
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat gambaran hasilnya,

Penelitian ini dilakukan oleh Budiasih (2012) dengan judul “Struktur Organisasi,

Desain Kerja, Budaya Organisasi dan pengaruhnya terhadap produktivitas

pegawai studi kasus pada PT XX di Jakarta”. Penelitian ini menggunakan alat

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perubahan struktur organisasi, desain organisasi, dan budaya organisasi

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan.

b. Perubahan struktur organisasi adalah faktor paling penting terhadap

produktivitas pegawai.

c. Hasil R2 sebesar 0,645 berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama memberikan kontribusi terhadap produktivitas pegawai sebesar 64,5 %

sedangkan sisanya 35,5% diperoleh dari variabel lain diluar model.

Penelitian kedua, yaitu penelitian oleh Prabasari dan Netra (2014) dengan judul

“Disiplin kerja dan komunikasi terhadap kinerja pegawai pada PT PLN (persero)

distribusi Bali “. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
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a. Variabel motivasi, disiplin  kerja  dan  komunikasi  secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

b. Variabel motivasi, disiplin kerja dan komunikasi secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap kinerja pegawai.

c. Variabel motivasi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan

terhadap kinerja pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali. Hal ini

dilihat dari nilai standardized coefficient beta  paling besar, dimana nilai

koefisien beta variabel motivasi sebesar 0,446.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian oleh Hermita (2011) dengan judul “Pengaruh

Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Semen Tonasa (PERSERO)

Pangkep” Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sampel menggunakan teknik probabilititas dengan cara random sampling

(Metode sampel acak sederhana), yaitu dengan menggunakan metode

pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel sebanyak 92

orang dari 1323 orang populasi.

b. Sampel sebanyak 92 orang dari 1323 orang populasi. Metode pengumpulan

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Data

dianalisis dengan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS

19.0 for windows

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor stressor individu, faktor stressor

kelompok dan faktor stressor organisasi secara bersama-samamempengaruhi
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kinerja pegawai PT. Semen Tonasa (Persero) Pangkep sebesar 40,2 %.

Faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PT.

Semen Tonasa (Persero) Pangkep adalah faktor stressor kelompok sebesar

16,2%.

2.2. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan,

pengarahan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan teerlebih dahulu. Seperti dijelaskan oleh

Hasibuan (2000), yang mengartikan bahwa

“Manajemen adalah ilmu dan seni, mengatur proses pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk

mencapai suatu tujuan tersebut.”

Pengertian di atas mengandung beberapa pengertian secara luas :

a. Manajemen adalah suatu seni dan ilmu yaitu kemampuan dan keterampilan

pribadi. Manajemen sebagai ilmu fungsi menerangkan gejala-gejala dan

kejadian-kejadian, sedangkan manajemen sebagai seni berfungsi untuk

mencapai tujuan yang nyata dan mendatangkan manfaat. Manajemen adalah

suatu proses yang dilaksanakan yang diawasi untuk mencapai tujuan, jadi

merupakan cara sistematis untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
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b. Manajemen mengandung tujuan yang dicapai melalui tindakan-tindakan

planning, organizing, staffing, dan controlling yang disebut sebagai fungsi

manajemen yang efektif dan efisien.

c. Manajemen merupakan suatu penggabungan ornag-orang yang melakukan

kegiatan atau aktifitas manajemen dalam suatu badan tertentu.

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Griffin (2004) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu

rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan

pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan

informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif

dan efisien. Efektif yang dimaksud dalam manajemen adalah

menggunakan sumber-sumber daya secara bijaksana dan dengan cara

yang hemat biaya, sementara efisien berarti bahwa pembuatan

keputusan dilakukan secara tepat dan diimplementasikan dengan

kesuksesan.

Manajemen ini terdiri dari tujuh unsur (7M) yaitu: men, money,

methode, materials, machines, market dan mischelenous (informasi dan

lingkungan).

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu

manajemen yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia yang
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merupakan terjemahan dari Human Resource Management. Manajemen

yang mengatur unsur manusia ini dahulu dikenal dengan istilah

manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (personnel

management). Persamaan manajemen sumber daya manusia dengan

manajemen personalia adalah keduanya merupakan ilmu yang mengatur

unsur manusia dalam suatu organisasi, agar mendukung terwujudnya

tujuan.

Sejalan dengan teori itu, manajemen sumber daya manusia menurut

Noe (2010), mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta

sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja pegawai.

Banyak perusahaan menyebut hal ini sebagai konsep MSDM sebagai

”bentuk praktik-praktik manusia”. Praktik-praktik MSDM yang

dimaksudkankan meliputi beberapa hal yaitu; aktivitas menganalisis

dan merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM (perencanaan

SDM), menarik pegawai yang potensial (merekrut), memilih pegawai

(seleksi), mengajarkan kepada pegawai tentang cara melaksanakan

pekerjaannya dan mempersiapkan mereka di masa mendatang

(pelatihan dan pengembangan), memberikan penghargaan kepada

pegawai (kompensasi), mengevaluasi kinerja pegawai (manajemen

kinerja), serta menciptakan lingkungan kerja yang positif (hubungan

antar pegawai).
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Pada saat ini manajemen sumber daya manusia dalam mencapai

keunggulan bersaing perusahaan berfungsi dalam menghadapi berbagai

tantangan kompetitif melalui dimensi-dimensi utama praktik-praktik

MSDM, yaitu:

a. Bagaimana mengelola lingkungan SDM.

b. Bagaimana memperoleh dan mempersiapkan MSDM

c. Bagaimana menilai dan mengembangkan SDM

Bagaimana memberikan kompensasi kepada SDM dan masalah-

masalah khusus lainnya (Noe, 2010).

2.4 Struktur Organisasi

2.4.1 Pengertian Struktur Organisasi

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi.

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam

memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan kata lain penyusunan

struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu perusahaan

untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan. Pengertian yang jelas tentang struktur

organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

a. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal

organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan

dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan Robbins dan

Coulter (2007).



17

b. Struktur organisasi didefinisikan sebagai mana mekanisme-

mekanisme formal organisasi dikelol (Handoko, 2003).

c. Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan

pekerjaan (Gibson dkk, 2002).

Struktur organisasi menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan

organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan

hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali

dan sistem pimpinan organisasi (Hasibuan, 2004). Dari beberapa

definisi tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi

menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi,

bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur

sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan

sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan

stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup

walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan

dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau

mengurangi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.
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2.4.2 Jenis Struktur Organisasi

Menurut Robbins (2003), ada tiga jenis struktur organisasi yaitu :

a. Struktur Sederhana

Lebih banyak dicirikan oleh apa yang tidak daripada apa yang iya.

Struktur sederhana tidak dirinci. Tingkat departementalisasi rendah,

rentang kendali lebar, wewenangnya dipusatkan dalam satu

tangan/satu orang dan formalisasinya kecil. Struktur sederhana

merupakan struktur organisasi yang ”datar”, biasanya hanya

mempunyai dua atau tiga tingkat vertikal, ikatan kelompok buruh

yang longgar, dan satu individu yang dalam tangannya wewenang

pengambilan keputusan dipusatkan. Kekuatan struktur sederhana

adalah kesederhanaannya, serta cepat, luwes dan tidak mahal

pemeliharaannya, dan tanggung jawabnya jelas. Suatu kelemahan

utama adalah apabila perusahaan mengalami perkembangan.

Formalisasinya yang rendah dan sentralisasi yang tinggi cenderung

menciptakan beban informasi berlebihan dan akhirnya pihak

pimpinan sebagai pemilik mencoba mempertahankan pengambilan

keputusan sendiri. Hal tersebut sering membuat banyak usaha kecil

menjadi gagal.

b. Birokrasi

Birokrasi adalah struktur dengan tugas-tugas operasi yang rutin

yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan sangat

formal. tugas-tugas dikelompokan ke dalam departemen-

departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang
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sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai

komando. Kekuatan utama birokrasi adalah kemampuannya dalam

menjalankan kegiatan terbakukan secara sangat efisien

pengelompokan berbagai bidang keahlian yang sama dalam

departemen-departemen fungsional menghasilakan skala ekonomi,

memperkecil kemungkinan duplikasi personalia dan peralatan, dan

karyawan yang memiliki kesempatan untuk berbicara dalam

”bahasa yang sama” diantara rekan-rekan sekerja mereka. Lagipula

birokrasi akan dapat berfungsi dengan baik dengan para manajer

tingkat menengah dan para bawahan yang kurang berbakat karena

tidak mahal. Meresapnya peraturan dan ketetapan menggantikan

kebijakan manajerial. Operasi yang dibakukan, disertai formulasi

tinggi, memungkinkan dipusatkannya pengambilan keputusan.

Oleh karena pengambilan keputusan yang inovatif dan

berpengalaman tidak terlalu dibutuhkan pada tingkat dibawah

eksekitif senior.

c. Struktur Matriks

Struktur matriks adalah struktur yang menciptakan dua garis

wewenang gabungan departementalisasi produk dan fungsional.

Kekuatan departementalisasi fungsional terletak pada penempatan

spesialis yang serupa secara bersama yang meminimalkan jumlah

yang diperlukan, sementara memungkinkan pengumpulan dan

menggunakan bersama semua sumber daya khusus untuk semua

produk. Kelemahan utama adalah kesulitan mengkoordinasi tugas
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dari spesialis fungsional yang beraneka agar aktivitas mereka

diselesaikan pada waktunya sesuai anggaran. Departementalisasi

produk, sebaliknya, mempunyai manfaat dan cacat yang persis

berlawanan dengan departementalisasi fungsional, departemen-

talisasi produk mempermudah koordinasi di antara spesialisasi

untuk penelesaian tepat waktu dan memenuhi target anggaran.

Lebih lanjut. Departementalisasi tersebut memberikan tanggung

jawab yang jelas untuk semua aktivitas yang dikaitkan.

Karakteristik struktural yang paling jelas adalah bahwa matriks

memecah konsep kesatuan komando. Karyawan dalam struktur

matriks mempunyai dua atasan-manajer departemen fungsional dan

departemen produknya. Oleh karena itu struktur matriks

mempunyai rantai komando dua rangkap. Kekuatan matriks

terletak pada kemampuannya dalam mempermudah  berkoordinasi

bila suatu organisasi memiliki keragaman dari aktivitas yang rumit

dan saling tergantung. Matriks mempermudah alokasi efisien dari

para spesialisasi. Matriks mempunyai keuntungan skala ekonomi

dengan memberikan kepada organisasi baik sumber daya yang

terbaik maupun cara yang efektif untuk memastikan penyebaran

mereka secara efisien. Kerugian utama dari matriks terletak pada

kebingungan yang diciptakan. Kecenderungan untuk menciptakan

perebutan kekuasaan, dan stress yang diderita oleh individu
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2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Organisasi

a. Pembagian Pekerjaan

Pembagian pekerjaan adalah tingkat dimana tugas dalam sebuah

organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda (Robbins dan

Coulter, 2007). Setiap orang tidak akan mampu melakukan seluruh

aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit, dan tidak seorang pun

akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan

berbagai tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan yang rumit.

Melaksanakan suatu tugas yang memerlukan sejumlah langkah,

perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi-

bagikan kepada sejumlah orang, pembagian kerja yang

dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari

keterampilan dan menjadi pakar dalam bidang pekerjaan tertentu.

b. Departementalisasi

Departementalisasi merupakan dasar yang digunakan untuk

mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok

(Robbins dan Coulter, 2007). Setiap organisasi terdiri dari beberapa

departemen kerja. Banyaknya bagian suatu organisasi tergantung

dari kebutuhan perusahaan bersangkutan. Menurut Hasibuan (2004)

asas departementalisasi adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan

yang sama dan berkaitan erat ke dalam suatu unit kerja, dan dasar-

dasar departementalisasi ditentukan berdasarkan:
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1. Departementalisasi Berdasarkan Fungsi

Departemen yang terdapat dalam perusahaan itu adalah

departemen produksi, departemen pemasaran, departemen

keuangan, departemen personalia, departemen keamanan,

departemen perdagangan, departemen pembukuan, dan lain-lain.

Pada setiap departemen dipimpin oleh manajer (pemimpin)

sedangkan perusahaan dipimpin oleh direktur (pemimpin

tertinggi). Dasar departementalisasi atas fungsi-fungsi perusahaan

akan menguntungkan karena kecakapan spesialisasi dari setiap

manajer. Namun departementalisasi ini juga memiliki kelemahan

yaitu lebih mempersulit dan membuat prestasi menjadi sulit untuk

diukur, timbul masalah koordinasi pada manajer puncak,

menciptakan konflik antara fungsi, hanya memusatkan pada

kepentingan tugas setiap fungsi, dan menyebabkan anggota

berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif.

2. Departementalisasi Berdasarkan Angka

Angka sederhana pembentukan satuan organisasi yang

beranggotakan sejumlah orang tertentu. Misalnya mengorganisir

jumlah kelompok/regu didasarkan pada urutan angka, regu satu

nomor 1 sampai dengan 50, regu dua nomor 51 sampai dengan

100, jadi setiap kelompok/regu kerja terdiri dari 50 orang yang

dipimpin oleh seorang pimpinan kelompok. Hal ini dilakukan
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karena jumlah buruh/pegawai yang cukup banyak sehingga tidak

dapat diarahkan oleh seorang pimpinan kelompok saja.

3. Departementalisasi Berdasarkan Waktu

Departementalisasi yang didasarkan atas  waktu merupakan

organisasi yang membagi bagian-bagian berdasarkan waktu kerja.

4. Departementalisasi Berdasarkan Wilayah

Suatu metode yang agak umum untuk perusahaan-perusahaan

yang tersebar secara fisik. Semua aktivitas dalam wilayah atau

daerah tertentu harus dikelompokkan dan ditugaskan kepada

seorang manajer. Departementalisasi wilayah secara khusus

menarik bagi perusahaan berskala besar atau perusahaan lain yang

aktivitasnya tersebar secara fisik dan geografis. Beberapa

kebaikan dari cara ini adalah bahwa setiap departemen cepat

mengambil keputusan, dapat melatih kader-kader manajer, serta

dapat menekan biaya koordinasi dari pusat. Sedangkan

kelemahannya ialah bahwa masing-masing daerah cenderung

hanya memperhatikan kegiatan-kegiatan di daerahnya sendiri

tanpa menghiraukan pengaruh kegiatan-kegiatan daerahnya

terdapat daerah lain yang berdekatan.

5. Departementalisasi Berdasarkan Produk

Pembentukan satuan organisasi berdasarkan produk yang

dihasilkan. Sejalan dengan beragamnya produk yang dihasilkan,

suatu perusahaan yang tadinya diorganisir secara fungsional perlu

melakukan reorganisasi atas dasar divisi produk. Strategi ini
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mengizinkan manajer puncak untuk mendelegasikan otoritas pada

manajer divisi, dengan demikian pembagian tugas yang lebih

merata akan tercipta. Setiap manajer yang membawahi suatu

produk tertentu dapat memberi tanggung jawab penuh atas produk

yang dipimpinnya.

6. Departementalisasi Berdasarkan Pelanggan

Pembentukan satuan organisasi yang memberikan pelayanan

kepada orang-orang atau badan-badan tertentu secara tetap.

Misalnya rumah sakit yang mempunyai bagian anak, bagian

penyakit jantung, bagian kehamilan, dan lain-lain. Hal ini berarti

setiap bagian melayani orang-orang dengan penyakit tertentu.

Kebaikan dari cara ini adalah perhatian dan konsentrasi pada

kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa diutamakan.

7. Departementalisasi yang Berorientasi pada Pasar

Merupakan salah satu bentuk baru dalam melakukan departemen-

talisasi, yaitu dengan cara melibatkan pengorganisasian suatu

perusahaan disekitar saluran-saluran pemasaran yang dipakai.

Departementalisasi yang berorientasi pemasaran lebih

menekankan pada unsur dan saluran pemasaran. Cara ini

memudahkan pelanggan dalam memperoleh produk atau jasa-jasa

yang dihasilkan suatu perusahaan dan hal ini tentu baik bagi

penjualan perusahaan bersangkutan.
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8. Departementalisasi Proses atau Peralatan

Pembentukan satuan organisasi atas dasar proses pekerjaan atau

peralatan yang digunakan. Pendekatan ini ditemui pada usaha

manufaktur. Salah satu contoh adalah departemen pengolahan

data-data elektronik, instalasinya mahal dan rumit serta

kapasitasnya yang terus-menerus meningkat, maka ada

kecenderungan untuk diorganisir secara khusus dan terpisah.

9. Departementalisasi Pelayanan

Pengelompokan aktivitas yang dikhususkan untuk tujuan-tujuan

efisiensi dan pengendalian, misalnya bagian kepegawaian

(khususnya perekrutan, pelatihan, pegawai dan lain-lain), bagian

akuntansi, bagian pembelian dan sebagainya. Dengan mengetahui

berbagai dasar dan pola, kebaikan dan kelemahannya, seorang

manajer dapat mendesain suatu struktur organisasi yang paling

cocok untuk operasi pegawai.

c. Rantai Komando

Rantai Komando adalah garis wewenang yang tidak terputus yang

membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling

bawah dan menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima

laporan Robbins dan Coulter (2007).

d. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah jumlah pegawai yang dapat dikelolah oleh

seorang pimpinan secara efisien dan efektif Robbins dan Coulter

(2007). Rentang kendali sangat penting dalam organisasi karena
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rentang kendali menentukan jumlah tingkatan dan manajer yang

dimiliki organisasi. Pada rentang manajemen ada 2 (dua) sebab utama

mengapa pemilihan rentang yang sesuai bisa menjadi penting

Robbins dan Coulter (2007) yaitu:

1. Rentang manajemen bisa mempengaruhi efisiensi manajer dan

keefektifan prestasi bawahannya.Rentang yang terlalu lebar bisa

mengakibatkan perhatian manajer tercerai-berai dan para

bawahannya kurang mendapat bimbingan dan pengendalian.

2. Rentang yang terlalu sempit bisa mengakibatkan kemampuan

manajer tidak tercurah sepenuhnya. Ada hubungan antara rentang

manajemen pada seluruh organisasi dengan struktur organisasi.

Rentang manajemen yang sempit menyebabkan struktur organisasi

yang “tinggi/kurus” dimana terdapat banyak tingkatan antara

manajemen puncak sampai ke tingkat terendah. Apabila jumlah

seluruh pegawai sama maka rentang yang lebar mengakibatkan

lebih sedikit tingkatan manajemen. Kedua sebab utama tersebut

berpengaruh terhadap keefektifan manajer pada setiap tingkatan.

Rentang manajemen yang tidak sesuai bisa menghambat

produktivitas, efisiensi, dan memperbesar biaya meskipun hasil

penelitian mengenai hal ini tidak konsisten. Pedoman dalam

memilih rentang yang sesuai mempertimbangkan faktor-faktor

yang berkaitan dengan situasi, bawahan, dan manajer. Perubahan

dapat membuat rentang manajemen yang tidak sesuai menjadi lebih

baik.
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e. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana pengambilan keputusan dipusatkan

pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan dalam

desentralisasi  ada keleluasaan, dimana pengambilan keputusan

didorong ke bawah pada tingkat pekerja terendah.

f. Formalisasi

Formalisasi adalah suatu tingkat  dimana pekerjaan dalam organisasi

itu dibakukan. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksana pekerjaan

hanya punya sedikit keleluasaan tentang apa yang  harus dikerjakan,

kapan harus dikerjakan, dan bagaimana seharusnya mengerjakannya.

Dalam formalisasi, siapapun yang melaksanakan pekerjaan, dengan

input dan proses yang sama, maka akan menghasilkan output yang

konsisten dan seragam. Dalam kondisi formalisasi yang tinggi

terdapat:

1. Uraian jabatan yang tersurat,

2. Banyak aturan organisasi,

3. Prosedur yang terdefinisi dengan jelas yang meliputi proses kerja

dalam organisasi.

Para manajer perlu menangani enam unsur utama  ketika merancang

struktur organisasi tersebut.
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2.5 Stres Kerja

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Robbins (2007), bahwa stress kerja

adalah kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi peluang, kendala,

tuntutan yang  terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya

dipersepsikannya sebagai tidak pasti tetapi penting.

Menurut Handoko (2001) bahwa stres kerja adalah sesuatu kondisi ketegangan

yang mempengaruhi emosi,  proses berpikir dan kondisi seseorang, sedangkan

Hariandja (2002) mengemukakan bahwa stres kerja adalah ketegangan atau

tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan

yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat

penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang.

Menurut Garniwa (2007) ada beberapa alasan mengapa masalah stres yang

berkaitan dengan organisasi perlu diangkat ke permukaan pada saat ini.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masalah stres adalah  masalah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, dan

posisinya sangat penting dalam kaitannya dengan produktifitas kerja

karyawan.

b. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi,

stress juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam

organisasi. Oleh karena itu perlu disadari dan dipahami keberadaannya.

c. Pemahaman akan sumber-sumber stress yang disertai dengan pemahaman

terhadap cara-cara mengatasinya, adalah penting sekali bagi karyawan dan
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siapa saja yang terlibat dalam organisasi demi kelangsungan organisasi yang

sehat dan efektif.

d. Banyak diatara kita yang hamper pasti merupakan bagian dari satu atau

beberapa organisasi, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan, pernah

mengalami stress meskipun dalam taraf yang amat rendah.

e. Dalam kemajuan disegala bidang seperti sekarang ini manusia semakin sibuk.

Di satu pihak peralatan kerja semakin modern dan efisien, dan di lain pihak

pekerjaan di satuan organisasi juga semakin bertambah. Keadaan ini tentu

saja akan menuntut energi pegawai yang lebih besar dari yang sudah-sudah.

Sebagai akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut stress dalam taraf

yang cukup tinggi menjadi semakin terasa.

Beerh dan Franz dikutip Tarupolo (2002), mendefinisikan stres kerja sebagai

suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman, dan

tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja tertentu. Setiap orang

memiliki tingkatan toleransi tertentu pada tekanan di setiap waktunya, yaitu

kemampuan kita untuk mengatasi atau tidak mengatasinya. Kita

mengalaminya pada tingkatan yang berbeda dalam hidup kita, kita

mengalaminya secara unik dan gejalanya bisa sangat bervariasi, sama

banyaknya seperti pilihan teman kita. Stres yang terlalu besar dapat

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan (Handoko,

2009).

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa stres kerja adalah suatu

kondisi yang dinamik yang didalamnya individu yang sedang menghadapi
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ketegangan atau tekanan emosional, peluang, kendala atau hambatan dan tuntutan

yang besar yang mempengaruhi kondisi fisiologis dan psikis yang berupa emosi,

proses berpikir  dan kondisi fisik seseorang dengan apa yang diinginkannya dan

hasil yang dipersepsikan tidak pasti tetapi penting.

2.5.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja

Robbins menyatakan, sumber stres kerja yang dialami oleh seorang

pegawai setidaknya ada 3 (Robbins Dan Judge 2007). Sumber stres kerja

tersebut adalah:

a. Tuntutan tugas

Merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang. Faktor ini

mencakup desain pekerjaan individu itu (otonomi, keragaman tugas,

tingkat otomatisasi ), kondisi kerja, dan tata letak fisik. Makin banyak

saling ketergantungan antara tugas seseorang dengan tugas orang lain,

maka makin potensial untuk terjadi stres. Pekerjaan dimana suhu,

kebisingan, atau kondisi kerja yang berbahaya dan sangat tidak

diinginkan dapat menimbulkan kecemasan. Demikian juga bekerja

dalam suatu kamar yang berjubel atau dalam lokasi yang dimana terjadi

gangguan terus menerus. Secara lebih spesifik, tuntutan tugas masih

dipengaruhi oleh beberapa variabel.

Variabel-variabel tersebut meliputi :

1. Ketersediaan sistem informasi

2. Kelancaran pekerjaan

3. Wewenang untuk melaksanakan pekerjaan
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4. Peralatan yang digunakan dalam menunjang pekerjaan

5. Banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan

b. Tuntutan peran

Tuntutan peran yakni stres kerja yang berhubungan dengan tekanan

yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu

yang dimainkan dalam organisasi tertentu. Konflik peran menciptakan

harapan-harapan yang hampir pasti tidak dapat diwujudkan atau

dipuaskan. Jika hal itu sampai terjadi pada pegawai maka dapat

dipastikan pegawai akan mengalami ketidak jelasan mengenai apa yang

harus dikerjakan. Pengukuran variabel tuntutan peran terdiri dari:

1. Kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan

2. Perbedaan antara atasan dengan pegawai berkaitan dengan tugas

harus dilaksanakan

3. Keterbatasan waktu dalam melaksanakan pekerjaan

4. Beban pekerjaan yang berat

c. Tuntutan pribadi

Tuntutan pribadi yaitu stres kerja yang terkait dengan tekanan yang

diciptakan oleh pegawai lain. Kurangnya dukungan sosial dari rekan-

rekan kerja dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan

stres yang cukup besar, terutama diantara pegawai dengan kebutuhan

sosial yang tinggi.

Pengukuran variabel tuntutan pribadi terdiri dari:

1. Hubungan dengan supervisor

2. Hubungan dengan sesamapegawai
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3. Hubungan dengan keluarga

4. Pengawasan yang dilakukan supervisor (atasan)

5. Keahlian pengawas dalam mengawasi pekerjaan

2.5.2 Gejala-Gejala Stres

Menurut Efendi (2002), gejala adalah merupakan dari suatu sikap atau

perasaan. Penampakan rasa senang bisa dalam bentuk  tertawa, ceria, dan

girang, dan penampakan rasa tidak senang bisa dalam bentuk diam, murung,

marah, dan lain-lain, atau dapat juga dikatakan indikasi atau tanda-tanda

dalam berbagai bentuk dari sesuatu yang abstrak. Stres sebagai ketegangan

atau tekanan emosional yang dialami seseorang dan abstrak gejalanya, stres

muncul lewat sejumlah cara misalnya individu mengalami tingkat stres yang

tinggi dapat  menderita tekanan darah tinggi, gangguan lambung, sulit

membuat keputusan rutin, hilang selera makan, rawan kecelakaan, dan lain-

lain. Para ahli mengelompokan gejala ini kedalam tiga kategori yaitu:

a. Gejala Fisiologis

Yaitu perubahan-perubahan yang terjadi  pada metabolisme organ

tubuh seperti denyut jantung yang meningkat, tekanan darah yang

meningkat,  sakit kepala, dan sakit perut yang bisa kita alami dan harus

diwaspadai. Sebagian besar perhatian dini atas stres diarahkan ke gejala

fisiologis.  Ini terutama karena topik itu diteliti oleh spesialis ilmu

kesehatan dan medis. Riset ini memandu ke kesimpulan bahwa stress

dapat menciptakan perubahan metabolisme, meningkatkan laju detak
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jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah, menigmbulkan

sakit kepala, dan menyebabkan serangan jantung. Hubungan antara

stres dan gejala fisiologis  tertentu tidaklah jelas. Kalau memang ada,

pasti hanya sedikit hubungan yang konsisten ini terkait  dengan

kerumitan gejala-gejala itu dan kesulitan untuk  secara objektif

mengukurnya. Tetapi yang lebih relevan adalah fakta bahwa gejala

fisiologis mempunyai relevansi langsung yang lebih penting bagi kita.

b. Gejala Psikologis

Yaitu perubahan-perubahan sikap yang terjadi seperti ketegangan,

kegelisahan, ketidaktenangan, kebosanan, cepat marah  dan lain-lain.

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan  dengan

pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan

pekerjaan. Memang itulah dampak psikologis yang paling sederhana

dan paling jelas dari stres itu. Tetapi stres muncul dalam keadaan

psikologis lain misalnya ketegangan, kecemasan, mudah marah,

kebosanan dan suka menunda-nunda.

c. Gejala Keperilakuan

Yaitu perubahan-perubahan atau situasi di mana produktivitas

seseorang menurun, absensi meningkat, kebiasaan makan berubah,

merokok bertambah, banyak minum-minum keras, tidak bisa tidur,

berbicara tidak tenang, dan lain-lain. Gejala yang berkaitan dengan

perilaku mencakup perubahan produktivitas, absensi, dan tingkat keluar

masuknya pegawai, juga perubahan kebiasaan makan, meningkatnya

kosumsi alohol, bicara cepat,gelisah, dan gangguan tidur.
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2.5.3 Cara Menanggulangi Stres

Stress sebagaimana disebutkan di atas menjadi sesuatu yang melekat dalam

kehidupan manusia dalam suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi

prestasi kerja. Oleh karena itu, masalah stres perlu mendapat perhatian dan

pengelolaan dalam usaha mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Penanganan

ini jelas berkaitan dengan usaha memenuhi sasaran perusahaan, sasaran

individu, sasaran sosial, dan sasaran fungsional manajemen sumber daya

manusia, yaitu penanganan stres dapat dapat meningkatkan produktivitas

pegawai sebagai salah satu tantangan dalam menghadapi persaingan, dan

dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Dengan penganan stres kerja,

setiap pegawaiakan mendapatkan kondisi kesehatan mental dan fisik  yang

baik, yang dapat mempengaruhi pegawai tersebut dalam melakukan

berbagai peran sosialnya, di rumah sebagai ayah/ibu atau sebagai anggota

masyarakat dengan lebih baik. Penganan ini akan meningkatkan

profesionalisme manajemen sumber daya manusia perusahaan atau

organisasi.

Menurut Efendi (2002), beberapa pedoman untuk menanggulangi stres

sebagaimana dikatakan para ahli secara umum yaitu :

a. Mengelola Waktu

Waktu yang kita miliki memang terbatas, sehingga bila kita menghadapi

berbagai tuntutan dapat mengakibatkan  stres. Tetapi, bila waktu diatur

dengan baik, akan dapat meningkatkan penyelesaian berbagai pekerjaan

dengan lebih efektif. Berbagai prinsip yang dapat dipegang adalah :
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1. membuat daftar mengenai aktivitas yang harus dilakukan.

2. Menentukan prioritas aktivitas berdasarkan kepentingan dan

seberapa pentingnya.

3. Menentukan waktu pelaksanaan sesuai dengan prioritas.

b. Latihan Fisik

Melakukan berbagai kegiatan fisik yang menyenangkan seperti jogging,

jalan kaki, naik sepeda, bermain tenis, golf, dan lain sebagainya. Latihan

ini dapat meningkatkan kesehatan seperti kesehatan jantung, melancarkan

peredaran darah atau kesehatan fisik secara umum, yang tentu saja akan

meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan.

c. Relaksasi

Sebuah kegiatan menenangkan pikiran untuk mencapai suatu situasi di

mana semua komponen tubuh istirahat dan relaks, yang dapat digunakan

dalam beberapa menit, kurang lebih 20 menit setiap hari.

d. Terbuka pada Orang lain

Mendiskusikan secara terbuka dengan orang lain yang dekat dengan anda

masalah-masalah, ketakutan yang dihadapi, dan lain-lain.

e. Perencanaan Diri

Rencanakan hari-hari anda secara fleksibel. Tidak melakukan dua hal

dalam waktu yang bersamaan, bersikap tenang tidak terburu-buru, dan

berfikir sebelum bereaksi.hidup berlandaskan hari, bukan menit per menit.

Cara lain untuk mengurangi stres adalah dengan merancang kembali

pekerjaan-pekerjaan sehingga pegawai mempunyai pilihan keputusan lebih

banyak dan wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.
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Desain pekerjaan juga dapat mengurangi kelebihan beban kerja, tekanan

waktu dan peranan. Selanjutnya komunikasi dapat diperbaiki untuk

memberikan umpan balik pelaksanaan kerja, dan partisifasi dapat

ditingkatkan. Departemen personalia hendaknya juga membantu para

pegawai untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam menghadapi stres.

Komunikasi yang lebih baikbisa memperbaiki pemahaman pegawai

terhadap situasi-situasi stres, dan program-program latihan dapat

diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap dalam

menangani stres. Bagaimanapun juga, pelayanan konseling mungkin

merupakan cara efektif untuk membantu para pegawai dalam menghadapi

stres.

2.6. Disiplin Kerja

Dalam  rangka menjalankan tata  tertib dan kelancaran  tugas-tugas karyawan

diperlukan  suatu  peraturan  dan  kedisiplinan. Hal  ini  sesuai dengan  yang

diungkapkan  oleh  Hasibuan  (2009), “Disiplin  harus  ditegakkan  dalam  suatu

organisasi  perusahaan,  karena tanpa  dukungan  kedisiplinan  karyawan  yang

baik  maka  sulit  bagi perusahaan  untuk  mewujudkan  tujuannya,  jadi  disiplin

adalah  kunci keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuan”. Disiplin

kerja adalah  ketaatan  seseorang  karyawan  terhadap peraturan  kerja  yang

telah ditetapkan oleh perusahaan dimana mereka bekerja.

Beberapa pendapat lainnya menurut para ahli mengenai pengertian disiplin kerja

adalah sebagai berikut:
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Menurut Rivai (2011), disiplin kerja adalah sebagai berikut:

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

perilaku sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesedian

seseorang mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang

berlaku.

Sedangkan menurut Sinungan (2005), “Disiplin adalah  sikap  kejiwaan  dari

seseorang  atau  sekelompok  orang  yang senantiasa berkehendak untuk

mengikuti/mematuhi segala aturan/keputusan  yang  telah  ditetapkan. Disiplin

dalam  hubungan  kerja sangat erat kaitannya dengan motivasi kerja. Disiplin

dapat dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja menghargai

waktu, tenaga dan biaya”.

Pembinaan disiplin kerja pada dasarnya adalah masalah bagi setiap orang dan

merupakan  bagian  dari manajemen  yang  sangat  penting  dari anggota

organisasi.  Menurut  Simamora  (2000), “Disiplin adalah  prosedur  yang

mengoreksi  atau  menghukum  bawahan karena melanggar  peraturan  atau

prosedur.  Disiplin  merupakan  bentuk pengendalian  diri  karyawan  dan

pelaksanaan  yang  teratur  dan menunjukkan tingkat kesanggupan tim kerja

dalam suatu organisasi”.

Berdasarkan pendapat  tersebut dapat diartikan bahwa kedisiplinan kerja

merupakan  tindakan pengelolaan yang memelihara dan mengoreksi tingkah laku
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seorang karyawan agar senantiasa sesuai dengan aturan yang telah  ditetapkan

oleh  organisasi.

2.6.1 Macam-Macam Disiplin Kerja

Menurut Mangkunegara (2011) ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin

preventif, dan disiplin korektif.

a. Disiplin Preventif, adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai

mengikuti dan mematuhi peraturan kerja, aturan-aturanyang telah

digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakan

pegawai berdisiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat

memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan perusahaan.

b. Disiplin Korektif, adalah suatu upaya menggerakan pegawai dalam

penyatuan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mengatuhi

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada

disiplin korelatif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah

untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang

berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Keith Davis

berpendapat bahwa disiplin korelatif memerlukan perhatian proses yang

seharusnya, yang berarti bahwa prosedur harus menunjukan pegawai

yang bersangkutan benar-benar terlibat. Keperluan proses yang

seharusnya itu dimaksudkan adalah pertama, suatu prasangka yang tidak

bersalah sampai pembuktian pegawai berperan dalam pelanggaran.

Kedua, hak untuk didengar dalam beberapa kasus terwakilkan oleh
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pegawai lain. Ketiga, disiplin itu dipertimbangkan dalam hubungannya

dengan keterlibatan pelanggaran.

2.6.2 Tujuan Disiplin Kerja

Tujuan disiplin kerja menurut Sutrisno (2009), mengemukakan bahwa

tujuan disiplin kerja adalah sebagai berikut :

a. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan

perusahaan

b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para  karyawaan

untuk melaksanakan pekerjaan

c. Besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk melaksanakan

tugas dengan sebaik-baiknya

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas dan rasa

solidaritas yang tinggi dikalangan karyawan

e. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja pada karyawaan

Tujuan disiplin kerja diatas menjadi acuan yang mengharuskan disiplin

kerja pegawai harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa dukungan

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mewujudkan  tujuannya.

Jadi, kedisiplinan adalah  kunci keberhasilan suatu perusahaan/organisasi

untuk mencapai tujuannya.
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2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Hasibuan (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai

adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dan kemampuan.

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan

pegawai, tentu saja pada dasarnya pekerjaan yang dibebankan kepada

pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut, agar

pegawai tersebut disiplin dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan

pekerjaannya.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan sangat memiliki peranan penting dalam menentukan

kedisiplinan kerja pegawai. Karena pemimpin tersebut akan menjadi

contoh bagi para bawahannya.

c. Kompensasi.

Kompensasi sangat berperan penting terhadap kedisiplinan kerja

pegawai, artinya semakin besar kompensasi yang diberikan

perusahaan, maka semakin baik disiplin kerja pegawai. Begitu juga

sebaliknya, pegawai akan sulit bekerja dengan disiplin jika kebutuhan

primer mereka tidak terpenuhi.

d. Pengawasan.

Pengawasan adalah tindakan yang paling efektif untuk mewujudkan

kedisiplinan kerja pegawai tersebut.
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2.7 Kerangka Pemikiran

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dimana

organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan

perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi – fungsi, bagian  atau posisi,

maupun orang – orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan

tanggung jawab yang berbeda – beda dalam ssuatu organisasi.

Unsur – unsur yang mempengaruhi struktur organisasi menurut Robbins dan

Coulter (2007) terdiri dari :

a. Pembagian Pekerjaan

Pembagian pekerjaan adalah tingkat dimana tugas dalam sebuah organisasi

dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda.

b. Departementalisasi

Departementalisasi merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan

sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok.

c. Rantai Komando

Rantai Komando adalah garis wewenang yang tidak terputus yang

membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan

menjelaskan hubungan si pelapor kepada si penerima laporan (Robbins dan

Coulter, 2007).

d. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah jumlah pegawai yang dapat dikelola oleh seorang

pimpinan secara efisien dan efektif (Robbins dan Coulter, 2007). Rentang

kendali sangat penting dalam organisasi karena rentang kendali menentukan

jumlah tingkatan dan manajer yang dimiliki organisasi.
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e. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana pengambilan keputusan dipusatkan pada

suatu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan dalam desentralisasi  ada

keleluasaan, dimana pengambilan keputusan didorong ke bawah pada tingkat

pekerja terendah.

f. Formalisasi

Formalisasi adalah suatu tingkat  dimana pekerjaan dalam organisasi itu

dibakukan. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksana pekerjaan hanya

punya sedikit keleluasaan tentang apa yang  harus dikerjakan, kapan harus

dikerjakan, dan bagaimana seharusnya mengerjakannya

Pada dasarnya disiplin kerja merupakan hal yang bersifat individual, setiap

individu memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda sesuai dengan apa yang ingin

mereka capai. disiplin kerja pegawai merupakan hal yang harus selalu

diperhatikan dalam pencapain tujuan organisasi agar tidak menimbulkan

permasalahan misalnya stress kerja pegawai. Stres kerja yag dirasakan pegawai

biasanya menghambat dalam tugas yang dibebankan, dimana manusia cenderung

mengalami stres apabila ia kurang mampu mengadaptasi keinginan-keinginan

dengan kenyataan yang ada baik kenyataan yang ada di dalam ataupun diluar

dirinya (Anoraga, 2001).

Robbins Dan Judge (2007), menyebutkan aspek stress kerja sebagai berikut:

a. Tuntutan tugas

Merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang. Faktor ini

mencakup desain pekerjaan individu itu (otonomi, keragaman tugas, tingkat
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otomatisasi ), kondisi kerja, dan tata letak fisik. Makin banyak saling

ketergantungan antara tugas seseorang dengan tugas orang lain, maka makin

potensial untuk terjadi stres.

b. Tuntutan peran

Tuntutan peran yakni stres kerja yang berhubungan dengan tekanan yang

diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang

dimainkan dalam organisasi tertentu.

c. Tuntutan pribadi

Tuntutan pribadi yaitu stres kerja yang terkait dengan tekanan yang diciptakan

oleh pegawai lain. Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja dan

hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar,

terutama diantara pegawai dengan kebutuhan sosial yang tinggi.

Menurut Hasibuan (2009) ada beberapa faktor dapat mempengaruhi tingkat

kedisiplinan kerja pegawai suatu organisasi, diantaranya adalah tujuan dan

kemampuan, kepemimpinan, kompensasi, pengawasan.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Struktur Organisasi (X1)

 Pembagian Kerja
 Departementalisasi
 Rantai Komando
 Rentang Kendali
 Sentralisasi dan

Desentralisasi
 Formalisasi

(Robbins & Coulter, 2007)

Disiplin Kerja (Y)

 Tujuan Dan
Kemampuan

 Kepemimpinan
 Kompensasi
 Pengawasan

(Hasibuan, 2009)

Stres Kerja (X2)

- Tuntutan Tugas
- Tuntutan Peran
- Tuntutan Pribadi

(Robbins Dan Judge 2007)



45

2.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang ada sebelumnya, maka diperoleh hipotesis sebagai

berikut :

H1 : Struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai

pada kantor pertanian tanaman pangan dan holtikultura Provinsi Lampung.

H2 : Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai pada

kantor pertanian tanaman pangan dan holtikultura Provinsi Lampung

H3 : Struktur organisasi dan stres Kerja secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor pertanian tanaman

pangan dan holtikultura Provinsi Lampung.
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