  

Apabila semua ini tersedia dengan baik dan mudah untuk di cari atau di minta 

oleh karyawan akan merasa mudah menjalankan tugasnya, dan bisa memacu 

untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

9. Manajemen 

Dengan manajemen dan komunikasi yang baik, pekerja akan termotivasi 

dalam bekerja. Oleh karena itu sebagai pimpinan harus memberi contoh yang 

baik, dengan demikian karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

10. Disiplin kerja 

Disiplin kerja adalah salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas 

dengan disiplin dari segala bidang, disiplin waktu, disiplin pemakaian bahan 

baku dan sebagainya akan bisa meningkatkan produktivitas 

11. Stress kerja 

Kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi dan produktivitas kerja 

seseorang. Jika karyawan mengalami stress kerja yang berat, maka akan 

menganggu seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan secara produktif 

dan dalam produktivitas pekerjaan 

3. Karakteristik Produktivitas Kerja 

Menurut Sutrisno (2014) dalam Mulyadi (2015:105) alat untuk mengukur 

produktivitas kerja di perlukan suatu karakteristik, yaitu sebagai berikut:  
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1. Kemampuan  

Mempunyai kemampuan kerja untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seseoran pegawai sangat bergantung pada keterampilan yang di miliki serta 

sikap personalitas mereka dalam kerja. Inilah kemudian yang memberikan 

daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di emban kepada mereka.  

2. Meningkatkan hasil yang di capai  

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang di capai merupakan salah satu yang 

dapat di rasakan baik yang oleh mengerjakan maupun yang menikmati hasil 

pekerjaan tersebut. Jadi, upaya tersebut di manfaatkan untuk melakukan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat di dalam suatu 

pekerjaan.  

3. Semangat kerja  

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat di 

lihat dari etos kerja dan hasil yang di capai dalam satu hari kemudian di 

bandinkan dengan hari sebelumnya 

4. Pengembangan diri  

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan ini dapat di lakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

dengan apa yang akan di hadapi. Sebab semakin kuat tantangan, maka 

pengembangan diri mutlak dilakukan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu untuk lebih baik dari sebelumnya. 

Mutu atau kualitas merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan 



28 
 

kualitas kerja pegawai. Jadi, peningkatan mutu bertujuan untuk memberikan 

hasil yang lebih baik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi birokrasi 

dan diri sendiri.  

6. Efisiensi  

Perbandingan antara hasil yang di capai (keluaran) dengan sumber daya 

(masukkan) yang di pergunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek 

produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi 

pegawai. 

       Berdasarkan pendapat tersebut di simpulkan bahwa karyawan menginginkan 

kondisi kerja yang men dukung sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam 

bekerja. Hal tersebut membuat karyawan peduli terhadap lingkungan dimana ia 

bekerja dan karyawan lebih menyukai keadaan perusahaan yang aman dan 

kondusif. 

 

2.2 Penelitihan Terdahulu 

       Penelitian Terdahulu ini di susun guna sebagai perbandingan dalam penelitian 

ini dengan mengemukakan hasil penelitian sebelumnya. Hal tersebut di 

maksudkan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada terkait 

dalam penelitian mengenai pengaruh disiplin kerja dan stress kerja terhadap 

produktivitas kerja yang menjadi refrensi peneliti untuk melakukan penelitian . 
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Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Teknik 

Analisis 

data 

Hasil Penelitian 

Panjaitan, 

K.C.L 

Pengaruh stress  

dan motivasi 

terhadap 

produktivitas kerja 

di BPJS Kesehatan 

Kcu Bogor 

 

 

Stress kerja 

dan 

motivasi 

Analisis 

data dan 

regresi 

berganda 

Stress kerja berpengaruh 

negatif terhadap 

produktivitas produktivitas 

produktivitas dan motivasi 

ber pengaruh signifikan 

terhadap produktivitas 

Chenry, 

K.B dan 

D, 

kartikasari 

Pengaruh stress dan 

motivasi terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan pada PT. 

Epson, batam 

 

Stress kerja 

dan 

motivasi 

Analisis 

regresi 

berganda 

dengan 

SPSS 20 

Stress kerja dan motivasi 

berpengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja 

Usman, I Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan PT. Allo 

Jaya Di Bontang 

Disiplin 

Kerja 

Analisis 

persamaan 

regresi 

linier 

Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

produktivitas 

Sirna, I. K Pengaruh Disiplin 

dan motivasi 

terhadap 

produktivitas kerja 

pada Hotel Patra 

Jasa Bali Resort & 

Villas  

Disiplin dan 

Motivasi  

Pendekatan 

penyebaran  

kuisioner 

dan 

pengolahan 

data SPSS 

Disiplin kerja mempunya 

pengaruh negatif terhadap 

produktivitas kerja dan 

motivasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja 

Sumber : Jurnal yang di gunakan. 
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2.2.1  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah di 

kemukakan sebelumnya, berikut ini disajikan gambar rerangka konseptual 

penelitian berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Rerangka Pemikiran 

 

2.3  Pengembangan Hipotesis 

2.3.1  Pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

       Disiplin kerja para pegawai sangat penting. Disiplin kerja merupakan hal 

yang harus di tanamkan dalam diri tiap karyawan, karena hal ini akan menyangkut 

tanggung jawab moral karyawan itu pada tugas kewajibannya. Seperti juga suatu 

organisasi. Peraturan disiplin di buat untuk mengatur tata hubungan kerja yang 

berlaku tidak saja dalam perusahaan- perusahaan besar atau kecil, tetapi juga pada 

sebuah organisasi yang mempekerjakan banyak sumber daya manusia untuk 

melaksanakan pekerjaan. Disiplin kerja Menurut Rivai (2011:825) 

Disiplin kerja (DK) 

Produktivitas Kerja (PK) 

Stres kerja (SK) 



31 
 

mengemukakan bahwa suatu alat yang di pergunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kesedian 

seorang untuk memenuhi segala peraturan perusahaan yang berlaku Sementara 

itu, Setyaningdyah, et al. (2013) berpendapat bahwa disiplin kerja adalah 

kebijakan bergeser individu untuk menjadi diri bertanggung jawab untuk 

mematuhi peraturan lingkungan (organisasi). Pembuatan suatu peraturan disiplin 

agar para karyawan dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang 

di harapkan, Oleh sebab itu peraturan disiplin pada perusahaan-perusahaan swasta 

tidak akan banyak berbeda dengan organisasi publik. Disiplin kerja atau 

kebiasaan-kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri karyawan sebaiknya 

bukan atas dasar paksaan semata, tetapi harus lebih didasrkan atas kesadaran dari 

dalam diri karyawan, Ketidak disiplinan individu atau karyawan dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja organisasi.  

       Disiplin di butuhkan untuk tujuan organisasi yang lebih jauh, guna menjaga 

efisiensi dengan mencegah dan mengoreksi tindakan-tindakan individu dalam 

iktikad tidak baiknya terhadap kelompok. sedangkan Harlie (2010) menyatakan 

disiplin kerja pada hakekatnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi 

para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah di berikan, dan pembentukan 

disiplin kerja ini tidak timbul dengan sendirinya. tingkah laku yang bisa di bentuk 

melalui kebiasaan. Selain itu disiplin kerja dapat di tingkatkan apabila terdapat 

kondisi kerja yang dapat merangsang karyawan untuk berdisiplin. Disiplin yang 

baik akan mempercepat proses pencapaian tujuan di dalam organisasi, sedangkan 
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disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan akan memperlambat 

pencapaian tujuan.  

       Disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Hal ini 

di karenakan disiplin kerja yang di alami oleh karyawan dapat mempengaruhi apa 

yang mereka rasakan baik menyangkut pekerjaan maupun hasil yang di terima. 

Semakin tinggi tingkat disiplin kerja yang di terapkan akan semakin 

mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. 

      Hal ini relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh Usman (2016) yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut dapat di rumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat 

Surabaya. 

2.3.2 Pengaruh Stres Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

       Stres kerja merupakan kondisi dimana karyawan merasa terikat akan 

pekerjaan yang di hadapi sehingga karyawan tidak dapat puas akan pekerjaanya. 

Menurut Rivai (2014:724) Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi 

emosi, proses berfikir dan kondisi seorang karyawan Menurut Velnampy dan 

Aravinthan (2013) menyatakan bahwa “Occupational stress is a patern of 

emotional, cognitive, behavior and psychological reaction to adverse and noxius 

aspect of work contect, work organization, and the work environment”. Hal ini 



33 
 

dapat di artikan stress kerja adalah pola emosional perilaku kognitif dan reaksi 

psikologi terhadap aspek yang merugikan dan berbahaya dari setiap pekerjaan, 

organisasi kerja lingkungan kerja. 

       Stres kerja memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas kerja. Hal ini di 

karenakan stress yang di alami oleh karyawan dapat mempengaruhi apa yang 

mereka rasakan baik menyangkut pekerjaan maupun hasil yang di terima. 

Semakin tinggi stress kerja yang di milki oleh karyawan dalam pekerjaanya maka 

akan mempengaruhi produktivitas karyawan dalam bekerja. 

       Hal ini relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh Manzoor, et al (2011) 

di mana menyatakan bahwa “Job stress is negatively related with employee jonb 

satisfaction”. Hal tersebut sama seperti yang di kemukakan Panjaitan (2016) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa stress kerja berpengaruh negatif terhadap 

produktivitas kerja 

      Berdasarkan hal tersebut dapat di rumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

H2 : Stres kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya. 

 


