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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) didasari pada suatu 

konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan 

semata – mata menjadi sumber daya bisnis. Pencapaian tujuan tidak 

hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi dilakukan oleh lebih dari satu 

orang. Suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak 

ada sumber daya manusia didalamnya, karena sumber daya manusia 

merupakan asset perusahaandalam mencapai tujuan perusahaan. 

 Menurut Marwansyah (2012:3) manajemen sumber daya manusia 

adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan – 

tujuan organisasi. 

Menurut Subekthi dan Jauhar (2012:17) manajemen sumber daya 

manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja 
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secara manusiawi, agar semua potensi fisik dan psikis yang dimilikinya 

berfungsi maksimal untuk pencapaian tujuan. 

 Sedangkan, menurut Sedarmayanti (2013:13) manajemen sumber daya 

manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau 

sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, 

menyaring, melatih, memberikan penghargaan dan penilaian. 

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia dalah suatu pendayagunaan kemampuan maupun potensi 

yang dimiliki seseorang agar jika dipergunakan serta dioptimalkan akan 

menghasilkan sesuatu yang baik bagi berjalannya suatu perusahaan atau 

organisasi dan membantu dalam mencapai tujuan perusahaan atau 

organisasi tersebut. 

2. Fungsi – Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2012:12) menyatakan fungsi – fungsi manajemen 

sumber daya manusia sebagai berikut : 

a. Perencanaan  

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan 

tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif 

serta efisien dalam membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 
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b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian/organize  adalah kegiatan merancang susunan dari 

berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan faktor – faktor fisik. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dan efektif serta efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar menaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

e. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapakan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

f. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

g. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (undirect). 



14 
 

 

h. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan, agar 

terciptanya kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

i. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

j. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin 

yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. 

k. Pemberhentian 

Pemberhentian (saparation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. 
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2.1.2 Konflik Kerja 

1. Pengertian Konflik Kerja 

 Menurut Ivanko dalam Hamali (2018:236) konflik adalah 

pertentangan kebutuan, nilai – nilai dan kepentingan yang aktual yang 

dirasakan oleh anggota organisasi. 

 Menurut Umam dalam Hamali (2018:235) konflik adalah suatu gejala 

ketika individu atau kelompok menunjukan sikap atau perilaku 

“bermusuhan” terhadap individu atau kelompok lain, sehingga 

memengaruhi kinerja dari salah satu atau semua pihak yang terlibat. 

 Sedangkan menurut Nelson dan Quick dalam Umam (2012:324) 

mengemukakan bahwa konflik adalah suatu situasi yang tujuan, sikap, 

emosi dan tingkah laku yang bertentangan mnimbulkan oposisi dan 

sengketa antara dua kelompok atau lebih. 

 Dari pengertian ditas dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik 

merupakan suatu sikap ketika individu atau kelompok menumjukkan 

sikap saling bertentangan yang dapat memengaruhi kinerja, dan juga 

proses yang bermula dari konflik terpendam yang jika berkembang dapat 

membahayakan organisasi atau perusahaan. 
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2. Penyebab Konflik Kerja 

 Menurut Ivanko dalam Hamali (2018:237) mengelompokkan 

penyebab – penyebab konflik, yaitu : 

a) Faktor – Faktor Struktural, terdiri dari : 

1) Hubungan wewenang, yaitu hubungan antara pimpinan dengan 

karyawan bawahannya. 

2) Sumber Daya Umum, yaitu pembagian tugas –tugas yang sama. 

3) Perbedaan Tujuan, yaitu satu orang ingin meningkatkan produksi 

dan yang lainnya ingin meningkatkan komunikasi. 

4) Antar Ketergantungan, yaitu sebuah perusahaan sebagai suatu 

keseluruhan yang tidak dapat beroperasi tanpa departemen yang 

lain. 

5) Ambiguitas Yuridiksi, yaitu kepada siapa seseorang dapat 

berdisiplin. 

6) Spesialisasi, yaitu keahlian – keahlian dilapangan. 

7) Inkonsisensi Status. 

8) Kebutuhan tanah, air dan makanan. 

b) Faktor – Faktor personal, terdiri dari : 

1) Hambatan – hambatan komunikasi 

2) Gaya manajemen konflik 

3) Perbedaan budaya 
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4) Emosi 

5) Persepsi 

6) Kepribadian 

7) Keahlian dan kemampuan 

8) Nilai dan etika. 

3. Bentuk – Bentuk Konflik 

 Menurut Mangkunegara dalam Hamali (2018:239) mengelompokkan 

konflik menjadi beberapa bagian, terdiri dari : 

a. Konflik Hierarki 

Konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi, contohnya, 

konflik antara komisaris dengan dirktur utama, manajer dengan 

bawahannya, pengurus yayasan dengan anggotanya. 

b. Konflik Fungsional 

Konflik yang terjadi dari bermacam – macam fungsi departemen 

dalam organisasi. Contohnya, konflik antara departemen produksi 

dengan departemen pemasaran. 

c. Konflik Staf dengan Kepala Unit 

Konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya terutama 

staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. 
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Contohnya, karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang 

berlebihan. 

d. Konflik Formal – Informal 

Konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku 

diorganisasi formal. Contohnya, pemimpin yang menempatkan norma 

yang salah pada organisasi 

4. Tipe – Tipe Konflik 

 Menurut Ivanko dalam Hamali (2018:238) mengelompokkan konflik 

menjadi beberapa tipe, yaitu : 

a. Konflik Tujuan 

Konflik yang muncul ketika seorang individu diberikan pilihan atau 

dibebankan tujuan – tujuan yang tidak cocok satu sama lain, dan 

konflik ini berhubungan dengan muatan dari tujuan individu dan 

tujuan kelompok yang berselisih satu dengan yang lain. 

b. Konflik Afektif 

Konflik yang dapat dijelaskan dengan perasaan dan emosi yang tidak 

cocok dalam diri individu atau antarindividu. 

c. Konflik Kognitif 
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Konflik yang terjadi ketika pikiran – pikiran dan ide – ide dalam diri 

seseorang individu atau antar individu atau kelompok yang tidak 

cocok. 

d. Konflik Prosedural 

Konflik yang ada ketika anggota kelompok tidak setuju dengan 

prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan tugas atau tujuan. 

e. Konflik Lainnya 

Konflik komunitas, konflik diplomatic, konflik ekonomi, konflik 

emosional, konflik sumber daya lingkungan, konflik eksternal, 

konflik kelompok, konflik internasional, konflik antarnegara, konflik 

antarpribadi, konflik organisasi, konflik antar sosial, konflik militer, 

konflik keagamaan, konflik ditempat kerja, konflik data, konflik 

hubungan dan konflik rasial. 

5. Sumber – Sumber terjadinya Konflik kerja 

Menurut Sunarta (2010:8) sumber terjadinya konflik antara lain: 

a. Konflik Individu, timbul ketika seorang individu sedang menghadapi 

pekerjaan yang tidak disukainya disatu sisi tetapi harus dilakukannya 

disisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang 

kepangkatan yang melekat pada dirinya. 
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b. Konflik antar Individu, timbul dalam suatu organisasi akibat 

perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan dan kepribadian 

antar individu. 

c. Konflik antra individu dengan kelompok, al ini terjadi karena 

individu tertentu sebagai bagian dari kelompok dalam suatu 

organisasi tidak/kurang bisa memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung sehingga dikucilkan dari pergaulan 

kelompok. 

d. Konflik antar Kelompok, konflik ini terjadi karena perbedaan 

kepentingan dan tujuan yang satu sama lain tidak ada yang mau 

mengalah. Biasanya konflik antar kelompok ini muncul karena ingin 

saling menguasai. 

e. Konflik antara keompok dengan organisasi, konflik ini timbul ketika 

organisasi menuntut target produktivitas terlalu tinggi sedangkan para 

individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. 

f. Konflik antar organisasi, timbul sebagai akibat persaingan bisnis, 

persaingan memperoleh pengakuan/pengaruh dari masyarakat, 

kesalahpahaman antar individu anggota organisasi saja tetapi 

mengakibatkan ekskalasi masalahnya melibatkan masing-masing 

organisai sehingga pihak manajemen harus turun tangan. 
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6. Fungsi Konflik 

Menurut fungsinya, Robbins (2011:216) membagi konflik menjadi 2 

macam, sebagai berikut : 

a) Konflik Fungsional (Functional Conflict) 

Konflik fungsional atau konflik konstruktif adalah konflik yang 

mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja 

kelompok. 

b) Konflik Disfungsional (Disfunctional Conflict) 

Konflik disfungsional atau konflik destruktif adalah konflik yang 

merintangi pencapaian tujuan kelompok. 

 

7. Dimensi Konflik Kerja 

 Menurut Robbins dalam Umam (2012:329) dimensi konflik kerja 

terdiri dari : 

a. Komunikasi 

Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan 

kesalahpahaman antara pihak – pihak yang terlibat, dapat menjadi 

sumber konflik. Kesulitan semantic, pertukaran informasi yang tidak 

cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan 
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penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi aniseden untuk 

terciptanya konflik. 

b. Struktur 

Mencakup ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan 

kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayah kerja), 

kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya 

kepemimpinan, sistem imbalan dan derajat kebergantungan antara 

kelompok. Ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan 

variabel yang mendorong terjadinya konflik. Semakin besar 

kelompok dan semakin terspesialisasi kegiatannya, semakin besar 

pula kemungkinan terjadinya konflik. 

c. Variabel Pribadi 

Meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap – tiap individu, karakteristik 

kepribadian yang menyebabkan individumemiliki keunikan dan 

berbeda dengan individu yang lain. 

2.1.3 Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

 Menurut Umam (2012:211) stres kerja dapat diartikan sebagai sumber 

atau stressor  kerja yang menyebabkan reaksi individu  berupa reaksi 

fisiologis, psikologis dan perilaku. 
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 Menurut Ivanko dalam Hamali (2018:241) stre kerja didefinisikan 

dengan kondisi – kondisi internal dan eksternal yang menciptakan situasi 

– situasi yang penuh tekanan, dan gejala – gejalanya dialami oleh setiap 

orang yang tertekan. 

 Sedangkan, menurut Muchlas dalam Bagia (2015:113) menyatakan 

bahwa stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap 

emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik seseorang. 

 Jadi, dapat disimpulkan stres kerja merupakan suatu kondisi yang 

menyebabkan reaksi individu berupa reaksi fisiologi, psikologi, perilaku 

atas situasi yang penuh dengan tekanan dalam menghadapi pekerjaannya. 

2. Sumber – Sumber Stres Kerja 

 Menurut Luthans dalam Umam (2012:211) mengemukakan nahwa 

penyebab stres kerja terdiri atas empat hal utama, yaitu : 

a. Stres dari Organisasi Ekstra (Extra Organizational Stressor) 

Stres yang terdiri atas perubahan sosial atau teknologi, keluarga, 

relokasi, keadaan ekonomi dan keuangan, ras dan kelas, serta keadaan 

komunitas atau tempat tinggal. 
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b. Stres dari Organisasi (Organizational Stressor) 

Stres yang terdiri atas kebijakan organisasi, struktur organisasi, 

keadaan fisik dalam organisasi dan proses yang terjadi dalam 

organisasi. 

c. Stres dari Grup (Group Stressor) 

Stres yang terdiri atas kurangnya kebersamaan dalam grup, kurangnya 

dukungan sosial, serta adanya konflik intraindividu, interpersonal dan 

intergrup. 

d. Stres dari Individu (Individual Stressor) 

Stres yang terdiri atas terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, 

serta disposisi individu, serta pola kepribadian tipe A, kontrol 

personal, learned helplessness, selefficacy, daan daya tahan psikologis. 

 

3. Sifat Dasar Stres 

Menurut Ivanko dalam Hamali (2018:242) sifat dasar stres dapat 

dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu : 

a. Stres dapat dialami baik yang disebabkan oleh peluang maupun 

ancaman. 

Peluang adalah sesuatu yang memiliki potensi bagi keuntungan 

seseorang, sedangkan tantangan adalah sesuatu yang memiliki potensi 

mengancam seseorang. Peluang dapat berupa pembelajaran keahlian 

– keahlian baru atau memperoleh pekerjaan baru yang dapat membuat 
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karyawan merasa tertekan ketika kehilangan keberuntungan diri dan 

rasa takut yang tidak akan mampu ditunjukkan pada tingkatan yang 

dapat diterima. Organisasi yang mengurangi ukuran kekuatan 

kerjanya akan membuat karyawan mengalami stres karena adanya 

ancaman terhadap keamanan keuangan, kesejahteraan psikologis dan 

pengembangan karir karyawan. 

b. Aspek stres yang berupa ancaman atau ancaman atau peluang yang 

dialami dianggap penting oleh seseorang. 

Ancaman atau peluang tersebut dianggap penting karena memiliki 

potensi yang memengaruhi kesejahteraan seseorang atau muatan yang 

dapat membuat seseorang bahagia, sehat dan makmur. 

c. Aspek stres yang berupa ketidakpastian. 

Orang yang mengalami peluang atau ancaman yang penting tidak 

yakin untuk secara efektif menangani suatu peluang atau ancaman, 

bahkan biasanya tidak mengalami stres. 

d. Aspek stres yang berasal dalam persepsi.  

Seseorang mengalami stres tergantung pada bagaimana seseorang 

merasakan peluang – peluang dan ancaman – ancaman potensial, dan 

bagaimana seseorang merasakan kecakapan – kecakapan yang 

berhubungan dengannya. Seseorang mungkin merasa perubahan 

jabatan atau promosi sebagai suatu peluang untuk belajar dan 

kemajuan karir, namun orang lain mungkin merasa perubahan jabatan 
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atau promosi yang sama sebagai suatu ancaman karena berpotensi 

menuju kegagalan. 

4. Penyebab Stres Kerja 

Ivanko dalam Hamali (2018:243) menyatakan terdapat empat 

penyebab stres, yaitu : 

a. Penyebab Stres Potensial 

1. Penyebab stres pribadi 

2. Penyebab stres yang berhubungan dengan kerja 

3. Penyebab stres yang berhubungan dengan kelompok dan 

organisasi 

4. Penyebab stres yang muncul dari hubungan kehidupan kerja 

b. Penyebab Stres Pengalaman 

1. Persepsi karyawan 

2. Kepribadian 

3. Kemampuan 

4. Pengalaman 

c. Konsekuensi Stres Potensial 

1. Konsekuensi fisiologi 

2. Konsekuensi psikologi 

3. Konsekuensi perilaku 



27 
 

 

5. Gejala Stres Kerja 

Menurut Hamali (2018:246) mengemukakan gejala stres ditempat 

kerja, yaitu : 

a) Gejala Stres pada Tingkat Individu, terdiri dari : 

1. Reaksi Fisiologis, seperti masalah yang bertalian dengan 

punggung, rendahnya kekebalan tubuh, bisul perut, masalah 

jantung, hipertensi. 

2. Reaksi Emosional, seperti gangguan tidur, depresi, rasa benci 

dan mudah marah, hipokondria, kelelahan, masalah dalam rumah 

tangga, merasa terasing. 

3. Reaksi Kognitif, seperti sulit berkonsentrasi, sulit mengingat 

sesuatu, sulit dalam mempelajari hal – hal baru, sulit dalam 

membuat keputusan. 

4. Reaksi Tingkah Laku, seperti penyalahgunaan obat – obatan, 

konsumsi rokok dan alcohol, dan perilaku yang merusak. 

b) Gejala Stres pada Tingkat Organisasi 

Terdiri dari tingkat  absensi karyawan, fluktuasi staf yang 

tinggi, masalah displin, kesalahan jadwal, gertakan – gertakan, 

produktivitas rendah, kesalahan dan kecelakan kerja, biaya – biaya 

yang dinaikkan dari kompensasi atau perawatan kesehatan. 
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6. Kategori Stres 

 Menurut Quick dalam Rivai (2014:310 mengkategorikan stress 

menjadi dua, yaitu : 

a. Eustress (stres positif) 

Eustress merupakan hasil dari respon terhadap stress yang bersifat 

sehat, positif dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut 

termasuk kesejaheraan individu dan juga organisasi yang 

diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi 

dan tingkat performance yang tinggi. 

b. Distress (stress negatif) 

Distress merupakan hasil dari respon terhadap stress yang bersifat 

tidak sehat, negatif dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut 

konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit 

kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran (absenteesm) yang tinggi, 

yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan dan kematian. 

7. Dimensi Stres Kerja 

Menurut Sopiah dalam Hamali (2018:244) menyatakan terdapat empat 

indikator stres kerja, yaitu : 
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a) Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik meliputi suasana bising, penerangan lampu yang 

kurang baik, rancangan ruang kantor yang buruk, ketiadaan privasi dan 

kualitas udara yang buruk. 

b) Stres karna Peran atau Tugas 

Stres karna peran atau tugas yaitu karyawan mengalami kesulitan 

memahami apa yang menjadi tugasnya dan peran yang dimainkan 

terlalu berat. 

c) Penyebab Stres Antarpribadi 

Stres antarpribadi berupa perbedaan karakter, kepribadian, latar 

belakang dan persepsi karena adanya kompetisi untuk mencapai target 

kerja. 

d) Organisasi 

Organisasi meliputi adanya pengurangan karyawan, restrukturisasi 

perusahaan, privatisasi dan merger merupakan kebijakan perusahaan 

yang berpotensi memunculkan stres. 
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2.1.4 Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

 Menurut Mangkunegara (2017:9) kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

 Menurut Gomes dalam mangkunegara (2017:9) mengemukakan 

definisi kinerja sebagai : “Ungkapan seperti output, efisiensi serta 

efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas” 

 Sedangkan, menurut Abdullah (2016:3) kinerja karyawan adalah hasil 

dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik 

– baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh 

pimpinan (manajer), kompetensi dan kemampuan karyawan 

mengembangkan nalarnya dalam bekerja. 

 Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai karyawan persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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2. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

 Menurut Sunyoto dalam Mangkunegara (2017:10) tujuan penilaian 

kinerja karyawan yaitu : 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk membuat yang lebih baik, atau sekurang – 

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesua dengan 

potensinya. 

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak ada hal – hal yang perlu diubah. 

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Karyawan 

 Menurut Mangkunegara (2017:13) faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja karyawan, yaitu : 
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a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (knowledge + skill. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap 

positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja 

tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi 

kerjanya akan menunjukkan kerja yang rendah. 

4. Dimensi Kinerja Karyawan 

 Menurut Moeheriono dalam Abdullah (2016:152) mengemukakan 

dimensi kinerja sebagai berikut : 

a. Efektif 

Mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai 

sesuatu yang diinginkan. 

b. Efisien 

Mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan 

menggunakan biaya serendah mungkin. 

c. Kualitas 
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Mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk dan jasa yang 

dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. 

d. Ketepatan Waktu 

Mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat 

waktu. 

e. Produktivitas 

Mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi. 

f. Keselamatan 

Mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan 

kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan. 

2.1.5 Penelitian yang Relevan 

 Dalam penelitian ini penulis menemukan sumber informasi dari Jurnal 

yang berkaitan dengan judul penelitian sebelumnya dengan tujuan ingin 

mengetahui serta membandingkan hasil yang diperolehnya sebagai bahan 

pertimbangan dan landasan teori – teori yang akan digunakan dalam 

penulisan skripsi ini. Adapun penelitian yang diambil adalah : 
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   Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan 

No. Nama Judul Hasil penelitian 

1.  Muhammad 

Rosidhan Anwari, 

dkk. Jurnal 

Administrasi 

Bisnis, Vol. 41 

No. 1 Desember 

2016 

Pengaruh Konflik 

Kerja dan Stres 

Kerja terhadap 

Kinerja karyawan 

(PT. Telkomsel 

Branch Malang). 

Berdasarkan pengujian 

yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis 

regresi linier berganda 

menujukkan bahwa 

variabel konflik kerja 

(X1) dan stres kerja 

(X2) secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan (Y) 

PT Telkomsel Branch 

Malang. Hal ini 

dibuktikan dari nilai 

signifikansi F <0,05 

serta R square sebesar 

62,9 % hal ini 

menunjukkan bahwa 

konflik kerja dan stres 

kerja berpengaruh 

sebesar 62,9% terhadap 

kinerja karyawan. 

Sedangkan sisanya 

37,8% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel 

lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian 

ini. 

2.  Eko Yuliawan . 

Jurnal Wira 

Ekonomi 

Mikrosil, Vol. 2 

No. 1 April 2011 

Pengaruh Konflik 

dan Stres terhadap 

Kinerja Karyawan 

CV. Bina Cipta 

Nusa Perkasa 

Stres kerja (X1) akan 

mempengaruhi 

perubahan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 

13.2% dan konflik (X2) 

akan 
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Bandar Lampung mempengaruhi 

perubahan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 

8.9% serta stres kerja 

dan konflik 

(X1X2) akan 

mempengaruhi 

perubahan kinerja 

karyawan (Y) sebesar 

13.1% 

3.  Cristine Julvia. 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen  

Bisnis, Vol. 16 

No. 1 Januari – 

Juni 2016 

Pengaruh Stres 

Kerja dan Konflik 

Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Dari data tabel dapat 

disimpulkan bahwa hasil 

R2 (R Square) sebesar 

0,717 atau 

(71,7%). Hal ini 

menunjukkan bahwa 

persentase pengaruh 

variabel independen 

yaitu stres 

kerja dan konflik kerja 

terhadap kinerja 

karyawan sebesar 

71,7%. Artinya variasi 

data yang 

ditimbulkan dari 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen adalah 71,7%, 

 

 Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa 

telah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti tentang Konflik 

Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Berhasil atau tidaknya suatu organisasi akan ditentukan oleh faktor 

manusianya dalam mencapai tujuan. Setiap karyawan dituntut untuk dapat 

bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal. Dimulai dari 

pengambilan judul pengaruh konflik kerja dan stres kerja terhadap kinerja 

karyawan. Maka  modal  kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

PENGARUH KONFLIK KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. 

AICA INDRIA (PRODUKSI LEM PUTIH) 

Rumusan Masalah 

1. Apakah konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap di PT. Aica Indria (Produksi 

Lem Fox Putih)? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap PT. Aica Indria (Produksi Lem 

Putih)? 

3. Apakah konflik kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap di PT. Aica 

Indria (Produksi Lem Fox Putih)? 

 

Stres kerja (X₂) 

1. Lingkungan Fisik 

2. Stres karena Peran atau 

Tugas 

3. Penyebab stress 

antarpribadi 

4. Organisasi 

 

Kinerja Karyawan  (Y) 

1. Efektif  

2. Efisien 

3. Kualitas 

4. Ketepatan Waktu 

5. Produktivitas 

6. Keselamatan 

 

 

 

Konflik Kerja (X1) 

1. Komunikasi  

2. Struktur  

3. Variabel Pribadi 

Stres kerja (X₂) 

1. Lingkungan Fisik 

2. Stres karena Peran atau Tugas 

3. Penyebab stress antarpribadi 

4. Organisasi 

 

Kinerja Karyawan  (Y) 

1. Efektif  

2. Efisien 

3. Kualitas 

4. Ketepatan Waktu 

5. Produktivitas 

6. Keselamatan 

 
Regresi Linier berganda Regresi Linier Sederhana 

Kesimpulan & Saran 

Konflik Kerja (X1) 

1. Komunikasi  

2. Struktur  

3. Variabel Pribadi 

  

Kinerja Karyawan  (Y) 

1. Efektif  

2. Efisien 

3. Kualitas 

4. Ketepatan Waktu 

5. Produktivitas 

6. Keselamatan 

 

 

 

 

Regresi Linier Sederhana 

Kesimpulan & Saran Kesimpulan & Saran 
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2.3 Paradigma Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010:63) paradigm penelitian diartikan ebagai pola piker 

yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti dan sekaligus 

menceminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui 

penelitian, teori yang digunakan, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis 

statistik yang digunakan. Dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

paradigm ganda dengan dua variabel independen. Untuk menjelaskan paradigm 

tersebut dapat terlihat pada gambar sebagai berikut : 

Korelasi dan Regresi Antar Variabel 

   Y = a + b  X1 

    

    Y = a + b1X1+b2X2 

 

   Y = a + b X2 

 

Sumber : Sugiyono (2010:255) 

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian 

 

Pada gambar diatas, menjelaskan mengenai hubungan antar variabel, dimana 

terdapat dua variabel independen yaitu  Konflik kerja sebagai X1 dan Stres Kerja 

sebagai X2 dan satu variabel dependen yakni Kinerja Karyawan sebagai Y. 

Gambar diatas menjelaskan bahwa Konflik Kerja (X1) dan Stres Kerja (X2) 

Konflik kerja (X₁) 

Stres Kerja (X₂) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
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mempengaruhi Kinerja (Y) secara parsial atau individu dengan rumus persamaan 

regresi Y = a + b1X1 + b2X2. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2016:134) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitiantelah 

dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. 

1. Apakah konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan anara konflik kerja (X1) terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan  antara konflik kerja (X1) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara stres kerja (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y) 

3. Apakah konflik kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara konflik kerja (X1) dan stres 

kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara konflik kerja (X1) dan stres 

kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 


