
 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

 

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam suatu organisasi untuk 

mencapai keberhasilan. Tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat 

tercapai karena manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan. Bila 

akan memahami pengertian manajemen sumber daya manusia, ada baiknya 

terlebih dahulu mengerti dan memahami arti “manajemen” sebab manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisah dari manajemen pada 

umumnya. 

Menurut Malayu SP. Hasibuan (2003 ; 9) Manajemen adalah : 

Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen 

yang baik akan mengarahkan terwujudnya suatu organisasi. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka manajemen dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan : 

1. Planning atau Perencanaan. 

2. Organizing atau Pergerakan Organisasi. 

3. Actualing atau Pengarahan. 

4. Controling atau Pengawasan.  
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2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen  ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu Man, Money, Methode, 

Material, Machines dan Market. Unsur Man (manusia) berkembang menjadi 

suatu bidang ilmu yang disebut dengan Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu bidang 

manajemen yang khusus mempelajari hubungan peranan manusia dalam suatu 

organisasi. 

Menurut Malayu SP. Hasibuan (2003:9) Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) adalah : 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan 

manusia. 

 

Menurut Edwin B. Flippo (2003 ;11) Manajemen Personalia adalah : 

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya perusahaan, 

individu, karyawan dan masyarakat.  

Semakin besarnya jumlah personalia yang dilibatkan dalam organisasi, maka 

semakin besar jumlah yang harus diurus dalam kecenderungan semakin kompleks 

personalianya, sehingga untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh 

organisasi perlu menjalankan fungsi manajemen yang melaksanakan kekuasaan 

dan kepemimpinan atas orang lain yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pengarahan dan Pengawasan. 

 

Manajemen dapat dilaksanakan bila dalam pencapaian tujuan tidak hanya 

dilaksanakan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini 
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sudah menjadi tugas manajemen personalia untuk mempelajari dan 

mengembangkannya agar lebih efektif dan efisien dalam kegiatan organisasi.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Personalia merupakan 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan tenaga kerja serta 

pemutusan hubungan kerja sehingga tujuan individu, organisasi dan masyarakat 

dapat tercapai dan dapat terealisasi secara berguna sekaligus adanya kegairahan 

dan semangat kerja dari pegawai. 

Memperhatikan pentingnya peranan manajemen personalia dalam organisasi, 

berarti manajemen berusaha akan meningkatkan prestasi kerja karyawan dan 

menimbulkan kepuasan kerja karyawan. Melihat prestasi dan kepuasan kerja ini di 

perlukan usaha-usaha dari pihak manajemen dalam motivasi komunikasi, 

pengendalian stres, konseling dan disiplin, usaha untuk mmelihara prestasi dan 

kepuasan kerja dapat menimbulkan kesadaran atau disiplin yang tinggi, sehingga 

akan meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

 

2.3 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

fungsi dari manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003; 21-23) fungsi-fungsi manajemen sumber 

daya manusia (MSDM) yaitu:   

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien  agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 
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membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organisasi chart). Organisasi 

hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan secara efektif. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian  

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi 

kehadiran, kedisiplinan, prilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
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kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada kayawan sebagai 

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 

adil dan layak. Adil artinya sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan 

dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsitensi. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, 

karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 
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mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan 

serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujudnya tujuan 

yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab 

lainnya.  

2.4  Stres Kerja 

2.4.1 Pengertian Stres Kerja  

Menurut Charles D, Spielberger  (dalam Handoyo, 2001:63)  menyebutkan bahwa 

stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya 

obyek-obyek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif adalah 

berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan 

yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang.   

Cooper dan Straw (2005:8-15) mengemukakan gejala stres dapat berupa tanda-

tanda berikut ini: 
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- Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan 

lembab, rnerasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, 

letih yang tidak beralasan, sakit kepala,salah urat dan gelisah. 

- Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah 

paham,tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak 

menarik, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berfikir jemih, sulit 

membuat keputusan, hilangnya kreatifitas, hilangnya gairah dalam 

penampilan dan hilangnya minat terhadap orang lain. 

- Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang 

berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi 

rawan, penjengkel menjadi meledak-ledak. 

Luthans  (dalam Yulianti, 2000:10) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan 

dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses 

psikologis, sebagai konsekuensi dari tindakan Lingkungan, situasi atau peristiwa 

yang terlalu banyak mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang, Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan 

dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya dapat berbeda. Masalah 

Stres kerja di dalam organisasi perusahaan menjadi gejala yang penting diamati 

sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. Akibat adanya 

stres kerja tersebut yaitu orang menjadi nervous, merasakan kecemasan yang 

kronis, peningkatan ketegangan pada emosi, proses beriikir dan kondisi fisik 

individu. Selain itu, sebagai hasil dari adanya stres kerja karyawan mengalami 

beberapa gejala stres yang dapat mengancam dan mengganggu pelaksanaan kerja 

mereka, seperti: mudah marah dan agresif, tidak dapat relaks, emosi yang tidak 
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stabil, sikap tidak mau bekerja sama,perasaan tidak mampu terlibat, dan kesulitan 

dalam masalah tidur. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya stres kerja adalah 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan 

dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya dan dapat terjadi pada semua 

kondisi pekerjaan. Adanya beberapa atribut tertentu dapat mempengaruhi daya 

tahan stres seorang karyawan. 

 

2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Stress Kerja 

Sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi optimal atau yang 

menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macam 

pembangkit tetapi dari beberapa pembangkit stres. Sebagian besar dari waktu 

manusia bekerja. Karena itu lingkungan pekerjaan mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap kesehatan seseorang yang bekerja. Pembangkit stres dipekerjaan 

merupakan pembangkit stres yang besar perannya terhadap kurang berfungsinya 

atau jatuh sakitnya seseorang tenaga kerja yang bekerja. Faktor-faktor di 

pekerjaan yang berdasarkan penelitian dapat menimbulkan stres dapat 

dikelompokkan kedalam lima  kategon besar yaitu faktor-faktor  intrinsik dalam 

pekerjaan,  peran dalam organisasi,  pengembangan karir, hubungan dalam 

pekerjaan, serta struktur dan iklim organisasi Hurrel (dalam Munandar, 2001:381-

401) 

2.5 Konsep Kinerja 

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang 

biasanya dipakai sebagai dasar penelitian terhadap karyawan atau organisasi. 
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Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan organisasi. 

Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. 

 

Istilah kinerja sendiri berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Mangkunegara (2002: 67) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

Kusriyanto, dalam Mangkunegara (2002:9), mendefinisikan kinerja sebagai 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu 

(lazimnya per jam). 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

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

dicapai pegawai persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

2.6 Karakteristik Pegawai yang memiliki Kinerja Tinggi 

Sebuah studi tentang kinerja menemukan beberapa karakteristik karyawan yang 

mempunyai kinerja tinggi yang meliputi: (Dharma, Agus, 2000:23) 

1. Berorientasi pada prestasi 

Karyawan yang kinerjanya tinggi memiliki keinginan yang kuat membangun 

sebuah mimpi tentang apa yang mereka inginkan untuk dirinya. 
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2. Percaya diri 

Karyawan yang kinerjanya tinggi memiliki sikap mental positif yang 

mengarahkannya bertindak dengan tingkat percaya diri yang tinggi. 

3. Pengendalian diri 

Karyawan yang kinerjanya tinggi mempunyai rasa percaya diri yang sangat 

mendalam. 

4. Kompetensi 

Karyawan yang kinerjanya tinggi telah mengembangkan kemampuan spesifik 

atau kompetensi berprestasi dalam daerah pilihan mereka. 

 

2.7  Pengukuran Kinerja  

Menurut Dharma, Agus (2000:45), kinerja karyawan diukur dengan 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Kuantitas hasil kerja, yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang 

dihasilkan. 

2. Kualitas hasil kerja, yaitu meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan 

acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan 

maupun rencana organisasi.  

3. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian 

waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bernardin dan Russel (1993: 383), 

mengajukan enam kriteria primer yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja, yaitu:  
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1. Kualitas (Quality), marupakan tingkat sejauh mana proses/hasil 

pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan 

yang diharapkan.  

2. Kuantitas (Quantity), merupakan jumlah yang dihasilkan.  

3. Ketepatan waktu (Timeliness), merupakan tingkat sejauh mana suatu 

kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan 

memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk 

kegiatan yang lain.  

4. Efektifias biaya (Cost effectiveness), yaitu tingkat sejauh mana penerapan 

sumber daya manusia, keuangan, teknologi, material dimaksimalkan untuk 

mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit 

pengguna sumber daya.  

5. Kebutuhan akan pengawasan (Need for  supervisor), merupakan tingkat 

sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan fungsi suatu pekerjaan 

tanpa memerdulikan pengawasan seorang supervisor untuk mencegah 

tindakan yang kurang diinginkan.  

6. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana karyawan 

memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan 

bawahan. 

Selanjutnya Malthis, Robert L. dan John H. Jackson., (2002: 78) menetapkan 

lima standar utama dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu:  
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1. Kuantitas output.  

2. Kualitas output.  

3. Jangka waktu output.   

4. Kehadiran di tempat kerja.  

5. Sikap kooperatif.  

Selanjutnya menurut Ruky (2001:21) dengan menerapkan manajemen kinerja 

akan diperoleh manfaat yaitu: 

1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik sebagai individu maupun 

kelompok, sampai setingginya dengan memberikan kesempatan pada 

mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka 

pencapaian tujuan organisasi. Karyawan bersama atasan masing-masing 

dapat menetapkan sasaran kerja dan standar prestasi yang harus dicapai 

dan meneliti serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir 

kurun waktu yang ditetapkan. 

2. Peningkatan yang terjadi pada prestasi karyawan secara perorangan pada 

gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara 

keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas. Dengan 

kata lain, peningkatan produktivitas sumber daya manusia secara 

keseluruhan diusahakan dicapai melalui peningkatan prestasi kerja secara 

perorangan (individu). 

3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan 

meningkatkan hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi laten karyawan 
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dengan cara memberikan umpan balik pada mereka tentang prestasi 

mereka. 

4. Membantu organisasi untuk dapat menyusun program pengembangan dan 

pelatihan karyawan yang lebih tepat guna. Pada gilirannya usaha ini akan 

membantu organisasi untuk mempunyai pasokan tenaga yang cakap dan 

terampil yang cukup untuk pengembangan organisasi di masa depan. 

5. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja karyawan 

dengan tingkat gajinya atau imbalan sebagai bagian dari kebijakan dan 

sistem imbalan yang baik. 

6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengeluarkan 

perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal lain yang ada kaitannya. 

Dengan demikian jalur komunikasi dan dialog akan terbuka dengan 

demikian diharapkan bahwa proses penilaian prestasi kerja akan 

mengeratkan hubungan antara atasan dan bawahan. 

 


