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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Yuniarsih (2007) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian 

dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada peraturan 

peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia (human resources management ) berbeda dengan 

manajemen personalia (personal manajemen). Manajemen sumber daya 

manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama 

organisasi yang harus dikelola dengan baik, jadi MSDM sifatnya lebih 

strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber daya nya 

yang ada. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi paling penting 

yang harus dimiliki oleh perusahaan dan sangat diperhatikan oleh manajemen. 

Adapun pengertian sumber daya manusia, penulis kutip dari beberapa 

para ahli sebagai berikut : 

Hasibuan (2009) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Moekijat (2010) mengemukakan Manajemen sumber daya manusia 

dapat di defenisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui 
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mendapatkan, mempertahankan, memberhentikan, pengembangkan, dan 

menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi dengan sebaik-baiknya. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk mengelola manusia 

seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan SDM yang merasa puas dan 

memuaskan. Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum 

yang memfokuskan diri dari SDM.  

Menurut Noor (2012) Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

Menurut Hasibuan (2009) fungsi-fungsi MSDM terdiri dari 

perencanaan, pngorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian. 

Adapun fungsi-fungsi manajemen SDM menurut Rivai (2011), dibagi 

menjadi dua yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional, sebagai berikut: 

1. Fungsi manajerial  

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif 

serta efesien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi 
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c. Pengarahan  

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

d. Pengendalian  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, 

agar mentaati peraturan- peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. 

2. Fungsi Operasional  

a. Pengadaan  

Pengadaan adalah penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan.  

b. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

c. Kompensasi  

Kompensasi  adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak 

langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan sesuai dengan prestasi kerja. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 
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e. Pemeliharaan  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan. Agar 

mereka tetap mau bekerjasama sampai pensiun.  

f. Kedisiplinan  

Kedisiplinan adalah merupakan fungsi MSDM yang terpenting 

dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. 

g. Pemberhentian  

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun  dan sebab – 

sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh undang – undang No. 12 

Tahun 1964. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Sutrisno (2011) mengemukaakan sumber daya manusia 

sebagai berikut: 

a. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan 

kinerja tinggi, pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan 

memenuhi kewajiban bekerja secara ilegal. 

b. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinakan organisasi mencapai tujuannya. 
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c. Membantu dalam mengembangkan keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implementasi SDM. 

d. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini 

mencapai tujuan. 

e. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

meyakinkan bahwa mereka tidak mengahambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

f. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 

g. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen SDM. 

Setiap organisasi menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin di 

capai dalam manajeman sumber daya manusianya. Tujuan dari SDM 

umumnya bervariasai dan bergantung pula pada penahapan perkembangan 

yang terjadi pada masing-masing organisasi. 

 

2.2 Produktivitas Karyawan 

2.2.1 Pengertian Produktivitas  

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

peran atau serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien (Sutrisno,2011). 

Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (input), yang direncanakan dengan penggunaan semakin besar 

penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. Tetapi, semakin kecil 

masukan yang dihemat, sehingga semakin rendah tingat efesiensi. Pengertian 
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efesiensi disini lebih berorientasi pada masukan. Sedangkan masalah keluaran 

atau (output) kurang menjadi pengertian utama, (Sedarmayanti,2009). 

Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisa berprestasi 

dalam bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas 

kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur 

keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas 

kerja karyawan dalam perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas 

akan meningkat.  

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai 

dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan 

jumlah produksi (out put) dengan sumber daya yang digunakan (in put), 

Tryono (2012). 

Aktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang 

dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi 

berlangsung. 

 Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2011), mengemukakan bahwa 

produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari 

perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang 

dapat  melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari 

esok lebih baik hari ini. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas merupakan kemampeuan seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya untuk memperoleh hasil yang memuaskan, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 
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2.2.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki 

mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang baik yang berhubungan dengan 

tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain, seperti tingkat pendidikan, 

keterampilan, disiplin, sikap dan etika bekerja, motivasi, gizi dan kesehatan, 

tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, 

sarana produksi, manajemen, dan prestasi (Ravianto,1991). 

 Menurut Simanjuntak (1993), ada bebrapa faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yaitu: 

1. Pelatihan. 

Latihan kerja yang dimaksud untuk melengkapi karyawan dengan 

keterampilan dan cara-carayang tepat untuk menggunakanperalatan 

kerja.  

2. Mental dan kemampuan fisik Karyawan  

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjadi pelatihan bagi organisasi, sebab keadaan fisik 

dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

produktivitas karyawan. 

3. Hubungan antara atasan dan bawahan. 

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. 
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Adapun Tiffin dan Cormick (dalam Siagian,2003), Mengatakan 

bahwa factor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dapat 

disimpulkan menjadi dua golongan, yaitu:  

1. Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, tempramen, 

keadaan fisik individu,dan motivasi. 

2. Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, 

penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, 

lingkungan sosial dan keluarga. 

 

2.2.3 Indikator Produktivitas Kerja 

Indikator dari Produktivitas Kerja, Sutrisno (2011), adalah sebagai 

berikut : 

a. Kemampuan 

b. Meningkatkan Hasil yang dicapai. 

c. Semangat Kerja. 

d. Pengembangan Diri 

e. Mutu 

f. Efesiensi.  

2.2.4  Ukuran- Ukuran Produktivitas Kerja  

Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan 

produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk 

memperbaiki produktivitas produktivitas Sinungun (2013). 
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Produktivitas tenaga keja dipengaruhi oleh bebagai faktor yang 

berhubungan dengan tenaga itu sendiri, penerapan keselamatan dan kesehatan 

kerja karyawan dan lingkungan perusahaan. 

Ada beberapa ukuran dari produktivitas antara lain : Kualitas kerja, 

kuantitas kerja, ketetapan waktu penyelesaian tugas, kehadiran, dan kerja 

sama dengan yang lain. Relevan dengan ukuran-ukuran diatas, 

Mangkunegara (2010) Mengemukakan beberapa faktor ukuran produktivitas 

kerja, antara lain : 

1. Kualitas Kerja, yaitu : Ketetapan, Ketelitian, Keterampilan, dan kebersihan 

2. Kuantitas Kerja, yaitu : Mengikuti intruksi, insiatif, kehati-hatian, dan 

kerajinan. 

3. Sikap, yaitu : Sikap terhadap perusahaan dan pimpinan, sikap terhadap 

karyawan lain, sikap terhadap pekerjaan, sikap kerja sama. 

Ada beberapa ukuran dari produktivitas antara lain : kualitas kerja, 

kuantitas kerja, ketetapan waktu penyelesaian tugas, kehadiran, dan kerja 

sama dengan yang lain. 

 

2.3 Budaya Organisasi  

2.3.1 Pengertian Budaya  Organisasi 

Menurut (Tampubolon,2012) Budaya organisasi merupakan salah satu 

nilai yang sangat diperlukan dalam mendorong karyawan maupun 

kelompoknya dalam melaksanakan aktivitas serta pemecahan masalah yang 

dihadapinya dalam mencapai tujuannya. 
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Wirawan (2007) Budaya Organisasi merupakan karakteristik 

organisasi bukan individu anggotanya.Jika organisasi disamakan dengan 

manusia, maka budaya organisasi merupakan personalitas atau kepribadian 

organisasi. Akan tetapi budaya organisasi membentuk perilaku organisasi 

anggotanya, bahkan tidak jarang perilaku anggota organisasi sebagai individu. 

Budaya organisasi menurut (Killman dkk,1988) dikutip oleh Edy 

Sutrisno (2010).Budaya Organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat 

system nilai – nilai(values), keyakinan-keyakinan (beliefs) ,asumsi-asumsi 

(assumption), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan 

diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan 

masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut sebagai 

budaya perusahaan, yaitu seperangkat niali-nilai atau norma-norma yang telah 

relative lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi 

(karyawan) sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah 

organisasi (perusahaan). Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai 

dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di 

dalam organisasi. Dengan demikian maka budaya organisasi merupakan jiwa 

organisasi dan jiwa para anggota organisasi. 

Menurut Ivancevich dkk (2007) Budaya Organisasi adalah apa yang 

dipersepsikan karyawan dan cara persepsi itu menciptakan suatu pola 

keyakinan , nilai dan ekspektasi.  Menurut Robbins (2006) yang dimaksud 

dengan Budaya Organisasi adalah system nilai organisasi yang dianut oleh 

anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan 

berperilaku dari para anggota organisasi. 
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Menurut Edgar Chein dalam Widjaya (2005) mendefinisikan 

Budaya sebagai pola asumsi dari yang dimiliki bersama yang didapat oleh 

suatu kelompok ketika memecahkan masalah. Penyesuaian eksternal dan 

internal, yang telah berhasil dengan cukup baik untuk dianggap dan oleh 

karena itu diinginkan untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang 

tepat untuk menerima, berpikir dan merasa berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Sedangkan menurut Phithi Sithi Amnuai dalam Umam (2010) 

mendefinisikan budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan 

keyakinan yang dianut oleh anggota- anggota organisasi, kemudian 

dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi 

eksternal dan masalah-masalah integrasi internal. 

 

2.3.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Robert Kreitner dan Angelo Knichi dalam Tika (2005 ) membagi 

Empat fungsi Budaya Organisasi yaitu: 

1. Memberikan identitas organisasi kepada bawahannya. 

2. Memudahkan komitmen kolektif. 

3. Mempromsikan stabilitas sistem sosial. 

4. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaanya. 

Kultur suatu organisasi menurut Siagian (2003)  mempunyai fungsi 

Budaya Organisasi yaitu: 

1. Menentukan batas-batas dalam organisasi. 

2. Menumbuhkan rasa memilki kepada para anggotanya. 
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3. Para anggota bersedia membuat komitnmen yang besar demi 

keberhasilanorganisasi mencapai tujuannya. 

4. Memilihara stabilitas sosial dalam organisasi. 

5. Sebagai alat pengendalian perilaku para bawahannya. 

Dengan demikian fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat 

sosial dalam mempersatukan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan 

organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan 

dan dilakukan oleh para karyawan. Ha l tersebut dapat juga berfungsi sebagai 

kontrol atas perilaku karyawan. 

 

2.3.3 Karakteristik Budaya Organisasi 

Untuk memberikan pengertian yang sangat mudah, terdapat sepuluh 

karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai acuan esensial dalam 

memahami serta mengukur keberadaan budaya organisasi. Menurut Robbins 

dalam Tika (2005): 

a. Inisitif individu, tingkat tanggung jawab, kebebasan dan keandirian yang 

dimiliki individu 

b. Toleransi resiko, tingkat pembalikan resiko, inovasi dan keberanian 

individu. 

c. Arahan, kemampuan organisasi dalam menciptakan kreasi terhadap 

sasaran da n harapan kinerja. 

d. Integrasi, kemmpuan organisasi dalam melakukan koordinasi semua unit 

menjadi satu kesatuan gerak. 
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e. Dukungan manajemen, kemampuan jajaran dalam proses komunikasi, 

pembimbingan  dan memberikan dukungan terhadap bawahan. 

f. Kontrol, seberapa besar aturan, arahan, supervise mengontrol bawahan. 

g. Identitas, seberapa kuat jati diri sosial organisasi dalam diri karyawan. 

h. Sistem imbalan sejauh, mana alokasi imbalan didasarkan atas kinerja. 

i. Toleransi konflik, kesempatan karyawan untuk dapat meningkatkan 

konflik secara terbuka. 

j. Pola komunikasi, seberapa jauh komunikasi yang dibangun organisasi 

hirarki secara formal. 

2.3.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Menurut Rivai (2011) faktor –faktor yang mempengaruhi budaya 

organisasi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah 

dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Pola –pola yang dipandu oleh norma. 

2. Nilai-nilai, dan 

3. Kepercayaan yang ada dalam diri individu 

Panuju (2007) menurutnya ada 5 faktor yang mempengaruhi budaya 

organisasi dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai tentang: 

a. Waktu 

b. Efisiensi  

c. Diri  

d. Tindakan dan  
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e. Kerja  

2. Kepercayaan tentang:  

a. Karyawan 

b. Pelanggan  

c. Produksi  

d. Manajemen  

e. Mayarakat dan 

f. Laba  

3. Efektifitas organisasi tentang: 

a. Efisiensi 

b. Kepemimpinanan 

c. Motivasi 

d. Kinerja 

e. Komitmen dan 

f. Kepuasan 

4. Iklim organisasi 

a. Iklim komunikasi tentang:  

b. Dukungan  

c. Keikutsertaan dalam proses keputusan  

d. Kejujuran  

e. Percaya diri dan keandalan  

f. Terbuka dan tulus  
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g. Tujuan kinerja yang tinggi 

2.3.5 Indikator Budaya Organisasi  

a) Inovatif memperhitungkan risiko  

Norma yang dibentuk berdasarkan kesepkatan menyatakan bahwa 

setiap karyawan akan memberikan perhatian yang sensitif terhadap segala 

permasalah yang mungkin dapat mengakibatkan resiko kerugian bagi 

kelompok dan organnisasi secara keseluruhan. Perilaku karyawan yang 

demikian dapat dibentuk apabila berdasarkan kesepakatan bersama 

sehingga secara tidak langsung membuat rasa tanggung jawab bagi 

karyawan untuk melakukannya secara konsisten. 

b) Perhatian pada setiap masalah 

Memberikan perhatian pada setaiap masalah secara detil didalam 

melakukan pekerjaan pekerjaan akan menggambarkan ketelitian dan 

kecermatan dari karyawan didalam melaksanakan tugasnya, sikap yang 

demikian akan menggambarkan tingkat kualitas pekerjaan yang tinggi 

yang dilakukan oleh setiap karyawan didalam melaksanakan tugasnya. 

c) Berorientasi terhadap hasil  

Dapat dikatakan bahwasanya bawahan itu berorientasi kepada 

hasil. Kondisi demikian menggambarkan bahwa orientasi hasil yang 

dicapai adalah yang dibentuk oleh budaya organisasi.  

d) Berorientasi pada kepentingan karyawan  

Keberhasilan atau kinerja organisasi salah satunya ditentukan 

kekompakan tim kerja ( team work ), dimana kerja sama tim dapat 
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dibentuk jika manajer dapat melakukan supervisi dengan baik terhadap 

bawahannya. Bawahan akan termotiavasi untuk meningkatkan 

produktivitas apabila mereka dapat bekerja sama secara tim didalam 

organisasi. 

e) Agresif dalam bekerja 

Agresif didalam bekerja saja belum cukup , ia akan dipengaruhi 

lagi oleh banyak variabel dan indikator perilaku lainnya, tetapi didalam hal 

ini agresivitas menjadi bagian yang akan menjadi salah satu faktor dari 

budaya organisasi.  

f) Menjaga stabilitas kerja 

Kesehatan yang prima akan dapat membentuk stamina yang prima 

juga, dengan stamina yang prima akan terbentuk ketahanan fisik yang 

akurat ( endurance ) dan stabil, serta dengan endurance yang prima, maka 

kita dapat mengendalikan ( drive ) semua pekerjaan dengan baik. Dengan 

tingkat pengendalian yang prima, menggambarkan performa karyawan 

tetap prima dan stabilitas kerja dapat dipertahankan. ( Tambupol 2012 : 

139 )  

2.4 Stres Kerja 

2.4.1 Pengertian Stres  

Stres kerja suatu tanggapan adaptif, dibatasi oleh perbedaan individual 

dan proses psikologis, yaitu konsekuensi dari setiap kegiatan (lingkungan), 

situasi atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis atau fisik 

yang berlebihan terhadap seseorang ditempat individu itu beraada.  

Menurut Mangkunegara (2008), mengemukaan bahwa suatu perasaan 

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Stres kerja 
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ini tampak dari sindrom.antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, 

sering menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, 

cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan 

pencernaan.  

Menurut Hasibuan (2009) Mengemukakan bahwa : suatu kondisi yang 

mempengaruhi emosi, proses befikir dan kondisi seseorang, yang stres 

menjadi nerves dan merasakan kekhawatiran kronis. 

Robbins (2006), Mengemukakan bahwa stres kerja merupakan kondisi 

yang didalam individu / karyawan menghadapi peluang, kendala, tuntutan, 

tegang yang mempengaruhi emosi dan proses befikir seorang karyawan untuk 

mengerjakan pekerjaannya sehingga menghambat tujuan organisasi. 

2.4.2 Faktor – faktor Penyebab Stres 

Berikut ini beberapa faktor penyebab stres menurut Hasibuan (2009) 

yaitu : 

1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan. 

2. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar. 

3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai. 

4. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau sekelompok kerja. 

5. Balas jasa yang terlalu rendah. 

6. Masalah keluarga, seperti anak, istri, mertua dan lain-lain. 

2.4.3 Dampak Stres Kerja  

Menurut Hasibuan (2009), stres yang tidak terselesaikan dengan baik 

akan akan mengakibatkan timbulnya frustasi. Frustasi akan menimbulkan 

prilaku yang aneh- aneh dari seseorang tersebut. Misalnya, marah-marah, 
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membanting telfon, bahkan memukul-mukul kepalanya. Frustasi adalah 

masalah emosional, ketegangan fikiran dan prilaku yang tidak terkendali dari 

seseorang, bertindak aneh-aneh yang dapat membahayakan dirinya dan orang 

lain. 

Manajer harus sedini mungkinmengatasi masalah stres ini dengan 

pendekatan kejiwaan dan keimanan atau membawa seseorang yang kena stres 

kerja tersebut kepada psikolog. Hal ini yang menuntut agar setiap pemimpin 

memiliki penglihatan sosial ( sosial perception), kemampuan befikir abstrak 

(ability in abstract thinking), dan keseimbangan emosional (emosional 

stability). 

2.4.4 Indikator Stres Kerja  

Indikator stres kerja menurut Robbins (2006) sebagai berikut: 

1. Tuntutan tugas,  

Tuntutan merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan 

seseorang seperti kondisi kerja, tata cara letak fisik. 

2. Tuntutan peran,  

Berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang 

sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam suatu 

organisasi. 

3. Tuntutan antar pribadi,  

Tuntutan antar pribadi dapat diartikan sebagai tekanan yang 

diciptakan oleh pegawai lain.  

4. Struktur organisasi,  
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Struktur organisasi adalah gambaran instansi yang diwarnai dengan 

struktur organisasi yang tidak jelas, kurangnya kejelasan mengenai 

jabatan, peran, wewenang dan tanggung jawab. 

5. Kepemimpinan organisasi  

Kempemimpinan memberikan gaya manajemen pada organisasi. 

Bebrapa pihak didalamnya dapat membuat iklim organisasi yang 

melibatkan , ketegangan, ketakutan dan kecemasan. 

2.4.5 Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja 

Menurut Robbins ( dalam Bagus 2009), ada tiga sumber utama yang 

dapat menyebab kan timbulnya stres yaitu: 

1. Faktor lingkungan  

Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan 

pengaruh pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap 

pegawai. Dalam faktor lingkungan terdapat tiga hal yang dapat 

menimbulkan stres bagi pegawai yaitu ekonomi, politik dan teknologi.  

2. Faktor Organisasi. 

Didalam organisasi terdapat bebrapa faktor yang dapat 

menimbulkan stres, yaitu: 

a. Role damands  

b. Interpersonal damands  

c. Organizational Structure. 

d. Organizational leadership. 

3. Faktor Individu 



 29 

Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam 

keluarga, masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribari dari 

keturunan. 

   

2.5 Pandangan Islam Tentang Penelitian 

2.5.1 Produktivitas dalam Pandangan Islam 

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh 

hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia dalam bekerja 

dilarang untuk curang karena Allah SWT maha melihat segala sesuai.dan 

harus berbudaya atau berperilaku yang positif. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah Swt sebagai berikut: 

                    

           

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala 

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 110) 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah, oleh karena itu seharusnya 

dalam bekerja kita menjunjung tinggi keseriusan dan motivasi untuk bekerja 

dengan baik dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita. Menurut (Tasmara, 

2007) dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islami, makna bekerja bagi 

seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan 

mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau 

menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan 
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dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik 

(khairul ummah) atau dengan kata lain dapat jika dikatakan bahwa hanya 

dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. 

2.5.2 Pandangan Islam Tentang Budaya Organisasi  

Islam merupakan agama yang paling sempurna, dimana islam 

mengatur tata kehidupan manusia dengan baik, baik itu secara individu 

maupaun masyarakat. Islam selalu berseru dan mengajak setiap umat  manusia 

untuk berusaha, bekerja serta beramal dan selalu memberikan manfaat bagi 

diri sendiri ataupun orang lain. 

Dalam kelompok terdapat nilai- nilai , kebersamaan, kejujuran, 

penghargaan pada sesama. Kebersamaan untuk maju membutuhkan 

kepercayaan, karena manusia dalam penciptaannya merupakan makhluk sosial 

yang tidak dapat menjalin hidupnya sendirian. Untuk mengembangkan 

kehidupan yang lebih tinggi manusia harus saling membantu dan bekerja 

sama. Keberhasilan rasulullah SAW dalam membangun suasana kerja yang 

kondusif disebabkan oleh sikap beliau yang sangat penyayang kepada orang-

orang lain. Sebagaimana dinyatakan dalam surat  ali imran ayat 159 :  

                              

                                 

         

Artinya “ maka berkat rahmat Allah engkau ( Muhammad ) berlaku lemah 

lembut  terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. 

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk 
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mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang 

bertawakal ”. ( Ali Imran : 159 ) 

 

Dalam menjalin hidup yang bekelompok itulah manusia berorganisasi 

kemudian dalam menjalankan kehidupan bersama-sama inilah manusia 

menentukan permasalahan – permasalahan, kepentingan – kepentingan  yang 

seluruhnya membutuhkan penyelesaian. 

2.6  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya 

berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Karena 

dengan adanya penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini ditunjukan 

pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 : Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul                   Hasil 

1. Tri Widodo  

(2010) 

Pengaruh lingkungan 

kerja , budaya organisasi, 

komunikasi terhadap 

produktivitas kerja 

pegawai (Studi Pegawai 

Kecamatan Sidorejo Kota 

Sala Tiga 

Hasil analisis menunjukan 

bahwa adanya pengaruh 

positif dan signifikan dari 

masing-masing variabel 

yaitu, lingkungan kerja, 

budaya organisasi, dan 

komunikasi terhadap 

produktivitas kerja pegawai 

Kecamatan Sidorejo Kota 

Sala Tiga. 

2. Primadhania 

(2012) 

Pengaruh budaya 

organisasi dan 

komunikasi terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan. Pada PT 

Otsuka Indonesia Jakarta. 

Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan yaitu 

pengaruh budaya organisasi 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT Otsuka 

Indonesia jakarta terbukti 

signifikan dan positif. Hal ini 

dibuktikan hasil uji regresi 

sederhana yang menyatakan 

terdapat pengaruh yang 

cukup besar antara budaya 

organisasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan.  

3. Sainanur  

(2013) 

Konflik, stres kerja dan 

kepuasan kerja 

berpengaruhnya terhadap 

produktivitas kinerja 

karywan  

Stres kerja dan kepuasan 

kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap 

produktivitas. Semakin tinggi 

tingkat stres kerja seseorang 
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akan memberikan dampak 

negatif pada kinerja 

seseorang tersebut.  

4. I Ketut Febri 

Ananta (2015) 

Pengaruh disiplin kerja 

dan Budaya organisasi 

terhadap Produktivitas 

kerja Karyawan pada 

Villa Mahapala Sanur-

Denpasar 

Beradasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa variabel 

disiplin kerja dan budaya 

organisasi berpengaruh 

signifikan  secara simultan 

terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Villah 

Mahapala Sanur Denpasar. 

5. Silvia anggraini 

(2013) 

Pengaruh keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) 

dan disiplin kerja pada 

karyawan bagian produksi 

PT.Pura Barutama Unit 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa K3 dan disiplin kerja 

sebagai parsial dan simultan 

mempengaruhi produktivitas 

kerja dengan sampel 

berjumlah responden. 

Berdasarkan hasil tersebut, 

PT Pura Brutama Satuan 

Paper mill harus mampu 

mempertahankan dan 

meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dengan 

memberikan K3 baik untuk 

karyawan dan 

mempertahankan disiplin 

pegawai. 
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2.7 Keterkaitan Antara Variabel 

2.7.1 Pengaruh Budaya organisasi terhadap Produktivitas 

Strategi bisnis perlu didukung, bukan hanya oleh struktur dan sistem. 

Tetapi juga oleh budaya. Dalam iklim kerja yang penuh persaingan, misalnya 

diperusahaan atau pabrik-pabrik tertentu. Maka budaya kompetisi, kerja keras 

dan berorientasi pada hasil kini semakin keras ditanamkan kepada karyawan. 

Menurut Siagian (2013) perubahan yang dipengaruhi oleh organisasi 

misalnya: karena produktivitas menurun, daya saing perlu ditingkatkan,  

karyawan pensiun, usaha organisasi meluas atau menyempit, perubahan 

strategi organisasi, perubahan pada pangsa pasar dan berbagai faktor internal 

lainnya. 

2.7.2 Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas  

Siagian (2013) stress kerja merupakan kondisi ketegangan yang 

berpengaruh terhadap emosi , jalan fikiran dan kondisi fisik seseorang. Stress 

yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat kepada tidak mampuan 

seseorang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Artinya karyawan 

yang bersangkutan akan menghadapi berbagai gejala negative yang pada 

gilirannya berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. 

 

2.8 Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel bebas 

(Independent variable) merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi 

penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain atau variabel terikat. Adapun 

yang menjadi variabel bebas (Independent Variable) adalah budaya organisasi 

(X1) dan stres kerja (X2). Sedangkan Variabel terikat (Dependent Variable) 
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merupakan variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel bebas 

(Independent Variable). Adapun yang menjadi variabel terikat (Dependent 

variable) adalah Produktivitas (Y). Suliyanto (2011) 

2.9 Konsep oprasional 

Tabel 2.2 : Devinisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No.  Variabel Devinisi Oprasional Indikator Skala 

1. Produktiivitas  

     (Y)  

Produktivitas adalah 

perbandingan antara 

hasil yang dicapai 

dengan peran atau 

serta tenaga kerja 

disini adalah 

penggunaan sumber 

daya manusia secara 

efektif dan efisien 

(Sutrisno,2011). 

 

a. Kemampuaan 

b. Meningkatkan hasil 

yang dicapai. 

c. Semangat Kerja  

d. Pengembangan Diri 

e. Mutu 

f. Efesiensi  

(Sutrisno,2011) 

 

Likert 

2.   Budaya 

Organisasi 

    (X1) 

Budaya organisasi 

merupakan salah satu 

nilai yang sangat 

diperlukan dalam 

mendorong karyawan 

maupun 

kelompoknya dalam 

melaksanakan 

aktivitas serta 

pemecahan masalah 

yang dihadapinya 

a. Inovatif 

memperhitungkan 

resiko 

b. Perhatian pada 

masalah. 

c. Berorientasi 

terhadap hasil  

d. Berorientasi kepada 

kepentingan 

karyawan  

e. Agresif dalam 

Likert 
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dalam mencapai 

tujuannya. 

(Tampubolon,2012) 

 

bekerja 

f. Menjaga stabilitas 

kerja  

(Tampubolon,2012) 

3. Stres Kerja  

     (X2) 

kondisi yang didalam 

individu / karyawan 

menghadapi peluang, 

kendala, tuntutan, 

tegang yang 

mempengaruhi emosi 

dan proses befikir 

seorang karyawan 

untuk mengerjakan 

pekerjaannya 

sehingga 

menghambat tujuan 

organisasi. 

Robbins (2006) 

 

a. Tuntutan Tugas  

b. Tuntutan Peran 

c. Tuntutan Antar 

Pribadi 

d. Struktur Organisasi 

e. Kepemimpinan 

Organisasi 

Robbins (2006) 

Likert 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Adapun vaiabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independent (bebas) yaitu: 

- Budaya Organisasi (X1) 

- Stres Kerja (X2) 

2. Variabel Dependen (Terikat) yaitu: Produktivitas Kerja  

Adapun kerangka pemikiran pengaruh budaya organisasi dan stres kerja 

terhadap produktivitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Pengaruh Budaya Organisasi (X1) dan Stres Kerja  (X2) Terhadap  

Produktivitas (Y) 

Sumber : Siagian (2013) 

 

Keterangan :  

a. Budaya organisasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Indojaya Agri Nusa 

b. Stres Kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. 

Indojaya Agri Nusa 

c. Budaya organisasi dan stres kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Indojaya Agri Nusa. 

 

2.11 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

peneliti uraikan serta didukung oleh pertimbangaan teoritis sebagai berikut :  

Budaya Organisasi 

(X1) 

Stres Kerja 

(X2) 

 

   Produktivitas 

(Y) 

H1 

H2 

H3 
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H1: Diduga Budaya Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa Kabupaten 

Kampar. 

H2 :  Diduga Stres Kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa Kabupaten Kampar. 

H3 :  Diduga Budaya Organisasi dan Stres Kerja  berpengaruh secara simultan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.Indojaya Agrinusa 

Kabupaten Kampar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


