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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine and analyze whether work stress variables and 

work climate variables have a significant influence on job satisfaction at PT.PLN Bulungan 

Jakarta, in addition to study and analyze whether there is a dominant influence between work 

stress variables or variable work climate on job satisfaction PT. PLN Bulungan Jakarta. 

The sampling method is to use a non-probability sampling with purposive sampling. 

Therefore, the population has a known amount, then the sample is 30 persons. Testing 

performed by the instrument into the validity and reliability testing. Testing requirements 

analysis conducted with the test of normality and homogeneity tests. While hypothesis testing 

is done by using the classical assumption test and multiple correlation testing. 

Based on these results, simultaneous two independent variables (job stress and working 

climate) contribute to or influence by 58.8% on employee job satisfaction in the distribution 

of PT. PLN Bulungan Jakarta. The rest of the influence of other factors not examined was 

41.2%, which is the influence of other factors beyond the two independent variables studied. 

While based on the regression equation, it can be interpreted by work stress coefficient 0.219 

indicates that each increase of one unit of work stress is predicted to increase employee 

satisfaction by 21.9% assuming climate change does not work, and the work climate 

coefficient of 0.468 indicates that any increase in working climate of the unit is expected to 

increase the job satisfaction of employees by 46.8% unit of work stress assuming unchanged. 

Based on the regression equation, it can be seen working climate is most dominate against 

the effects of job satisfaction.  

 

Keywords: job stress, work climate, job satisfaction, employee 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekarang listrik telah menjadi kebutuhan semua orang dimana saja dan 

kapan saja, tenaga listrik juga digunakan oleh masyarakat umum untuk 

menjalankan suatu usaha sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dalam hal ini 

perusahaan dituntut untuk menjalankan perannya yang lebih baik dalam 

pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal. 

Perusahaan juga harus memperhatikan pengelolaan dan pengkoordinasian sumber 

daya manusia yang lebih baik agar terjalin hubungan yang sinergi antara 

perusahaan dengan karyawannya.      

 Menurut Flippo (1964) dalam Handoko (2001) Manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi, karena kualitas 

organisasi sendiri sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia sebagai 

karyawan dan pelaku layanan dalam suatu organisasi (Zeithaml et al,1990, dalam 

Grace W.Susanto, 2001).         

 Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia yang 

diterapkan dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan pembangunan di bidang 
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industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja telah membawa 

akibat-akibat tertentu pada masyarakat umum, khususnya individu-individu yang 

terlibat dalam organisasi perusahaan. Globalisasi mengakibatkan adanya 

perubahan dengan tuntutan tertentu pada tenaga kerja seperti dalam hal 

penguasaan teknologi baru, batasan atau waktu yang lebih ketat, perubahan 

tuntutan terhadap hasil kerja serta perubahan dalam peraturan kerja dapat 

menimbulkan suatu situasi yang menekan tenaga kerja yang bersangkutan. 

Jika karyawan sebagai individu tidak dapat dengan cepat untuk 

menyesuaikan diri maka ia dapat mempersepsikan hal ini sebagai tekanan yang 

mengancam dirinya dan lama kelamaan dapat menimbulkan stress bagi karyawan 

yang bersangkutan. Fred Luthans (terjemahan V.A. Yuwono, dkk, 2006) 

mengemukakan bahwa: “Banyak manajer melaporkan stress berkaitan dengan 

pekerjaan, dan lingkungan baru semakin memperburuk suasana”.Kesenjangan 

stress kerja ini merupakan hal serius yang menimpa setiap karyawan ditempat  

dikerjanya. Banyak karyawan yang setiap tahunnya harus mengambil cuti untuk 

meredakan konflik dan ketegangan dalam kehidupan mereka, serta dapat 

merupakan tantangan, rangsangan dan pesona, namun bisa pula berarti 

kekhawatiran, konflik, ketegangan dan ketakutan tergantung bagaimana kita 

memandangnya. Para ahli mengatakan bahwa stress dapat timbul sebagai akibat 

tekanan atau ketegangan yang bersumber dari ketidakselarasan antara seseorang 

dengan lingkungannya.        

 Seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2008) stress adalah suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 
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seseorang. Hasilnya, stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan 

seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya mengganggu 

pelaksanaan tugas-tugasnya yang berarti dapat mengganggu prestasi kerjannya. 

Biasanya stress semakin kuat apabila menghadapi masalah yang datangnya 

bertubi-tubi. Hal ini merupakan indikasi bahwa begitu banyak stress yang dialami 

para pekerja, tidak seharusnya terjadi dan dapat dicegah. Pengendalian terhadap 

stress yang disfungsional akan dapat membantu organisasi agar berjalan lebih 

efektif. Beberapa alasan di atas memberikan pemahaman bahwa stress yang 

dialami oleh individu-individu yang terlibat dalam suatu organisasi ternyata dapat 

membawa dampak yang cukup besar bagi orang yang bersangkutan. Karena itu 

perlu dipahami sumber stress yang potensial dalam suatu organisasi agar dapat 

diupayakan pencegahannya. 

Munculnya potensi stress para karyawan dapat berimbas pula pada 

perubahan iklim kerja, dimana dalam dunia globalisasi seperti sekarang ini 

perubahan di dalam lingkungan bisnis secara global bisa terjadi secara terus-

menerus dan dapat menyentuh hal-hal dasar yang dapat berakibat pada lingkungan 

internal perusahaan seperti restrukturisasi perusahaan, merger, dan adanya alih 

teknologi ataupun pada lingkungan eksternal seperti perubahan di dalam kekuatan 

ekonomi, politik, sosio-demografik, dan etikal. Pernyataan tersebut dapat menjadi 

indikasi bahwa perubahan lingkungan bisnis yang terjadi sangat mempengaruhi 

keadaan di dalam sebuah organisasi yang diakibatkan tekanan dan globalisasi. 

Keadaan di lingkungan eksternal serta pada lingkungan internal organisasi secara 

cepat mampu menjadi faktor-faktor terjadinnya perubahan dalam sebuah 
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perusahaan (George dan Jones, 2007).     

 Menurut Litwin dan Stringer (1968) dalam Castro dan Martins (2010) 

menyatakan iklim kerja secara umum dapat dianggap sebagai karakteristik yang 

unik di sebuah organisasi. Iklim kerja merupakan hasil suatu tindakan yang telah 

ditempuh baik sadar atau tidak sadar oleh suatu kelompok yang berpengaruh 

terhadap tingkah laku anggota organisasi. Disisi lain, iklim kerja yang muncul 

dalam suatu organisasi merupakan faktor utama untuk menentukan 

pengembangan sikap dan perilaku para karyawan (Meeusen et al, 2011). 

Perubahan iklim kerja yang terjadi dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

masing-masing individu karyawan. Kepuasan kerja sangatlah penting sebab 

karyawan dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang paling dominan dalam 

menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi. Kepuasan kerja karyawan 

harus diciptakan sebaik-baiknya agar moral kerja, dedikasi, kecintaan dan 

kedisiplinan kerja tinggi. Locke yang diikuti oleh Fred Luthans terjemahan V.A. 

Yuwono, dkk (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosi 

yang senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau 

pengalaman kerja seseorang. Pada dasarnya kepuaan kerja merupakan hal yang 

bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan karakteristik yang berlaku pada dirinya. Masalah 

kepuasan kerja penting sekali untuk diperhatikan, karena kepuasan kerja yang 

tinggi akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan akan mendorong 

karyawan untuk berprestasi. 
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Dalam hal ini, PT PLN yang merupakan perusahaan monopoli yang diakui 

sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya 

harus menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, angggota 

perusahaan, dan pemegang saham. Menurut bagian HRD PT.PLN Bulungan 

Jakarta dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, dari berbagai 

penelitian yang telah dilakukan, perubahan kondisi lingkungan organisasi baik 

internal maupun eksternal secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi iklim kerja dan tingkat stress karyawan yang dapat menurunkan 

tingkat kepuasan kerja. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh terhadap 

“PENGARUH STRESS KERJA DAN IKLIM KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN BAGIAN DISTRIBUSI DI PT PLN 

BULUNGAN JAKARTA.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Stress kerja dan iklim kerja yang ada pada perusahaan dapat 

mempengaruhi menurunnya tingkat kepuasan kerja karyawan. Menurut Handoko 

(1997) stress kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Jika seseorang/karyawan 

mengalami stress yang terlalu besar maka akan dapat mengganggu kemampuan 

seseorang/karyawan tersebut untuk menghadapi lingkungannya dan pekerjaan 

yang akan dilakukannya. Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan 
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suasana kerja yang berada di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam 

melakukan pekerjaan tanpa adanya rasa takut. Iklim kerja yang menyenangkan 

akan tercipta, apabila hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis. 

Keadaan iklim yang harmonis ini sangat mendukung terhadap prestasi kerja 

pegawai. Dengan adanya suasana kerja yang nyaman dan tenang tersebut 

memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih baik. 

Berdasarkan hal diatas, masalah yang penulis angkat adalah persoalan 

mengenai pengaruh stress kerja dan iklim kerja terhadap kepuasan kerja PT PLN 

Bulungan Jakarta. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji. Maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. 

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai 

dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Adapun batasan-batasan masalah 

tersebut antara lain: 

1. Pengambilan data hanya dilakukan di PT.PLN Bulungan Jakarta bagian 

distribusi pada bulan April 2014. 

2. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner serta wawancara 

terhadap karyawan bagian distribusi PT.PLN Bulungan Jakarta. 

3. Data yang diolah berupa variabel bebas,yakni stres kerja sebagai variabel (X1), 

iklim kerja sebagai variabel (X2 dan variabel terikat yakni kepuasan kerja (Y). 
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4. Teknik pengolahan data dilakukan dengan pengujian instrumen, dilakukan 

dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian persyaratan analisis 

dilakukan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian asumsi klasik dan 

pengujian korelasi berganda. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

pokok-pokok masalah yang dapat diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel stress kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja? 

2. Apakah variabel iklim kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja? 

3. Pengaruh apakah yang paling dominan apakah variabel stres kerja atau iklim 

kerja terhadap kepuasan kerja? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel stres kerja mempunyai  

Pengaruh siginifikan terhadap kepuasan kerja PT.PLN Bulungan Jakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel iklim kerja mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja PT.PLN Bulungan jakarta. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh yang paling 

dominan antara variabel stres kerja atau variabel iklim kerja terhadap 

kepuasan kerja PT. PLN Bulungan Jakarta. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai media dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan 

dalam keadaan yang sebenarnya dalam lapangan. Khususnya dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia terutama mengenai stres kerja dan iklim 

kerja. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi untuk kepuasan kerja di PT. PLN Bulungan Jakarta. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan yang logis dari penelitian yang 

dilakukan serta memberikan gambaran mengenai apa yang akan diuraikan dalam 

penulisan ini. Untuk lebih jelasnya, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang 

terdiri dari: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan uraian secara teoritis memuat tentang pengertian-

pengertian manajmen sumber daya manusia, kepuasan kerja, stres 

kerja dan iklim kerja. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab III memuat tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik penentuan 

sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data, 

operasional variabel, teknik uji prasarat analisis data dan analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab IV memuat tentang latar belakang berdirinya organisasi, 

sejarah berdirinya organisasi, struktur organisasi, visi, misi, tujuan 

perusahaan, pelaksanaan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda, implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi ini, 

sehingga pada bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data 
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yang dilakukan penulis dan mencoba memberikan saran untuk 

PT.PLN Bulungan Jakarta dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam suatu perusahaan manusia merupakan sumber daya yang penting 

untuk mencapai suatu keberhasilan dalam menjalankan semua aktivitas 

perusahaan. Walaupun ditunjang dengan aspek teknologi yang sempurna, tetapi 

apabila tanpa aspek manusia sulit kiranya perusahaan mencapai tujuan dengan 

baik. Pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari aktivitas perusahaan 

dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang lain seperti 

bahan, baku, uang, metode dan sebagainya baru bisa terlaksana jika ada unsur 

manusia yang mampu mengelola atau menggunakannya secara maksimal. 

 Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (R. Wayne Mondy, 2008). 

Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka 

dengan manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya, semua manajer 

membuat segala sesuatunya terselesaikan melalui upaya-upaya orang lain, ini 

memerlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Para individu yang 

berurusan dengan masalah-masalah sumber daya manusia menghadapi sejumlah 

besar tantangan, mulai dari tenaga kerja yang berubah secara terus-menerus 

hingga peraturan-peraturan pemerintah yang selalu ada, revolusi teknologi dan 

bencana-bencana alam seperti topan dan tornado. Lebih jauh, persaingan global 

memaksa perusahaan besar maupun kecil untuk lebih sadar akan biaya-biaya dan 
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produktivitas. Karena pentingnya isu-isu manajemen sumber daya manusia, 

masalah-masalah tersebut harus mendapat perhatian besar dari manajemen tingkat 

atas. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah 

departemen sumber daya manusia atau HRD ( human resource development ). 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem perencanaan, 

penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi 

kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 

manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. 

 

2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Orang-orang yang terlibat dalam manjemen sumber daya manusia 

mengembangkan dan bekerja melalui sistem manajemen sumber daya manusia 

yang terintegrasi. Menurut (R. Wayne Mondy, 2008) terdapat lima area 

fungsional dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia yang efektif: 

 

1. Penyediaan Staf 

Penyediaan staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu organisasi 

untuk selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian 

yang memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, 

untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup analisis 

pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, dan seleksi. 

Analisis pekerjaan adalah proses sistematis penentuan berbagai keahlian, 
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kewajiban dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan-

pekerjaan dalam suatu organisasi. Hal tersebut mempengaruhi hampir setiap 

aspek manajemen sumber daya manusia termasuk perencanaan, perekrutan, 

seleksi. Perencanaan SDM (human resource planning/HRP) adalah proses 

sistematis untuk mencocokkan pasokan orang-orang internal dan eksternal 

dengan peluang-peluang pekerjaan yang diperkirakan terjadi sepanjang 

periode waktu tertentu. Data yang diberikan menetapkan dasar untuk 

perekrutan atau tindakan-tindakan SDM lainnya. Perekrutan adalah proses 

menarik para individu pada waktu tertentu, dalam jumlah cukup, dan dengan 

kualifikasi-kualifikasi yang memadai, untuk melamar pekerjaan dalam suatu 

organisasi. Seleksi adalah proses memilih sekelompok pelamar individu yang 

paling sesuai untuk posisi tertentu dan organisasi. Pencapaian yang sukses dari 

tiga tugas tersebut penting jika organisasi tersebut ingin menyelesaikan 

misinya secara efektif. 

 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia (human resource development) adalah 

fungsi manajemen sumber daya manusia utama yang tidak hanya terdiri atas 

pelatihan dan individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan 

penilaian kinerja. Pelatihan dirancang untuk memberi para pembelajar 

sejumlah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan mereka 

saat ini. Pengembangan melibatkan pembelajaran yang beranjak ke luar 

pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih berjangka panjang. Perencanaan 
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karier adalah proses berkelanjutan di mana individu menetapkan tujuan-tujuan 

karier dan mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Ini merupakan 

sebuah proses yang berkelanjutan dan sulit karena rata-rata orang yang lulus 

kuliah dewasa ini bisa menghadapi lima hingga tujuh perubahan karier (karier, 

bukan pemberi kerja) dalam tahun-tahun bekerjannya. Pengembangan karier 

adalah pendekatan formal yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan 

bahwa orang-orang dengan kualifikasi-kualifikasi dan pengalaman-

pengalaman yang memadai tersedia ketika dibutuhkan. Karier-karier individu 

dan kebutuhan-kebutuhan organisasi tidak terpisah dan berbeda. Organisasi 

harus membantu para karyawan dalam perencanaan karier sehingga 

kebutuhan-kebutuhan dari keduannya dapat dipuaskan. Pengembangan 

organisasi (organization development/OD) adalah proses perbaikan organisasi 

yang terencana dengan mengembangkan struktur-struktur, sistem-sistem, dan 

proses-prosesnya untuk memperbaiki efektivitas dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. OD diterapkan pada keseluruhan sistem, seperti perusahaan atau 

pabrik. Sejumlah intervensi didiskusikan untuk memperbaiki kinerja sebuah 

perusahaaan. 

 

3. Kompensasi 

Pertanyaan mengenai seberapakah gaji yang adil telah mengusik manajemen, 

serikat pekerja, dan para karyawan sejak dulu. Suatu sistem kompensasi yang 

terencana matang memberi para karyawan imbalan-imbalan yang layak dan 

adil atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Istilah 
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kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para 

karyawan sebagai timbal balik untuk jasa mereka. Imbalan tersebut dapat 

berupa salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut ini: 

a. Kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima seseorang dalam 

bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan), semua imbalan finansial 

yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, 

absen karena sakit, liburan, dan asuransi pengobatan. 

c. Kompensasi nonfinansial, kepuasan yang diperoleh seseorang dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau di mana 

orang tersebut bekerja. 

 

4. Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang 

disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan 

adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. Aspek-

aspek dari pekerjaan tersebut penting karena para karyawan yang bekerja 

dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan 

cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 

organisasi. Dewasa ini, karena undang-undang federal dan negara bagian yang 

mencerminkan kepedulian sosial, hampir semua organisasi telah peduli pada 

keselamatan dan kesehatan para karyawan. 
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5. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Keanggotaan serikat pekerja di sektor swasta telah merosot dari 39 persen 

pada 1958 menjadi sekitar 7,8 persen pada 2005. Ini merupakan persentase 

terendah sejak 1901. Meskipun demikian, suatu perusahaan dituntut oleh 

hukum untuk mengakui serikat pekerja dan berunding dengannya dengan 

itikad baik jika para karyawan perusahaan yang bersangkutan menginginkan 

serikat pekerja mewakili mereka. Di masa lalu, hubungan semacam ini adalah 

norma yang dapat diterima bagi banyak pemberi kerja, namun sebagian besar 

perusahaan dewasa ini lebih cenderung memiliki lingkungan yang bebas 

serikat pekerja. Ketika suatu serikat pekerja mewakili para karyawan 

perusahaan, aktivitas sumber daya manusia seringkali disebut sebagai 

hubungan industrial, yang menangani pekerjaan untuk melakukan 

perundingan kolektif. 

 

2.1.1.1 Riset Sumber Daya Manusia 

Meskipun riset sumber daya manusia bukan sebuah fungsi manajemen 

sumber daya manusia yang khusus, riset ini mencakup seluruh area fungsional, 

dan laboratorium peneliti adalah keseluruhan lingkungan kerja. Sebagai contoh, 

suatu studi yang berhubungan dengan perekrutan dapat menyarankan tipe pekerja 

yang paling berpeluang untuk berhasil di sebuah perusahaan. Riset mengenai 

keselamatan kerja dapat mengidentifikasi penyebab kecelakaan-kecelakaan 

tertentu yang terkait dengan pekerjaan. Alasan untuk masalah-masalah seperti 

kemangkiran yang berlebihan atau perselisihan yang berlebihan mungkin tidak 
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ditemukan secara seketika. Namun, ketika masalah-masalah tersebut muncul, riset 

sumber daya manusia seringkali dapat menemukan penyebab-penyebab dan 

kemungkinan solusinya. Riset sumber daya manusia jelas merupakan kunci utama 

dalam mengembangkan tenaga kerja yang paling produktif dan puas. 

 

2.1.1.2 Keterkaitan Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Seluruh area fungsional manajemen sumber daya manusia saling 

terhubung erat. Manajemen harus menyadari bahwa keputusan-keputusan di satu 

area akan mempengaruhi area-area lainnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan 

yang berfokus merekrut calon-calon berkualitas terbaik namun mengabaikan 

pemberian kompensasi yang memuaskan akan membuang waktu, tenaga, dan 

uang. Begitu juga, sistem kompensasi suatu perusahaan tidak akan cukup kecuali 

para karyawan diberi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika sistem 

kompensasi suatu perusahaan membayar upah di bawah pasar, perusahaan akan 

selalu mempekerjakan dan melatih para karyawan baru hanya untuk melihat yang 

terbaik pergi demi mendapatkan upah lebih tinggi dari pesaing. 

Manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk 

memastikan telah berjalannya proses-proses organisasi untuk memaksimalkan 

produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya, organisasi. Penilaian kinerja 

adalah suatu sistem formal peninjauan dan evaluasi kinerja tugas individu atau 

tim. Sistem tersebut memberi peluang kepada para karyawan untuk memanfaatkan 

kelebihan-kelebihan mereka dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang 
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teridentifikasi, dan dengan demikian membantu mereka menjadi karyawan yang 

lebih puas dan produktif. 

 

2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Empat tujuan manajemen sumber daya manusia (Nurni Wulandari, 2012) 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Sosial. 

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau 

perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan 

tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. 

2. Tujuan Organisasional. 

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya. 

3. Tujuan Fungsional. 

Tujuan Fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi 

departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

4. Tujuan Individual. 

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau 

perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. 
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2.1.3 Faktor Lingkungan Eksternal yang Mempengaruhi Manajemen 

Sumber Daya Manusia 

 Banyak faktor yang saling terhubung mempengaruhi lima fungsi 

manajemen sumber daya manusia yang teridentifikasi sebelumnya. Faktor-faktor 

di luar batas-batas suatu organisasi yang mempengaruhi pengaturan sumber daya 

manusia perusahaan disebut lingkungan eksternal. Perusahaan seringkali tidak 

memiliki kendali atas lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan 

sumber daya manusianya. Menurut (R.Wayne Mondy, 2008) faktor lingkungan 

eksternal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia meliputi: 

 

1. Pasar Tenaga Kerja 

Para karyawan potensial yang berada dalam area geografis perekrutan 

tercakup dalam pasar tenaga kerja. Kapabilitas para karyawan perusahaan 

pada lingkup yang lebih luas menentukan seberapa baik suatu organisasi 

menjalankan misinya. Karena para karyawan baru ditarik dari luar perusahaan, 

pasar tenaga kerja pun dianggap faktor lingkungan eksternal. Pasar tenaga 

kerja selalu berubah, dan pergeseran tersebut tentunya menyebabkan 

perubahan-perubahan armada tenaga kerja suatu organisasi. Pada gilirannya, 

perubahan-perubahan dalam diri para individu dalam suatu organisasi 

mempengaruhi cara manajemen berhubungan dengan tenaga kerjanya. 
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2. Pertimbangan-pertimbangan Legal 

Kekuatan eksternal signifikan lain yang mempengaruhi manajemen sumber 

daya manusia berhubungan dengan legislasi federal, negara bagian, dan lokal 

serta banyak keputusan pengadilan yang menafsirkannya. Di samping itu, 

instruksi eksekutif presidensial telah berdampak besar pada manajemen 

sumber daya manusia. Pertimbangan-pertimbangan legal tersebut secara 

mendasar mempengaruhi seluruh spektrum kebijakan-kebijakan sumber daya 

manusia. 

 

3. Masyarakat 

Masyarakat juga bisa memberikan tekanan kepada manajemen sumber daya 

manusia. Masyarakat tidak selamanya bersedia menerima tindakan-tindakan 

dari pelaku bisnis tanpa pertanyaan. Hal ini muncul ke permukaan secara 

nyata karena tindakan-tindakan tidak benar dari perusahaan-perusahaan besar 

seperti Enron, WorldCom, Arthur Andersen, Tyco International, Adelphia 

Communication, dan lain-lain. Agar tetap dapat diterima oleh masyarakat 

umum, sebuah perusahaan harus dapat mencapai tujuannya sembari mematuhi 

norma-norma kemasyarakatan. 

 

4. Serikat Pekerja 

Tingkat-tingkat upah, tunjangan-tunjangan, dan kondisi-kondisi kerja bagi 

jutaan karyawan mencerminkan keputusan-keputusan yang diambil bersama 

oleh serikat-serikat pekerja dan manajemen. Suatu serikat pekerja terdiri dari 
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para karyawan yang bergabung dengan tujuan bernegoisasi dengan majikan 

mereka. Serikat-serikat pekerja diperlakukan sebagai faktor lingkungan 

karena, pada dasarnya, mereka menjadi pihak ketiga ketika bernegoisasi 

dengan perusahaan. Pada organisasi yang memiliki serikat pekerja, serikat 

pekerjalah, dan bukan karyawan individu, yang merundingkan kesepakatan 

dengan manajemen. 

 

5. Pemegang Saham 

Para pemilik dari suatu perusahaan disebut para pemegang saham. Karena 

pemegang saham telah menginvestasikan uang dalam perusahaan, mereka bisa 

sewaktu-waktu mempertanyakan program-program yang dianggap manajemen 

bermanfaat bagi organisasi. Para pemegang saham memberi pengaruh yang 

semakin meningkat dan manajemen bisa dipaksa untuk memberi alasan yang 

tepat atas suatu program tertentu dalam hal bagaimana program itu akan 

mempengaruhi proyek-proyek masa depan, biaya-biaya, pendapatan-

pendapatan, keuntungan-keuntungan, dan bahkan manfaat-manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

6. Persaingan 

Perusahaan-perusahaan dapat menghadapi persaingan yang intensif baik 

dalam produk atau jasa maupun dalam pasar tenaga kerja. Kecuali suatu 

perusahaan berada dalam posisi istimewa dengan memonopoli pasar yang 

dilayaninya, perusahaan-perusahaan lain akan memproduksi barang-barang 
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atau jasa-jasa yang serupa. Suatu perusahaan juga harus memelihara pasokan 

karyawan-karyawan yang kompeten jika ingin berhasil, tumbuh, dan 

berkembang. Namun perusahaan-perusahaan lain juga berjuang untuk tujuan 

yang sama. Tugas utama suatu perusahaan adalah memastikan bahwa 

perusahaan mendapatkan dan memelihara jumlah karyawan yang memadai 

dalam berbagai lapangan karier yang memungkinkannya bersaing secara 

efektif. Suatu perang penawaran seringkali terjadi ketika para pesaing 

berusaha mengisi posisi-posisi penting tertentu dalam perusahaan mereka. 

 

7. Pelanggan 

Orang-orang yang secara aktual menggunakan barang-barang dan jasa-jasa 

perusahaan juga merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Karena 

penjualan penting bagi kelangsungan perusahaan, manajemen memiliki tugas 

untuk memastikan bahwa praktik-praktik kepegawaiannya tidak berlawanan 

dengan para pelanggan yang dilayaninya. Para pelanggan terus-menerus 

meminta produk-produk yang bermutu tinggi dan layanan pasca pembelian. 

Dengan demikian, tenaga kerja suatu perusahaan harus mampu memberikan 

barang-barang dan jasa-jasa dengan kualitas terbaik. Kondisi-kondisi tersebut 

berkaitan secara langsung dengan keahlian, kualifikasi, dan motivasi dari para 

karyawan perusahaan. 
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8. Teknologi 

Dunia belum pernah melihat perubahan teknologi muncul secepat yang terjadi 

dewasa ini. Perkembangan teknologi SDM telah menciptakan peran-peran 

baru bagi para profesional SDM namun juga memberikan tekanan-tekanan 

tambahan pada mereka untuk selalu mengikuti teknologi. Menurut sebuah 

survei oleh Society for Human Resource Management (SHRM), tren utama 

yang teridentifikasi oleh panel para ahli adalah meningkatnya penggunaan 

Web untuk menyampaikan dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi SDM berbasis 

layanan. 

 

9. Ekonomi 

Perekonomian suatu negara, secara keseluruhan dan dalam berbagai 

segmennya, adalah faktor lingkungan utama yang mempengaruhi manajemen 

sumber daya manusia. Pada umumnya, ketika perekonomian melonjak, lebih 

sulit merekrut pekerja-pekerja yang berkualitas. Di sisi lain, ketika krisis 

terjadi, biasannya lebih banyak pelamar yang tersedia. Situasi bisa jauh lebih 

rumit ketika satu segmen dari suatu negara mengalami krisis, sementara 

lainnya mengalami pemulihan yang lambat, dan yang lainnya lagi mengalami 

lonjakan. 

 

10. Peristiwa Tidak Terduga 

Peristiwa-peristiwa tidak terduga adalah kejadian-kejadian dalam lingkungan 

eksternal yang tidak dapat diramalkan. Mungkin penulis terpengaruh untuk 
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mengidentifikasi peristiwa-peristiwa tidak terduga sebagai faktor lingkungan 

eksternal setelah secara pribadi melihat dampak Topan Rita terhadap 

manajemen sumber daya manusia di kota asalnya. Banyak fungsi-fungsi 

sumber daya manusia memerlukan modifikasi. Penulis memiliki dugaan kuat 

bahwa setiap bencana, entah yang disebabkan oleh manusia atau oleh alam, 

memerlukan seabrek penyesuainnya terkait dengan manajemen sumber daya 

manusia. Secara nyata, 9/11 mempengaruhi SDM dalam cara-cara yang sejauh 

ini telah secara penuh terungkap. Pada suatu perspektif global pikirkanlah 

banyak cara berbeda di mana SDM terpengaruh ketika tsunami menghantam 

Indonesia. 

 

2.2 Stres kerja 

(Ashar Sunyoto Munandar, 2008) menyatakan bahwa stres yang dialami 

tenaga kerja sebagai hasil atau akibat lain dari proses bekerja, yang dapat 

berkembang menjadikan tenaga kerja sakit fisik dan mental, sehingga tidak dapat 

bekerja lagi secara optimal. Stres menurut (Schuler, 1980 dalam Robbins, 2006) 

adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu menghadapi peluang, kendala, 

atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang 

hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. (Ivancevich, 2006) 

memandang stres sebagai suatu respons adaptif, dimoderasi oleh perbedaan 

individu, yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau peristiwa 

dan yang menempatkan tuntutan khusus terhadap seseorang. 
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2.2.1 Pengertian Stres 

 Stres dapat diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang (Veithzal Rivai dan Deddy 

Mulyadi, 2003). (Robbin, 2001) memberikan definisi stres sebagai suatu kondisi 

dinamis di mana individu dihadapkan pada kesempatan, hambatan dan keinginan 

dan hasil yang diperoleh sangatlah penting, tetapi tidak dapat dipastikan. 

 

2.2.2 Pengertian Stres Kerja 

 Lingkungan kerja, sebagaimana lingkungan lainnya, juga menuntut adanya 

penyesuaian diri dari individu yang menempatinnya. Dengan demikian, dalam 

lingkungan kerja ini individu memiliki kemungkinan untuk mengalami suatu 

keadaan stres. Stres kerja dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan tegang yang 

dialami didalam suatu organisasi. Stres ini dapat merupakan akibat dari 

lingkungan fisik, sistem dan teknik dalam organisasi, interaksi sosial 

interpersonal, isi atau struktur pekerjaan, tingkah laku individu sebagai anggota, 

dan aspek-aspek organisasi lainnya. Menurut Veithzal Rivai dan  Deddy Mulyadi,  

(2003) stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara 

karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaanya 

dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Adanya beberapa atribut tertentu 

dapat memengaruhi daya tahan stres seorang karyawan. 
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2.2.3 Jenis Stres 

 (Quick dan Quick, 1984 dalam Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2003) 

mengategorikan jenis stres menjadi dua: 

1. Eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan 

konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan 

individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, 

fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi. 

2. Distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, 

negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi 

individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat 

ketidakhadiran yang tinggi, yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, 

penurunan, dan kematian.  

 

2.2.4 Gejala Stres di Tempat Kerja 

 Menurut (Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2003) gejala stres di tempat 

kerja berupa kepuasan kerja rendah, kinerja yang menurun, semangat dan energi 

menjadi hilang. Komunikasi tidak lancar, pengambilan keputusan jelek, 

kreativitas dan inovasi kurang dan bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. 

 Semua yang disebutkan di atas perlu dilihat dalam hubungannya dengan 

kualitas kerja dan interaksi normal individu sebelumnya. Menurut (Braham, 

2001), gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini: 
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1. Fisik, yaitu sulit tidur atau tidur tidak teratur, sakit kepala, sulit buang air 

besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, kulit gatal-gatal, punggung 

terasa sakit, urat-urat pada bahu dan leher terasa tegang, keringat berlebihan, 

berubah selera makan, tekanan darah tinggi atau serangan jantung, kehilangan 

energi. 

2. Emosional, yaitu marah-marah, mudah tersinggung dan terlalu sensitif, gelisah 

dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis dan 

depresi, gugup, agresif terhadap orang lain dan mudah bermusuhan serta 

mudah menyerang, dan kelesuan mental. 

3. Intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit 

untuk berkonsentrasi, suka melamun berlebihan, pikiran hanya dipenuhi satu 

pikiran saja. 

4. Interpersonal, yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan pada orang 

lain menurun, mudah mengingkari janji pada orang lain, senang mencari 

kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, menutup diri secara 

berlebihan, dan mudah menyalahkan orang lain. 

 

2.2.5 Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja 

 Menurut (Robbins, 2003) ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan 

timbulnya stres, yaitu: 
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1. Faktor Lingkungan 

Dalam faktor lingkungan terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan stres bagi 

karyawan yaitu ekonomi, politik dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat 

karena adanya penyesuaian terhadap ketiga hal tersebut membuat seseorang 

mengalami ancaman terkena stres. Hal ini dapat terjadi, misalnya perubahan 

teknologi yang begitu cepat. Perubahan yang baru terhadap teknologi akan 

membuat keahlian seseorang dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir 

semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang 

singkat dengan adanya teknologi yang digunakannya. 

 

2. Faktor Organisasi 

Di dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres 

yaitu role demands, interpersonal demands, organizational structure dan 

organizational leadership. Pengertian dari masing-masing faktor organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Role Demands 

Stres yang disebabkan oleh role demands berhubungan dengan tekanan 

yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu. Konflik 

peran menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit dirujukkan atau 

dipuaskan. Kelebihan peran terjadi bila karyawan diharapkan untuk 

melakukan lebih dari pada yang dimungkinkan oleh waktu. Ambiguitas 

peran tercipta bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan 

karyawan tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan. 
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b. Interpersonal Demands  

Stres yang disebabkan oleh interpersonal demands terjadi akibat adanya 

tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya dukungan sosial 

dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat 

menimbulkan stres yang cukup besar, khususnya di antara para karyawan 

yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. 

c. Organizational Structure 

Stres yang disebabkan oleh organizational structure terjadi karena adanya 

tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan 

dimana keputusan diambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya 

partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada karyawan 

merupakan contoh variabel struktural yang dapat berpotensi menjadi 

sumber stres. 

d. Organizational Leadership 

Berkaitan dengan gaya manajerial eksekutif senior organisasi. Beberapa 

pejabat eksekutif kepala (CEO) menciptakan budaya yang dicirikan oleh 

ketegangan, rasa takut, dan kecemasan. Mereka memberikan tekanan yang 

tidak realistis untuk berkinerja dalam jangka pendek, memaksakan 

pengawasan yang sangat ketat, dan secara rutin memecat karyawan yang 

tidak dapat “mengikuti”. 
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3. Faktor Individu 

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

masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan 

pribadi antara keluarga yang kurang baik akan berdampak pada terganggunya 

pekerjaan yang dilakukan seseorang. Masalah ekonomi tergantung dari 

bagaimana seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup 

bagi kebutuhan keluarga serta dapat mengelola keuangan tersebut dengan 

baik. Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu yang dapat 

menimbulkan stres terletak pada watak dasar alami yang dimiliki oleh 

seseorang tersebut. 

 

2.2.6 Dampak Stres Kerja Bagi Pegawai 

 Pengaruh stres kerja ada yang menguntungkan maupun merugikan bagi 

perusahaan/organisasi. Namun pada taraf tertentu pengaruh yang menguntungkan 

perusahaan diharapkan akan memacu pegawai untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Reaksi terhadap stres dapat merupakan reaksi 

bersifat psikis maupun fisik. Biasanya pekerja atau karyawan yang stres akan 

menunjukkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku terjadi pada diri manusia 

sebagai usaha mengatasi stres. Usaha mengatasi stres dapat berupa perilaku 

melawan stres atau berdiam diri. Munculnya stres, baik yang disebabkan oleh 

sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan akan 

memberikan akibat tertentu pada seseorang. Cox dalam Handoyo (2001) membagi 

empat jenis konsekuensi yang dapat ditimbulkan stres, yaitu: 
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1. Pengaruh psikologis, yang berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, 

depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran, harga diri yang rendah. 

2. Pengaruh perilaku, yang berupa peningkatan konsumsi alkohol, tidak nafsu 

makan, penyalahgunaan obat-obatan. 

3. Pengaruh kognitif yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan, kurangnya 

konsentrasi, dan peka terhadap ancaman. 

4. Pengaruh fisiologis, yaitu menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik yang 

berupa penyakit yang sudah diderita sebelumnya, atau memicu timbulnya 

penyakit tertentu. 

 

2.2.7 Strategi Mengelola Stres 

 Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa 

memperoleh dampaknya yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar 

mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Hampir 

sama pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang 

harus dicoba. Sebagian para pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan, 

sering melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras yang berlebihan. Ini 

bukanlah cara yang efektif yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk 

memecahkan sebab dari stres, justru akan menambah masalah lebih jauh. Sebelum 

masuk ke cara-cara yang lebih spesifik untuk mengatasi stressor tertentu, harus 

diperhitungkan beberapa pedoman umum untuk memacu perubahan dan 

penanggulangan. Pemahaman prinsip dasar, menjadi bagian penting agar 
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seseorang mampu merancang solusi terhadap masalah yang muncul terutama yang 

berkaitan dengan penyebab stres dalam hubungannya di tempat kerja. Dalam 

hubungannya dengan tempat kerja, stres dapat timbul pada beberapa tingkat, 

belajar dari ketidakmampuan bekerja dengan baik dalam peranan tertentu karena 

kesalahpahaman atasan atau bawahan  (Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2003). 

 (Suprihanto dkk, 2003) mengatakan bahwa dari sudut pandangan 

organisasi, manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami 

stres yang ringan. Alasannya karena pada tingkat stres tertentu akan memberikan 

akibat positif, karena hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas lebih 

baik. Tetapi pada tingkat stres yang tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan 

akan membuat menurunnya kinerja karyawan. Stres ringan mungkin akan 

memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi dari sudut pandangan individu hal 

tersebut bukan merupakan hal yang diinginkan. Maka manajemen mungkin akan 

berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan 

untuk memberikan dorongan bagi karyawan, namun sebaliknya itu akan dirasakan 

sebagai tekanan oleh si pekerja. Terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan 

individu dan pendekatan organisasi. 

1. Pendekatan individual, seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk 

mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup 

efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan 

sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik maka seorang karyawan dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik, tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-

gesa. Dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima 
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sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu untuk 

mengurangi stres yang dihadapi pekerja perlu dilakukan kegiatan santai. Dan 

sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan 

mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan 

dukungan dan saran-saran bagi dirinya. 

2. Pendekatan organisasional, beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas 

dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh 

manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-

strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres 

karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, 

redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi 

organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan 

menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan serta 

adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi 

fisik dan mental. 

 Ada lima aspek persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis, yang 

memengaruhi perilaku karyawan ( Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi 2003): 

1. Struktur kerja, yakni sejauh mana pekerja merasakan bahwa pekerjaan yang 

diberikan kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik. 

2. Tanggung jawab kerja, yakni sejauh mana pekerja merasakan bahwa pekerja 

mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas tindakan 

mereka. 

PENGARUH STRES..., MEGA AFRIANTI, Me.-IBS, 2014



 34

3. Perhatian dan dukungan pimpinan, yakni sejauh mana karyawan merasakan 

bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan, keyakinan, perhatian serta 

menghargai mereka. 

4. Kerja sama kelompok kerja, yakni sejauh mana karyawan merasakan ada 

kerja sama yang baik di antara kelompok kerja yang ada. 

5. Kelancaran komunikasi, yakni sejauh mana karyawan merasakan adanya 

komunikasi yang baik, terbuka dan lancar, baik antara teman sekerja maupun 

dengan pimpinan. 

  

2.3 Iklim Kerja 

 Iklim menurut (Davis dan Newstrom, 2001), iklim kerja adalah : “iklim 

adalah sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi.” 

Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan, kemungkinan besar dapat tercapai 

peningkatan kinerja.Iklim kerja adalah suasana tempat kerja yang berlaku seperti 

yang dialami oleh karyawan, kepemimpinan dan praktek manajemen yang 

memberikan kejelasan, dukungan dan tantangan untuk berkontribusi dalam 

kinerja yang positif.” (Johnson & Rodway, 2002). 

 (Reichers dan Scheinder, 1990 dalam Aluguro, 2004) menyatakan iklim 

kerja diartikan sebagai persepsi tentang kebijakan, praktek-praktek dan prosedur-

prosedur organisasional yang dirasa dan diterima oleh individu-individu dalam 

organisasi, ataupun persepsi individu terhadap tempatnya bekerja. Pernyataan 

serupa dikemukakan oleh (Keith dan Davis, 2001 dalam Pramono, 2004) yang 

menyatakan iklim kerja menyangkut lingkungan yang ada atau yang dihadapi 
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individu yang berada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi seseorang yang 

melakukan tugas atau suatu pekerjaan. Individu dalam suatu organiasi 

menganggap iklim kerja merupakan sebuah atribut, dimana atribut ini digunakan 

dalam perwujudan bagi keberadaan mereka di dalam organisasi. Iklim kerja 

berada pada tingkat individu dan organisasi, disaat iklim kerja masuk pada tatanan 

individu, maka hal ini disebut iklim psikologikal (psychological climate) 

sedangkan apabila penilaian terhadap iklim tersebut telah dirasakan oleh banyak 

individu di dalam sebuah organisasi maka akan disebut iklim kerja organisasional 

(Aluguro, 2004). 

 (Milton, 1981 dalam Hariska, 2008) mengemukakan bahwa iklim kerja 

didasarkan kepada kualitas lingkungan internal organisasi yang berlangsung lama,  

dipengaruhi oleh anggotanya, dan mempengaruhi tingkah laku anggotanya 

sehingga bisa digambarkan ke dalam sebuah atribut yang membedakan antara 

organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Bisa dikatakan bahwa iklim kerja 

menjadi sesuatu yang khas dan hanya dimiliki oleh masing-masing organisasi. 

Sedangkan pendapat berbeda diutarakan oleh (Farland dan Dalton, 1974 dalam 

Aluguro, 2004), keduanya melihat iklim kerja terbentuk dari situasi hubungan 

antara atasan dengan bawahan yang tidak ditentukan oleh kebijaksanaan, 

prosedur, maupun gaya pribadi atasan tersebut, melainkan oleh seiringnya 

perwujudan secara halus dan benar-benar tidak disadari. 

 (Brown dan Wallace, 1980 dalam Melinda, 2011) menyimpulkan dua 

pendapat yang berkaitan dengan iklim kerja: 
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1. Iklim kerja merupakan sebuah perangkat yang mampu menggambarkan 

keadaan sebuah organisasi, membedakannya dengan yang lain dan 

mempengaruhi keadaan individu di dalam organisasi tersebut. 

2. Kualitas lingkungan internal ternyata memiliki jangka waktu lebih lama dan 

membedakannya dengan yang lain. Iklim kerja berasal dari perilaku dan hal-

hal yang menjadi kebiasaan di dalam organisasi, serta dirasakan pula oleh 

anggota organisasi. Keadaan ini berperan untuk menafsirkan situasi dan 

berlaku sebagai sumber penekanan dalam hal pengarahan aktivitas. 

Berbagai macam definisi tentang iklim kerja dapat menjadi pemahaman 

bahwa iklim kerja erat kaitannya dengan tiga hal: lingkungan internal organisasi, 

individu dalam organisasi, dan karakteristik khas antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya. Di dalam praktiknya, penting untuk menciptakan sebuah iklim 

kerja yang tepat dan menyediakan sumber daya yang efektif sehingga menjauhkan 

organisasi dari hal-hal negatif dan dapat merangsang motivasi karyawan untuk 

terus bekerja. Sumber daya pekerjaan yang terkait dengan hal seperti: kerja keras 

dan teamwork sangat membantu untuk menghasilkan tujuan dan cita-cita 

perusahaan. 

 (Steers dan Potter, 1991 dalam Sumantri, 2001) menyatakan iklim kerja 

merupakan karakteristik dari lingkungan kerja yang dapat dirasakan anggota. 

Iklim kerja merupakan hasil dari tindakan yang sudah dilakukan karyawan baik 

yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dan sepertinya mempengaruhi 

tingkah laku berikutnya. Mereka pun menyatakan keunikan di dalam organisasi 

terbentuk bersama dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakan di dalam 
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manajemen, sehingga tindakan apapun akan menentukan bagaimana iklim kerja 

pada organisasi tersebut sehingga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi 

tingkah laku pekerja. (Dessler, 1997 dalam Pramono, 2004) memiliki persepsi 

berbeda dalam menyebut istilah iklim kerja yaitu menggunakan kata kehidupan 

kerja. Menurutnya kualitas kehidupan kerja di masing-masing individu adalah 

tidak sama. Kualitas kehidupan kerja yang memadai adalah keadaan karyawan 

yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang penting dalam 

organisasi dan ini akan sangat bergantung pada perlakuan dari organisasi kepada 

mereka. Apakah organisasi memperlakukan mereka dengan  fair, adil, ataupun 

suportif. Sementara itu kesempatan pengembangan diri, kesempatan dalam 

mewujudkan diri untuk menjadi orang yang mereka mampu mewujudkan, 

komunikasi dan hubungan saling terbuka diantara sesama karyawan, kesempatan 

bagi semua karyawan untuk bersuara dan mengambil keputusan penting yang 

berhubungan dengan pekerjaan mereka juga menjadi pengaruh terhadap apa yang 

terjadi dengan lingkungan mereka sehingga permasalahan lingkungan yang sehat 

dan aman serta kompensasi yang fair.  

 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Kerja 

Perubahan yang terjadi baik yang terjadi di dalam (internal) maupun di 

luar (eksternal) organisasi akan sangat berpengaruh terhadap iklim kerja 

organisasi tersebut. Sebagai sebuah entitas yang penting di dalam sebuah 

organisasi, setiap individu tentunya mengharapkan mampu bekerja di suatu iklim 

yang kondusif. Iklim yang kondusif akan menciptakan sebuah kondisi yang 
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mendorongnya untuk bekerja dengan giat. (Steers dan Porter, 1991 dalam 

Sumantri, 2001) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja: 

 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sesuatu hal yang membuat hubungan yang 

tetap antara individu dengan organisasi sehingga sangat menentukan pola-pola 

interaksi, hubungan antar karyawan yang terkoordinir serta tingkah laku yang 

berorientasi pada tugas struktur. Hal-hal terkait struktur organisasi yang 

berkaitan dengan iklim kerja antara lain ukuran jabatan, posisi jabatan dalam 

hierarki, derajat sentralisasi, dan orientasi terhadap peraturan. 

 

2. Kebijakan dan Praktik Manajerial 

Kebijakan dan praktik manajerial menjadi alat bagi pimpinan untuk 

memberikan arahan kepada setiap karyawan pada setiap kegiatan yang 

digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Semua hal dalam interaksi 

tersebut seperti pemberian tugas-tugas yang jelas, otonomi yang diberikan, 

dan umpan balik kepada pimpinan akan menciptakan iklim kerja yang 

akhirnya berorientasi pada prestasi serta membuat karyawan akan memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap tujuan organisasi. Hal sebaliknya dilakukan 

apabila manajemen memberikan penekanan kepada bawahan untuk terus 

bekerja serta pemberian aturan dan perintah yang cenderung kaku, maka akan 

membuat iklim kerja akan lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak 

bertanggung jawab, tidak mampu, dan tidak kreatif. 
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3. Teknologi 

Teknologi memberikan manfaat berdasarkan pada pengetahuan dan peralatan 

serta diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Hasil penelitian Burns dan Stalker 

menyatakan teknologi dan suasana memiliki hubungan yang negatif dalam 

penciptaan iklim kerja apabila dilaksanakan secara rutin sehingga kepercayaan 

dan kreativitas menjadi rendah. Sebaliknya, teknologi yang lebih dinamis dan 

penuh perubahan dapat menciptakan alur komunikasi yang lebih terbuka, 

sehingga dapat mendorong penciptaan kreativitas, kepercayaan, dan 

penerimaan terhadap tanggung jawab personal akan penyelesaian tugas-tugas. 

 

4. Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal umumnya menjadi penggambaran terhadap kekuatan-

kekuatan yang berada di luar organisasi serta dapat mempengaruhi tujuan 

organisasi itu sendiri. 

 

Di sisi lain Management Sciences for Health (MSH) menyebutkan faktor-

faktor yang ada yang mempengaruhi iklim kerja yaitu: 

 

1. Praktik Kepemimpinan 

Pimpinan di dalam organisasi berperan penting dalam menciptakan iklim kerja 

di dalam lingkungan tempatnya memimpin. Beberapa tindakan seperti 

memberikan visi dan menghidupkan nilai organisasional, mengetahui secara 
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pasti tentang keadaan para karyawannya sehingga mampu memotivasi para 

karyawannya untuk bisa menjawab tantangan di depan dapat memberikan 

suasana kerja yang positif karena karyawan akan merasa lebih fleksibel dan 

nyaman bekerja dibawah pimpinannya tersebut. 

 

2. Praktik-Praktik Manajemen 

Tindakan manajemen di dalam sebuah organisasi seharusnya mampu 

memberikan dampak positif bagi iklim kerja di lingkungan organisasinya. 

Kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan agar tetap fokus kepada 

tujuan yang ingin dicapai dan disesuaikan dengan memberikan kebijakan yang 

memberikan kepuasan terhadap karyawannya akan berpengaruh pada iklim 

kerja. Pemberian tugas secara jelas dan umpan balik dari karyawan kepada 

atasan akan sangat menentukan terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada 

prestasi sehingga karyawan pun merasa memiliki tanggung jawab untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. 

 

3. Sejarah Organisasi 

Mayoritas organisasi yang memiliki banyak pengalaman baik kesuksesan 

ataupun kegagalan akan lebih mudah dalam memberikan arahan serta 

kebijakan baik dalam hal-hal yang terkait dengan peraturan dan sanksi bagi 

para karyawannya. Hal ini akan memunculkan reputasi perusahaan baik di 

mata karyawan dan lingkungan sekitar. Reputasi tersebut tentunya akan sangat 

berpengaruh membentuk iklim kerja di dalam organisasi tersebut. 
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4. Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi mengacu pada sistem yang ada dalam sebuah organisasi 

dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya 

organisasi  terbentuk dari nilai-nilai, kepercayaan, tradisi dan asumsi yang 

dianut para karyawannya. 

 

5. Strategi Manajemen 

Strategi manajemen mengacu pada hubungan antara kesempatan atau peluang 

yang ada dengan tujuan yang ada. Pendekatan terhadap kesempatan yang ada 

tersebut dengan tujuan perusahaan, membuat perusahaan akan menselaraskan 

kedua hal tersebut ke dalam sebuah rencana-rencana yang harus 

diimplementasikan kepada karyawan dalam sebuah strategi. 

 

6. Struktur Manajemen 

Penciptaan iklim kerja dapat juga terbentuk dari struktur manajemen yang ada. 

Adanya kejelasan dalam alur koordinasi, penyampaian satu kesatuan perintah, 

serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan membuat suasana kerja 

lebih kondusif. 

 

7. Lingkungan Eksternal 

Permasalahan lingkungan eksternal ternyata berpengaruh dalam penciptaan 

iklim kerja di dalam perusahaan. Kondisi politik dan ekonomi, regulasi atau 
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undang-undang yang berkaitan hubungan perusahaan dengan karyawan, serta 

isu budaya dan gender akan berdampak pada kondisi karyawan ataupun 

perusahaan. Apabila lingkungan eksternal ternyata berdampak negatif bagi 

salah satu pihak, tentunya akan mempengaruhi iklim kerja yang ada di 

lingkungan perusahaan. 

 

2.3.2 Dimensi iklim kerja 

 Iklim dapat berada pada tingkat yang menyenangkan ke tingkat yang 

netral sampai dengan tingkatan yang tidak menyenangkan. Pimpinan dan 

karyawan tentunya menginginkan iklim yang lebih menyenangkan. Para 

karyawan merasa bahwa iklim tersebut menyenangkan apabila mereka melakukan 

sesuatu yang bermanfaat dan menimbulkan perasaan berharga. Para karyawan 

seringkali menginginkan pekerjaan yang menantang, yang memuaskan. 

Kebanyakan karyawan menginginkan tanggung jawab dan kesempatan untuk 

lebih maju. Mereka ingin didengarkan dan diperlukan sebagai orang yang bernilai. 

Para pegawai mengharapkan agar perusahaan tempat mereka bekerja benar-benar 

memperhatikan kebutuhan dan masalah mereka (Davis dan Newstrom, 2000). 

 Suatu penelitian mengenai dimensi iklim telah dilakukan oleh (Campbel.  

2000, Davis & Newstroom, 2001) dan rekan-rekannya. Para peneliti ini 

mengidentifikasikan 10 dimensi iklim pada tingkat organisasi secara keseluruhan, 

dimensi-dimensi ini adalah: 
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1. Struktur Tugas 

Tingkat perincian metode yang dipakai untuk melaksanakan tugas oleh 

organisasi 

 

2. Hubungan Imbalan – Hukum 

Tingkat batas pemberian imbalan tambahan seperti promosi dan kenaikan gaji 

didasarkan pada prestasi dan jasa, bukan pada pertimbangan-pertimbangan 

lain seperti senioritas, favoritisme, dan seterusnya. 

 

3. Sentralisasi Keputusan 

Batas keputusan-keputusan penting dipusatkan pada manajemen atas. 

 

4. Tekanan Pada Prestasi 

Keinginan pihak pekerja organisasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

baik dan memberikan sumbangannya bagi sasaran karya organisasi. 

 

5. Tekanan Pada Latihan dan Pengembangan 

Tingkatan batas organisasi berusaha untuk meningkatkan prestasi individu 

melalui kegiatan latihan dan pengembangan yang tepat. 

 

6. Keamanan 

Tingkatan batas tekanan dalam organisasi menimbulkan perasaan kurang 

aman dan kecemasan pada para anggotanya. 
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7. Keterbukaan-Ketertutupan 

Tingkatan batas orang-orang lebih suka berusaha menutupi kesalahan mereka 

dan menampilkan diri secara baik daripada berkomunikasi secara bebas dan 

bekerja sama. 

 

8. Status 

Perasaan umum diantara para individu bahwa organisasi merupakan tempat 

bekerja yang baik. 

 

9. Pengakuan dan Umpan Balik 

Tingkatan batas seorang individu mengetahui apa pendapat atasannya dan 

manajemen mengenai pekerjaannya serta tingkat batas dukungan mereka atas 

dirinya. 

 

10. Kompetensi dan Keluwesan Organisasi Secara Umum 

Tingkatan batas organisasi mengetahui apa tujuannya dan mengejarnya secara 

luwes dan kreatif, termasuk juga kemampuan organisasi dalam hal 

mengantisipasi masalah, serta pengembangan metode baru. 
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2.4 Kepuasan Kerja 

 

 Setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan karena dengan bekerja ia 

mengharapkan mendapat imbalan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. 

Namun, seringkali terjadi bahwa mendapatkan imbalan saja dirasakan belum 

cukup. Mereka menginginkan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. 

Persoalannya adalah bagaimana menentukan ukuran kepuasan kerja. Terhadap 

pekerjaan dan imbalan yang sama, kepuasan orang dapat berbeda, orang yang satu 

dapat merasa puas, sedangkan orang lainnya belum mendapatkan kepuasan. 

 

2.4.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

 Di antara para pakar memberikan pengertian tentang kepuasan kerja atau 

job satisfaction dengan penekanan pada sudut pandang masing-masing. Namun, 

di antara pandangan tersebut tidak bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. 

 Di antaranya menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat perasaan 

menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang atau 

pengalaman kerja (Colquitt, LePine, Wesson, 2011). Dengan kata lain, kepuasan 

kerja mencerminkan bagaimana kita merasakan tentang pekerjaan kita dan apa 

yang kita pikirkan tentang pekerjaan kita. (Robbins dan Judge, 2011) memberikan 

definisi kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil 

evaluasi dari karakteristiknya. Pekerjaan memerlukan interaksi dengan rekan 

sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasional, memenuhi 

standar kinerja, hidup dengan kondisi kerja kurang ideal, dan semacamnya. 
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 Sedangkan (McShane dan Von Glinow, 2010) memandang kepuasan kerja 

sebagai evaluasi seseorang atas pekerjaannya dan konteks pekerjaan. Merupakan 

penilaian terhadap karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, dan pengalaman 

emosional di pekerjaan yang dirasakan. Pendapat lain mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah respon afektif atau emosional terhadap berbagai aspek dari 

pekerjaan seseorang (Kreitner dan Kinicki, 2010). Definisi ini menyatakan secara 

tidak langsung bahwa kepuasan kerja bukanlah merupakan konsep tunggal. 

Melainkan, orang dapat secara relatif puas dengan satu aspek dari pekerjaannya 

dan tidak puas dengan satu aspek atau lebih. Dari berbagai pandangan tersebut 

kiranya dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kepuasan kerja adalah 

merupakan tingkat perasaan senang seseorang sebagai penilaian positif terhadap 

pekerjaannya dan lingkungan tempat pekerjaannya ( Wibowo 2013). 

 Pekerja dengan kepuasan kerja tinggi mengalami perasaan positif ketika 

mereka berpikir tentang tugas mereka atau mengambil bagian dalam aktivitas 

tugas. Pekerja dengan kepuasan kerja rendah mengalami perasaan negatif ketika 

mereka berpikir tentang tugas mereka atau mengambil bagian dalam aktivitas 

pekerjaan mereka. Menurut (Davis, 1996 dalam Suharsono, 2012) terdapat faktor 

yang mempengaruhi perasaan seseorang yaitu: 

 

1. Tipe pekerjaan 

Tipe atau jenis pekerjaan dalam organisasi itu sangat beragam, tetapi yang 

menjadi fokus dalam konteks ini adalah apakah pekerjaan ini menantang atau 

tidak. Menantang maksudnya pekerjaan itu memberi kesempatan bagi 
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karyawan untuk menggunakan kemampuan dan keterampilan serta kebebasan 

untuk menentukan strategi untuk mencapainya. 

 

2. Imbalan 

Imbalan yang pantas dapat berupa gaji dan tunjangan yang biasanya disebut 

layak. Gaji yang layak itu biasanya dikaitkan dengan besar kecilnya tanggung 

jawab dari jenis pekerjaan yang diberikan. Seorang karyawan layak mendapat 

gaji dan tunjangan yang besar karena dianggap memiliki tanggung jawab yang 

besar pula. 

 

3. Kondisi kerja 

Kondisi kerja seperti ruang yang kurang nyaman, peralatan yang kurang 

memadai, keamanan yang tidak terjaga dan pilihan warna yang kurang tepat 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 

 

4. Rekan sekerja 

Manusia dalam bekerja pada dasarnya membutuhkan orang lain yang dapat 

saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Disinilah pentingnya 

rekan kerja yang mampu berkomunikasi secara efektif, sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi. 
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5. Kesempatan promosi 

Karyawan yang berprestasi baik harus memperoleh penghargaan berupa 

kesempatan untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Dengan begitu 

karyawan tersebut pasti akan memperoleh kepuasan kerja dalam organisasi. 

 

6. Kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian 

Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian seseorang juga ikut menentukan 

prestasi kerja. Oleh karena itu, penting bagi seorang manajer untuk 

mengetahui kepribadian bawahannya agar dalam memberikan pekerjaan dan 

menempatkan posisi karyawan benar-benar tepat sehingga mendukung 

tercapainya produktivitas kerja yang lebih baik. 

 

2.4.2 Teori Kepuasan Kerja 

 Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat 

sebagian orang lebih puas terhadap pekerjaannya daripada beberapa lainnya. Teori 

ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. 

Di antara teori kepuasan kerja adalah two-factor theory dan value theory ( 

Wibowo, 2007): 

 

1. Two-factor theory, teori dua faktor merupakan teori kepuasan kerja yang  

Menganjurkan bahwa satisfaction (kepuasan) dan dissatisfaction 

(ketidakpuasan) merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, 
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yaitu motivators dan hygiene factor. Pada umumnya orang mengharapkan 

bahwa faktor tertentu memberikan kepuasan apabila tersedia dan 

menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak ada. Pada teori ini, ketidakpuasan 

dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, 

pengupahan, keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang 

lain), dan bukanya dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor ini mencegah 

reaksi negatif, dinamakan sebagai hygiene atau maintenance factors. 

Sebaliknya, kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu 

sendiri atau hasil langsung daripadanya, seperti sifat pekerjaan, prestasi dalam 

pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri dan 

pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi, 

dinamakan motivators.  

 

2. Value theory, menurut konsep teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan 

dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak 

orang menerima hasil, akan semakin puas. Semakin sedikit mereka menerima 

hasil, akan kurang puas. Value theory memfokuskan pada hasil mana pun 

yang menilai orang tanpa memerhatikan siapa mereka. Kunci menuju 

kepuasan dalam pendekatan ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang 

dimiliki dan diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah 

kepuasan orang. Implikasi teori ini mengundang perhatian pada aspek 

pekerjaan yang perlu diubah untuk mendapatkan kepuasan kerja. Secara 

khusus teori ini menganjurkan bahwa aspek tersebut tidak harus sama berlaku 
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untuk semua orang, tetapi mungkin aspek nilai dari pekerjaan tentang orang-

orang yang merasakan adanya pertentangan serius. Dengan menekankan pada 

nilai-nilai, teori ini menganjurkan bahwa kepuasan kerja dapat diperoleh dari 

banyak faktor. Oleh karena itu, cara yang efektif untuk memuaskan pekerja 

adalah dengan menemukan apa yang mereka inginkan dan apabila mungkin 

memberikannya. 

 

2.4.3 Bentuk Kepuasan Kerja 

 (Colquitt, LePine, Wesson, 2011) mengemukakan adanya beberapa bentuk 

kepuasan kerja: 

 

1. Pay satisfaction, mencerminkan perasaan pekerja tentang bayaran mereka, 

termasuk apakah sebanyak yang mereka berhak mendapatkan, diperoleh 

dengan aman, dan cukup untuk pengeluaran normal dan kemewahan. Pay 

satisfaction didasarkan pada perbandingan antara bayaran yang diinginkan 

pekerja dengan yang mereka terima. Meskipun lebih banyak uang selalu lebih 

baik, kebanyakan pekerja mendasarkan keinginannya atas bayaran pada 

perhitungan secara berhati-hati dari tugas pekerjaannya dengan bayaran yang 

diberikan pada rekan sekerja yang sama. 

 

2. Promotion satisfaction, mencerminkan perasaan pekerja tentang kebijakan 

promosi perusahaan dan pelaksanaannya, termasuk apakah promosi sering 

diberikan, dilakukan dengan jujur, dan berdasar pada kemampuan. Tidak 
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seperti halnya dengan bayaran, banyak pekerja mungkin tidak suka lebih 

sering promosi karena promosi membawa lebih banyak tanggung jawab, dan 

meningkatkan jam kerja. Tetapi, banyak pekerja menghargai promosi karena 

memberikan peluang untuk pertumbuhan personal lebih besar, upah lebih 

baik, dan prestise lebih tinggi. 

 

3. Supervision satisfaction, mencerminkan perasaan pekerja tentang atasan 

mereka, termasuk apakah atasan mereka kompeten, sopan dan komunikator 

yang baik, dan bukannya bersifat malas, mengganggu, dan menjaga jarak. 

Kebanyakan pekerja mengharapkan atasan membantu mereka mendapatkan 

apa yang mereka hargai. Hal ini tergantung apakah atasan memberikan 

penghargaan atas kinerja baik, membantu pekerja mendapatkan sumber data 

yang diperlukan, dan melindungi pekerja dari kebingungan yang tidak perlu. 

Disamping itu, pekerja mengharapkan atasan yang disukai. Hal tersebut 

tergantung pada apakah atasan mempunyai kepribadian baik, demikian pula 

apakah mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang sama dengan pekerja. 

 

4. Coworker satisfaction, mencerminkan perasaan pekerja tentang teman sekerja 

mereka, termasuk apakah rekan sekerja mereka cerdas, bertanggung jawab, 

membantu, menyenangkan, dan menarik. Pekerja mengharapkan rekan 

sekerjannya membantu dalam pekerjaan. Hal ini penting karena kebanyakan 

dalam batas tertentu mengandalkan pada rekan sekerja dalam menjalankan 

tugas pekerjaan. Di sisi lain, kita mengharapkan senang bekerja bersama 
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mereka, karena menggunakan banyak waktu bersama rekan sekerja. Rekan 

sekerja yang menyenangkan dapat membuat hari kerja berjalan lebih cepat. 

 

5. Satisfaction with the work itself, mencerminkan perasaan pekerja tentang tugas 

pekerjaan mereka sebenarnya, termasuk apabila tugasnya menantang, 

menarik, dihormati, dan memanfaatkan keterampilan penting daripada sifat 

pekerjaan yang menjemukan, berulang-ulang dan tidak nyaman. Aspek ini 

memfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan pekerja. Sedangkan empat 

aspek sebelumnya merupakan hasil dari pekerjaan (pay dan promotion) dan 

orang yang berada sekitar pekerjaan (supervisors dan coworkers). 

 

6. Altruism, merupakan sifat suka membantu orang lain dan menjadi penyebab 

moral. Sifat ini antara lain ditunjukkan oleh kesediaan orang untuk membantu 

rekan sekerja ketika sedang menghadapi banyak tugas. 

 

7. Status, menyangkut prestise, mempunyai kekuasaan atas orang lain, atau 

merasa memiliki popularitas. Promosi jabatan disatu sisi menunjukkan 

peningkatan status, di sisi lainnya akan memberikan kepuasan karena 

prestasinya dihargai. 

 

8. Environment, lingkungan menunjukkan perasaan nyaman dan aman. 

Lingkungan kerja yang baik dapat menciptakan quality of worklife di tempat 

pekerjaan. Namun, terdapat pandangan bahwa nilai-nilai ini dianggap kurang 
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penting karena tidak relevan dalam semua pekerjaan, tidak seperti bayaran, 

promosi, dan seterusnya. 

 

2.4.4 Penyebab Kepuasan Kerja 

 Menurut (Kreitner dan Kinicki, 2010) terdapat lima faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan), model ini dimaksudkan bahwa 

kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Discrepancies (perbedaan), model ini menyatakan bahwa kepuasan 

merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang diperoleh 

individu dari pekerjaan. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang 

diterima, orang tidak akan puas. Sebaliknya diperkirakan individu akan puas 

apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. 

3. Value attainment (pencapaian nilai), gagasan value attainment adalah bahwa 

kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. 

4. Equity (keadilan), dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan 

fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Kepuasan 

merupakan hasil dari persepsi orang bahwa perbandingan antara hasil kerja 

dan inputnya relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan 

antara keluaran dan masukkan pekerjaan lainnya. 
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5. Dispositional/genetic components (komponen genetik), beberapa rekan kerja 

atau teman tampak puas terhadap variasi lingkungan kerja, sedangkan lainnya 

kelihatan tidak puas. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan 

kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Model 

menyiratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja seperti halnya karakteristik lingkungan pekerjaan. 

 

2.4.5 Pengaruh Kepuasan Kerja 

 Minat manajer dalam kepuasan kerja cenderung berpusat pada 

pengaruhnya terhadap kepuasan kinerja. Untuk itu, perlu dipelajari dampak 

kepuasan kerja pada produktivitas, kemangkiran, dan perputaran ( Wibowo, 

2007). 

 

1. Kepuasan dan produktivitas, pekerja yang bahagia tidak berarti menjadi 

pekerja yang produktif. Pada tingkat individual, kenyataan menganjurkan 

sebaliknya untuk lebih akurat, produktivitas mungkin mengarah pada 

kepuasan. Hal yang lebih menarik adalah apabila bergerak dari tingkat 

individu ke tingkat organisasi, terdapat perbaikan dukungan terhadap 

hubungan kepuasan dengan kinerja. Pada tingkat organisasi dengan pekerja 

lebih puas, cenderung lebih efektif daripada organisasi dengan sedikit pekerja 

yang puas. Alasan tidak mendapatkan dukungan kuat atas tesis bahwa 

kepuasan menyebabkan produktivitas dikarenakan penelitian lebih difokuskan 

pada tingkat individu daripada organisasi dan pengukuran tingkat individu 
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atas produktivitas tidak mempertimbangkan semua interaksi dan kompleksitas 

dalam proses kerja. Maka, sementara kita tidak dapat mengatakan bahwa 

pekerja bahagia lebih produktif, mungkin menjadi benar apabila dikatakan 

organisasi bahagia adalah lebih produktif. 

 

2. Kepuasan dan kemangkiran, hubungan antara kepuasan dan kemangkiran 

bersifat positif, tetapi korelasinya moderat, biasanya kurang dari + 0,40. 

Keadaan tersebut masuk akal bahwa pekerja yang tidak puas pada umumnya 

kehilangan pekerjaan. Faktor lain mempunyai dampak pada hubungan dan 

menurunkan koefisien korelasi. Sebagai contoh adalah dalam organisasi yang 

memberikan cuti sakit dengan bebas mendorong semua pekerja, termasuk 

mereka yang sangat puas, mengambil cuti. Misalkan mereka mempunyai 

beberapa kepentingan, mereka tetap mendapatkan pekerjaan memuaskan dan 

tetap mengambil cuti kerja untuk menikmati akhir minggu tiga hari atau 

menikmati liburan apabila dapat memperoleh kebebasan tanpa sanksi atau 

denda. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan mempunyai korelasi negatif 

dengan kemangkiran. 

 

3. Kepuasan dan pergantian, kepuasan juga berhubungan secara negatif dengan 

pergantian, tetapi korelasinya lebih kuat daripada yang ditemukan untuk 

kemangkiran. Faktor lain seperti kondisi pasar tenaga kerja, harapan tentang 

alternatif peluang kerja dan lamanya bekerja dengan organisasi merupakan 

hambatan penting pada keputusan aktual untuk seseorang meninggalkan 
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pekerjaan. Secara spesifik, tingkat kepuasan kurang penting dalam 

memprediksi pergantian untuk superior performer, yaitu mereka yang 

mempunyai kinerja unggul. Hal tersebut terjadi karena organisasi melakukan 

usaha yang perlu untuk mempertahankan orang ini. Mereka mendapat 

kenaikan upah, pujian, pengakuan, peluang promosi meningkat, dan 

seterusnya. Sebaliknya terjadi pada poor performer, yaitu mereka yang 

kinerjanya buruk. Sedikit sekali usaha dilakukan organisasi untuk 

mempertahankan mereka. Bahkan ditekan untuk mendorong mereka keluar. 

Oleh karena itu, diharapkan kepuasan kerja lebih penting dalam memengaruhi 

poor performer untuk tetap tinggal daripada superior performer. Tanpa 

memandang tingkat kepuasan, superior performer cenderung tetap dalam 

organisasi sebab mereka menerima pengakuan, pujian, dan penghargaan lain 

memberi mereka alasan untuk tetap tinggal dalam organisasi. 

 

2.4.6 Pedoman Meningkatkan Kepuasan Kerja 

 (Greenberg dan Baron, 2003) memberikan saran untuk mencegah 

ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan, dengan cara sebagai berikut: 

1. Membuat pekerjaan menyenangkan, orang lebih puas dengan pekerjaan yang 

mereka senang kerjakan daripada yang membosankan. Meskipun beberapa 

pekerjaan secara intrinsik membosankan, pekerjaan tersebut masih mungkin 

meningkatkan tingkat kesenangan ke dalam setiap pekerjaan. 

2. Orang dibayar dengan jujur, orang yang percaya bahwa sistem pengupahan 

tidak jujur cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. Hal ini diperlakukan 

PENGARUH STRES..., MEGA AFRIANTI, Me.-IBS, 2014



 57

tidak hanya untuk gaji dan upah per jam, tetapi juga fringe benefit. Konsisten 

dengan value theory, mereka merasa dibayar dengan jujur dan apabila orang 

diberi peluang memilih fringe benefit yang paling mereka inginkan, kepuasan 

kerjanya cenderung baik. 

3. Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. 

Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi 

kepentingannya sambil di tempat kerja, semakin puas mereka dengan 

pekerjaannya. Perusahaan dapat menawarkan counselling individukepada 

pekerja sehingga kepentingan pribadi dan profesional dapat diidentifikasi dan 

disesuaikan. 

4. Menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Kebanyakan orang 

cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang 

sangat membosankan dan berulang. Sesuai dengan two-factor theory, orang 

jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka memperoleh 

sukses secara bebas melakukan kontrol atas bagaimana cara mereka 

melakukan sesuatu. 

     

2.5 Penelitian Terdahulu 

2.5.1 Variabel Stres Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan penelitian Zuhrima (2006) yang berjudul “Pengaruh Stres 

Kerja terhadap Kepuasan Karyawan di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) 

Kampus Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh stres kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) 
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Kampus Medan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan Price (2003) 

mengatakan bahwa stres ditempat kerja juga berhubungan positif dengan 

kepuasan kerja karyawan. Stres dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan dengan manajemen yang baik. Stres juga memberikan dampak positif 

yang lain seperti dengan adanya batasan waktu perusahaan dapat menjadi lebih 

efisien dan efektif. Henny (2007) meneliti tentang hubungan stres kerja dengan 

kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian 

customer care pada PT TELKOM Tbk Bekasi. Hasil penelitian ini yaitu diperoleh 

hasil analisis bahwa ada hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan 

kepuasan kerja karyawan PT TELKOM Tbk Bekasi bagian customer care dengan 

nilai korelasi negatif yang berarti apabila stres kerja karyawan menurun maka 

akan diikuti dengan kepuasan kerja karyawan yang meningkat. 

 

2.5.2 Variabel Iklim Kerja dengan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan penelitian Sudarmanto Alugoro, Kukuh (2002) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sekretariat 

Daerah Kota Semarang”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Proportional purposive non random sampling. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut adalah faktor iklim kerja tersebut mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. 

Edi Suhanto (2009) meneliti tentang pengaruh stres kerja dan iklim 

organisasi terhadap turnover intention dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening pada karyawan Bank Internasional Indonesia. Dari penelitian tersebut 
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dapat diambil kesimpulan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh yang negatif 

terhadap kepuasan kerja (semakin tinggi stres kerja semakin rendah tingkat 

kepuasan kerja karyawan), iklim organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover 

intention. 

 

2.6 Rerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian teoritis yang diajukan untuk penelitian ini 

berdasarkan pada hasil telaah teori seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk 

lebih memudahkan pemahaman mengenai kerangka pikiran dalam penelitian ini, 

maka dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian 

2.7 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho1: Stres kerja (SK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

(KK). 

Ha1: Stres kerja (SK) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja (KK). 

2. Ho2: Iklim kerja (IK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

(KK). 
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     Ha1: Iklim kerja (IK) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja (KK). 

3. Ho3: Stres kerja (SK), Iklim kerja (IK) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan Terhadap Kepuasan Kerja (KK). 

Ha3: Stres kerja (SK), Iklim kerja (IK) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Kerja (KK). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah karyawan bagian distribusi di PT.PLN 

Bulungan Jakarta, yang berlokasi di Jl. Sisingamaraja 1. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan Mei-Juni. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitafif, dimana data-data yang 

lebih bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif 

agar dapat dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut 

selanjutnya akan dipersentasikan kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih 

mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Studi 

kasus adalah investigasi ke dalam sebab-sebab yang mendasari permasalahan 

tertentu didalam sebuah pabrik, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja 

(Simamora, 2006). 

 Hasil riset ini hanya diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat 

digeneralisasikan. Penelitian ini juga mencari hubungan sebab-akibat (kausal) 

antara satu variabel dengan variabel lainnya, dimana terdapat dua variabel bebas 

(independent) yaitu stres kerja dan iklim kerja serta satu variabel terikat 

(dependent) yaitu kepuasan kerja. 
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3.2 Data yang dihimpun 

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua 

jenis, yakni data primer dan sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2002). 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Sugiyono, 2002). Data penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal, 

skripsi, dan buku-buku referensi. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa cara, seperti berikut ini: 

1. Wawancara, dilakukan dalam rangka mendapatkan materi-materi mengenai 

informasi dan gambaran secara langsung PT. PLN dalam meningkatkan 

kualitas karyawan dan key performance melalui tanya jawab langsung kepada 

beberapa pimpinan PT. PLN dan karyawannya. 
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2. Kuisioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan 

sebenar-benarnya. Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala 

untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang 

digunakan adalah skala likert, skala likert merupakan skala yang paling sering 

digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya 

kuantitatif. Skala ini menggunakan 5 buah kategori, yaitu sangat setuju, setuju, 

cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun bobot penilaiannya:   

a. Sangat tidak setuju  : Diberi skor 1 

b. Tidak setuju   : Diberi skor 2 

c. Cukup setuju   : Diberi skor 3 

d. Setuju     : Diberi skor 4 

e. Sangat setuju    : Diberi skor 5 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi perhatian 

seorang peneliti karena dipandang sebagai sebuah semseta penelitian (Ferdinand, 

2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2002) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian iniyang menjadi populasi adalah 131 orang 

karyawan PT.PLN Bulungan. 
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 Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan non probability 

sampling dengan purposive sampling. Oleh karena populasi sudah diketahui 

jumlahnya, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang. Dengan 

menggunakan rumus slovin diatas maka dapat diketahui jumlah sampel minimal 

yaitu: 

 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

moe = prosentase kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat ditolerir 

  

 

 

43,67 

 

3.5 Operasional variabel 

 Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Stres kerja 

(Variabel X1) 

Stress kerja didefinisikan sebagai 

adanya ketidakseimbangan antara 

karakteristik kepribadian karyawan 

dengan karakteristik aspek-aspek 

pekerjaanya dan dapat terjadi pada 

semua kondisi pekerjaan. 

(Sumber: Prof. Dr. Veithzal Rivai, 

M.B.A dan Prof. Dr. Deddy Mulyadi, 

M.Si, 2003) 

a)Role Demands 

b)Interpersonal Demands 

c)Organizational Structure 

d)Organizational Leadership 

(Sumber: Robbins, 2003) 

Iklim kerja 

(Variabel X2) 

Iklim kerja didefinisikan sebagai 

suasana tempat kerja yang berlaku 

seperti yang dialami oleh karyawan, 

kepemimpinan dan praktek 

manajemen yang memberikan 

kejelasan, dukungan dan tantangan 

untuk berkontribusi dalam kinerja 

yang positif. 

(Sumber: Johnson & Rodway, 2002) 

a)Struktur tugas 

b)Hubungan imbalan-hukum 

c)Sentralisasi keputusan 

d)Tekanan pada prestasi 

e)Tekanan pada pelatihan dan 

pengembangan 

f)Keamanan- rasio 

g)Keterbukaan-ketertutupan 

h)Status dan semangat 

i)Pengakuan dan umpan balik 

j)Kompentensi dan keluwesan 

organisasi secara umum. 

(Sumber: Campbel, dalam 

Nurni Wulandari, 2012) 
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Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Kepuasan Kerja 

(Variabel Y) 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai 

perasaan positif tentang pekerjaan 

sebagai hasil evaluasi dari 

karakteristiknya. 

(Sumber: Robbins dan Judge, 2011) 

a)Tipe pekerjaan 

b)Imbalan 

c)Kondisi kerja 

d)Rekan kerja 

e)Kesempatan promosi 

f)Kesesuaian pekerjaan 

dengan kepribadian 

(Sumber: Davis, 1996 dalam 

Suharsono, 2012) 

 

 

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

 Pengujian ke dalam instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

pengujian asumsi klasik dan pengujian korelasi berganda. 
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3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik Person product 

moment (Priyatno, 2010). 

 Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, 

dimulai dengan melihat faktor analisis harus > 0,5 yang menyiratkan bahwa 

analisis faktor cukup (Malhotra, 2005). Rotasi faktor yang digunakan adalah 

prosedur varimax, yang merupakan sebuah metode rotasi ortogonal yang 

meminimumkan jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada sebuah faktor, 

sehingga meningkatkan kemampuan tafsir dari faktor tersebut (Malhotra, 2005). 

Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor (component factor) harus > 0,5 maka data 

tersebut valid (Imam Ghozali, 2001). 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya adalah 

menguji tingkat reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah menguji 

konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap konsisten jika pengukuran diulang 

(Priyatno, 2010). Alat ukur dapat dikatakan reliable jika alat ukur itu stabil, dapat 

diandalkan dan dapat diramalkan. Sedangkan alat ukur yang tidak reliable adalah 

jika alat ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah-ubah dan bila alat ukur 
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tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang tidak sama atau 

dengan kata lain tidak konsisten. Menurut (Priyatno, 2010) reliabilitas yang 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 

adalah baik. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dinyatakan terdistribusi 

normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 (Priyatno, 2010). Jika distribusi 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya, Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas 

atau tidak sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola dsitribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk memenuhi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Prasyarat yang harus 

dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa 

metode pengujian yang bisa digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam 

model regresi, diantaranya: 

1. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r²) dengan 

nilai determinasi secara serentak. 

2. Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index.  

 Dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan 

melihat nilai varian inflation factor pada model regresi. Menurut Santoso (2001), 

pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2006). 

Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 
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tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y 

adalah Y yang telahdiprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2001). 

 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah hubungan antara data pada suatu waktu dengan data 

pada waktu sebelumnya. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi 

antara serangkaian observasi yang diurutkan waktu (data deretan waktu) atau 

ruang (cross-sectional data). Uji ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan 

rumus: 

 

Dimana: 

t = periode waktu 

N = jumlah observasi 

et = error pada periode t 

 

3.6.3 Uji Model Analisis 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Model Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh 

atau kontribusi stres kerja, dan iklim kerja terhadap kepuasan kerja melalui 

persamaan regresi seperti dibawah ini: 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + e 

 Notasi variabel sebagai berikut: 
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 Y= Kepuasan 

 b0= Konstanta 

 b1= Koefisien regresi X1 

 b2= Koefisien regresi X2 

 X1= Variabel stres kerja 

 X2= Variabel iklim kerja 

 

3.6.3.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

β : koefisien regresi variabel independen 

SE (b) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut: 

1. Ho1.b = 0: Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Ha1.b ≠ 0: Stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

2. Ho2.b = 0: Iklim kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 
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Ha2.b ≠ 0: Iklim kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

1. Tingkat signifikansi 0,05 

2. Derajat kebebasan df : n – k 

3. Uji dua sisi 

Kesimpulan pengujian: 

1. apabila – t tabel  

2. apabila – t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel, maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil PT. PLN 

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia 

mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di 

bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan 

sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- 

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada 

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai 

Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif 

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan 

tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden 

Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan 

Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 

MW. 

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di 

bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada 

saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
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sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 

sebagai pengelola gas diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 

tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum hingga sekarang. 

 

4.1.1 Sejarah Singkat PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 

tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum hingga sekarang. 

Perjalanan berdirinya PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dimulai 

sejak tahun 1897, yaitu dengan digarapnya pembangkit tenaga listrik (PLTU) oleh 

salah satu perusahaan Belanda (NV NIGM) yang berlokasi di Gambir. Pada tahun 

1947 perusahaan ini berganti nama menjadi NV OGEM. Sesuai Keputusan 

Menteri PU dan Tenaga No. U 16/9/I per 30 Desember 1953, NV OGEM diambil 
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alih oleh  Pemerintah Indonesia.  Serah terima antara NV OGEM dengan 

pemerintahan Indonesia  dilakukan pada1 Januari 1954, yang menandai pula awal 

mula  pengelolaan listrik ke Perusahaan Listrik Jakarta dengan wilayah kerja yang 

meliputi Jakarta Raya serta Ranting Kebayoran dan Tangerang. 

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang berlokasi di pusat 

pemerintahan Republik Indonesia, menjadikannya sebagai ujung tombak dari PT. 

PLN (Persero). Hal ini sejalan dengan Visi dari PLN Distribusi Jakarta Raya dan 

Tangerang yang ingin “Menjadi perusahaan distribusi tenaga listrik yang handal, 

tangguh dan berkembang”. 

Dalam mewujudkan Visi tersebut, PLN Distribusi Jakarta Raya dan 

Tangerang merancang beberapa Misi strategis diantaranya: 

1. Melaksanakan bisnis distribusi tenaga listrik yang berorientasi kepada 

pelanggan, karyawan dan pemilik. 

2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 

3. Menjadikan bisnis tenaga listrik sebagai sarana pendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

4. Melaksanakan usaha sesuai kaidah bisnis 

 

4.1.2 Area Unit Kerja 

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang memiliki 23 Area unit. 

Berikut ini merupakan area unit tersebut: 

1. Area Bandengan 

2. Area Bintaro 
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3. Area Bulungan 

4. Area Cempaka Putih 

5. Area Cengkareng 

6. Area Cikokol 

7. Area Cikupa 

8. Area Ciputat 

9. Area Ciracas 

10. Area Jatinegara 

11. Area Kebon Jeruk 

12. Area Kramat Jati 

13. Area Lenteng Agung 

14. Area Marunda 

15. Area Menteng 

16. Area Pelayanan Prima Jakarta Selatan 

17. Area Pelayanan Prima Jakarta Utara 

18. Area Pelayanan Prima Tangerang 

19. Area Pondok Gede 

20. Area Pondok Kopi 

21. Area Serpong 

22. Area Tanjung Priuk 

23. Area Teluk Naga. 
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Sedangkan untuk alamat PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan 

Tangerang terletak di Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan Rais No. 1 Jakarta Pusat, 

Telpon: (021) 3454000 – 3455000, Kode Pos: 1141, Fax: (021) 3456694. 

 

4.2 Hasil Pre-Test 

Pada penelitian ini menggunakan cara pengambilan atau pengumpulan 

data dengan menggunakan instrumen (alat ukur). Salah satu persoalan yang 

penting dalam hal ini adalah perlunya dilakukan pengetesan apakah suatu 

instrumen (alat ukur) dalam pengambilan data untuk penelitian itu valid dan 

reliabel. Instrumen pengambilan data tersebut dapat berupa item pertanyaan 

(Questionere), angket, pedoman wawancara, dan lain-lain. Pada penyusunan 

kuesinoner, salah satu kriteria kuesioner yang baik adalah validitas dan 

reliabilitas kuesioner. Pada hasil validitas dan reliabilitas terdapat dua variabel 

independen yang digunakan, yakni stres kerja (SK) dan iklim kerja (IK), 

kemudian variabel dependennya adalah kepuasan kerja (KK). 

 

4.2.1 Hasil Pre-Test Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin dukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, 

validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas 

faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara 

faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini 

dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu 
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faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran 

validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total 

item. 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden, kemudian 

dilakukan uji validitas dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 

Version 21. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan-

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner valid atau tidak. 

Metode yang digunakan untuk pre-test uji validitas adalah metode 

Korelasi Pearson. Hasil kuesioner valid atau tidak dapat dilihat pada hasil 

perhitungan terhadap r tabel product moment dengan n-2 = 30-2, r hitung > 0.361 

dengan interval kepercayaan 95% atau α = 5%. Hasil perhitungan validitas dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Stres Kerja 

No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 

 Interpersonal Demands    

1. Adanya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja. 0,403 0,361 Valid 

2. Adanya hubungan antar pribadi yang baik. 0,582 0,361 Valid 

 Role Demands    

1. 

Tekanan pekerjaan yang diberikan pada anda 

sesuai dengan fungsi dan peran anda dalam 

pekerjaan. 

0,432 0,361 Valid 

2. 

Pengambilan keputusan dalam organisasi 

dilakukan dengan tepat. 
0,554 0,361 Valid 
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 Organizational Structrure    

1. 

Tingkat perbedaan dalam perusahaan masih dalam 

batas normal. 

0,478 0,361 Valid 

2. 

Tingkat peraturan dan aturan sesuai dengan 

pekerjaan. 

0,625 0,361 Valid 

 Organizational Leadership    

1. 

Gaya manajerial eksekutif senior organisasi 

menciptakan budaya kerja yang baik. 

0,517 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X1 (stres kerja), 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan valid, 

dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung>r tabel, 

yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid. Misalnya pada item 

interpersonal demands pada soal pertama yakni Adanya dukungan sosial dari 

rekan-rekan kerja, diketahui r hitung 0,403 dan r tabel 0,361 (0,403>0,361). 

 

Tabel 4.2 Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Iklim Kerja 

No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 

 Struktur Tugas    

1. Tingkat perincian metode yang dipakai untuk 

melaksanakan tugas oleh organisasi sudah jelas. 

0,714 0,361 Valid 
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Tabel 4.2 Hasil Pre-Test Uji Validitas Kuesioner Iklim Kerja (Lanjutan) 

 Hubungan Imbalan – Hukum r Hitung r Tabel Keterangan 

1. 

Tingkat batas pemberian imbalan tambahan 

seperti promosi dan kenaikan gaji didasarkan pada 

prestasi dan jasa, bukan pada pertimbangan-

pertimbangan lain seperti senioritas, favoritisme, 

dan seterusnya. 

0,381 0,361 Valid 

 Sentralisasi Keputusan    

1. 

Batas keputusan-keputusan penting dipusatkan 

pada manajemen atas. 

0,597 0,361 Valid 

 Tekanan Pada Prestasi    

1. 

Keinginan anda sebagai pekerja organisasi untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

memberikan sumbangannya bagi sasaran karya 

organisasi. 

0,470 0,361 Valid 

 Tekanan Pada Pelatihan dan Pengembangan    

1. Adanya kegiatan yang tepat untuk meningkatkan 

prestasi individu melalui kegiatan latihan dan 

pengembangan yang tepat. 

0,657 0,361 Valid 

 Keamanan    

1. Tekanan dalam organisasi tidak menimbulkan 

perasaan kurang aman dan kecemasan para 

anggotanya. 

0,588 0,361 Valid 

 Keterbukaan – Ketertutupan    

1. Komunikasi dalam perusahaan dilakukan secara 0,470 0,361 Valid 
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bebas dan bekerja sama 

 Status    

1. Organisasi merupakan tempat bekerja yang baik. 0,657 0,361 Valid 

 Pengakuan dan Umpan Balik    

1. Tingkatan batas seorang individu mengetahui apa 

pendapat atasan dan manajemen atas 

pekerjaannya. 

0,415 0,361 Valid 

 Kompetensi dan Keluwesan Organisasi Secara 

Umum 

   

1. Permasalahan dan pengembangan metode baru 

dilaksanakan secara luwes dan kompeten. 

0,762 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel X2 (Iklim Kerja) 

diperoleh kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan valid 

karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,361). 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Pre-Test Validitas Kuesioner Kepuasan Kerja 

No. Pernyataan r Hitung r Tabel Keterangan 

 Tipe Pekerjan    

1. Pekerjaan yang diberikan memberi kesempatan 

bagi saya untuk menggunakan kemampuan dan 

keterampilan serta kebebasan untuk menentukan 

strategi untuk mencapainya. 

0,368 0,361 Valid 

Tabel 4.3 Hasil Uji Pre-Test Validitas Kuesioner Kepuasan Kerja (Lanjutan) 
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 Imbalan r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Tanggung jawab dari jenis pekerjaan sesuai 

dengan imbalan yang diberikan. 

0,446 0,361 Valid 

 Kondisi Kerja    

1. Ruang kerja yang nyaman 0,529 0,361 Valid 

2. Peralatan kerja yang memadai 0,692 0,361 Valid 

3. Keamanan yang terjaga 0,694 0,361 Valid 

 Rekan Sekerja    

1. Rekan kerja dapat saling mendukung dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

0,448 0,361 Valid 

 Kesempatan Promosi    

1. Adanya Kesempatan para karyawan yang 

berprestasi baik untuk naik ke jenjang karir yang 

lebih tinggi. 

0,443 0,361 Valid 

 Kesesuaian Pekerjaan dengan Kepribadian    

1. Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian saya 

dapat menentukan prestasi kerjasaya. 

0,561 0,361 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner variabel Y (Kepuasan 

Kerja), dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan 

valid, dan dapat digunakan dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan r hitung>r 

tabel, yang menyatakan item pertanyaan tersebut valid. Misalnya pada item tipe 

pekerjaan pada soal kedua yakni tanggung jawab dari jenis pekerjaan sesuai 
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dengan imbalan yang diberikan, diketahui r hitung 0,446 dan r tabel 0,361 

(0,446>0,361). 

 

4.2.2 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas 

Pre-test uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama 

pada alat ukur yang sama. Sekaran (dalam Zulganef, 2006) yang menyatakan 

bahwa, sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan realibel 

dan berhasil mengukur variabel yang kita ukur jika koefisien realibelnya lebih 

dari atau sama dengan 0,70. Dasar pengumpulan keputusan: 

1. Jika alpha-cronbach ≥ 0,70 maka kuesioner tersebut dinyatakan realibel. 

2. Jika alpha-cronbach< 0,70 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak realibel. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Alpha 

Cronbach’s dengan alat bantu software IBM SPSS Statistics Version 21. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner Stres Kerja 

No. Pernyataan 

alpha-

cronbach 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

 Interpersonal Demands    

1. Adanya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja. 0,891 0,70 Reliabel 

2. Adanya hubungan antar pribadi yang baik. 0,885 0,70 Reliabel 

 Role Demands    

1. Tekanan pekerjaan yang diberikan pada anda sesuai 0,888 0,70 Reliabel 
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dengan fungsi dan peran anda dalam pekerjaan. 

2. 

Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan 

dengan tepat. 

0,886 0,70 Reliabel 

 Organizational Structrure    

1. 

Tingkat perbedaan dalam perusahaan masih dalam 

batas normal. 

0,888 0,70 Reliabel 

2. 

Tingkat peraturan dan aturan sesuai dengan 

pekerjaan. 

0,886 0,70 Reliabel 

 Organizational Leadership    

1. 

Gaya manajerial eksekutif senior organisasi 

menciptakan budaya kerja yang baik. 

0,887 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, dari data kuesioner stres kerja diperoleh  alpha-

cronbach ≥ 0,70; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil angket 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket 

dapat dipercaya. 

 

Tabel 4.5 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner Iklim Kerja 

No. Pernyataan 

alpha-

cronbach 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

 Struktur Tugas    

1. Tingkat perincian metode yang dipakai untuk 

melaksanakan tugas oleh organisasi sudah jelas. 

0,882 0,70 Reliabel 

 Hubungan Imbalan – Hukum    
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1. 

Tingkat batas pemberian imbalan tambahan 

seperti promosi dan kenaikan gaji didasarkan pada 

prestasi dan jasa, bukan pada pertimbangan-

pertimbangan lain seperti senioritas, favoritisme, 

dan seterusnya. 

0,889 0,70 Reliabel 

 Sentralisasi Keputusan    

1. 

Batas keputusan-keputusan penting dipusatkan 

pada manajemen atas. 

0,884 0,70 Reliabel 

 

Tabel 4.5 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner Iklim Kerja (Lanjutan) 

 Tekanan Pada Prestasi 

alpha-

cronbach 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

1. 

Keinginan anda sebagai pekerja organisasi untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

memberikan sumbangannya bagi sasaran karya 

organisasi. 

0,882 0,70 Reliabel 

 Tekanan Pada Pelatihan dan Pengembangan    

1. Adanya kegiatan yang tepat untuk meningkatkan 

prestasi individu melalui kegiatan latihan dan 

pengembangan yang tepat. 

0,885 0,70 Reliabel 

 Keamanan    

1. Tekanan dalam organisasi tidak menimbulkan 

perasaan kurang aman dan kecemasan para 

anggotanya. 

0,885 0,70 Reliabel 

 Keterbukaan – Ketertutupan    
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1. Komunikasi dalam perusahaan dilakukan secara 

bebas dan bekerja sama 

0,887 0,70 Reliabel 

 Status    

1. Organisasi merupakan tempat bekerja yang baik. 0,882 0,70 Reliabel 

 Pengakuan dan Umpan Balik    

1. Tingkatan batas seorang individu mengetahui apa 

pendapat atasan dan manajemen atas 

pekerjaannya. 

0,890 0,70 Reliabel 

 Kompetensi dan Keluwesan Organisasi Secara 

Umum 

   

1. Permasalahan dan pengembangan metode baru 

dilaksanakan secara luwes dan kompeten. 

0,882 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, dari data kuesioner iklim kerja diperoleh  alpha-

cronbach ≥ 0,70; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil angket 

memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket 

dapat dipercaya. 

 

Tabel 4.6 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner Kepuasan Kerja 

No. Pernyataan 

alpha-

cronbach 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

 Tipe Pekerjan    

1. Pekerjaan yang diberikan memberi kesempatan 

bagi saya untuk menggunakan kemampuan dan 

0,889 0,70 Reliabel 
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keterampilan serta kebebasan untuk menentukan 

strategi untuk mencapainya. 

 Imbalan    

1. Tanggung jawab dari jenis pekerjaan sesuai 

dengan imbalan yang diberikan. 

0,889 0,70 Reliabel 

 

Tabel 4.6 Hasil Pre-Test Uji Reliabilitas Kuesioner Kepuasan Kerja (Lanjutan) 

 Kondisi Kerja 

alpha-

cronbach 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

1. Ruang kerja yang nyaman 0,886 0,70 Reliabel 

2. Peralatan kerja yang memadai 0,882 0,70 Reliabel 

3. Keamanan yang terjaga 0,882 0,70 Reliabel 

 Rekan Sekerja    

1. Rekan kerja dapat saling mendukung dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

0,888 0,70 Reliabel 

 Kesempatan Promosi    

1. Adanya Kesempatan para karyawan yang 

berprestasi baik untuk naik ke jenjang karir yang 

lebih tinggi. 

0,888 0,70 Reliabel 

 Kesesuaian Pekerjaan dengan Kepribadian    

1. Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian saya 

dapat menentukan prestasi kerjasaya. 

0,885 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.6, dari data kuesioner kepuasan kerja diperoleh  

alpha-cronbach ≥ 0,70; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil 
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angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil 

angket dapat dipercaya. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Penelitian mengenai “Pengaruh Stress Kerja Dan Iklim Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Distribusi Di PT. PLN Bulungan Jakarta”, 

respondennya adalah karyawan bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden 

karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Didalam kuesioner terdapat screening question untuk responden, dimana 

apabila responden tersebut bekerja kurang dari 6 bulan, maka responden tidak 

perlu menjawab pertanyaan berikutnya. Pada tahap screening question, diperoleh 

hasil kuesioner yang telah disebar kepada 30 responden, 100% responden 

menjawab ya. Artinya responden dapat menjawab pertanyaan berikutnya. Berikut 

ini adalah tampilan tabel output pengolahan data pada tahap screening question 

berdasarkan software IBM SPSS Statistics Version 21. 

 

 

Tabel 4.7 Output Screaning_question 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 
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Reponden penelitian ini selanjutnya dapat diperinci berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Ke-empat aspek demografi tersebut 

mempunyai peran penting dalam menilai pengaruh stress kerja dan iklim kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

 

4.3.1 Responden Berdasarkan Usia 

Responden berdasarkan usia dibagi menjadi 3 kelompok, dimana masing-

masing interval usia tersebut adalah berjarak 10 tahun. yakni usia 20 sampai 30 

tahun, usia 30 sampai 40 tahun, usia 40 sampai 50 tahun. Berdasarkan data primer 

yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, diperoleh profil responden 

menurut usia sebagaimana nampak dalam Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Usia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-30 Tahun 6 20.0 20.0 20.0 

30-40 Tahun 14 46.7 46.7 66.7 

40-50 Tahun 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner 

adalah karyawan dengan kisaran umur antara 30-40 tahun. Jika digambarkan 

secara diagram adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Interval Usia Responden 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

4.3.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 30 responden yang 

berupa responden jenis kelamin pria dan wanita. Komposisi responden 

berdasarkan aspek jenis kelamin tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid pria 19 63.3 63.3 63.3 

wanita 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner 

adalah karyawan dengan jenis kelamin laki-laki. Jika digambarkan secara diagram 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Gambar 4.2, menunjukkan bahwa responden pria merupakan 

responden mayoritas yaitu 63,3 % dari total 30 responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Sedangkan 36,67% adalah responden wanita. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau karyawan bagian distribusi 

PT. PLN Bulungan Jakarta adalah pria. 

 

4.3.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Responden berdasarkan pendidikan terakhir dibagi menjadi 3 kelompok, 

dimana masing-masing pendidikan terakhir tersebut adalah SMA, D3, dan S1. 

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, 

diperoleh profil responden menurut pendidikan terakhir seperti pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 2 6.7 6.7 6.7 
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D3 7 23.3 23.3 30.0 

S1 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.10, diperoleh bahwa sebagian besar pengisi kuesioner 

adalah karyawan dengan pendidikan terakhir S1. Jika digambarkan secara 

diagram adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Gambar 4.3, menunjukkan bahwa responden lulusan S-1 

merupakan responden mayoritas yaitu 70 % dari total 30 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan karyawan bagian distribusi 

PT. PLN Bulungan Jakarta yang diakui sebagai tenaga profesional bagian 

pemasaran minimal harus mempunyai ijasah S-1. 
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4.3.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Responden berdasarkan masa kerja dibagi menjadi 3 kelompok, dimana 

masing-masing masa kerja tersebut adalah 1-3 tahun, 3-6 tahun, dan lebih dari 6 

tahun. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, 

diperoleh profil responden menurut masa kerja seperti pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Responden Berdasarkan Masa_kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-3 Tahun 11 36.7 36.7 36.7 

3-6 Tahun 12 40.0 40.0 76.7 

>6 Tahun 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.11, menunjukkan bahwa responden masa kerja 3-6 

tahun merupakan responden mayoritas yaitu 40 % dari total 30 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Jika digambarkan secara diagram adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Data yang dihasilkan dari penelitian baik itu survey maupun percobaan 

adalah dalam bentuk data kasar. Sering data tersebut belum sesuai dengan asumsi 

atau tipe analisis yang digunakan. Dalam melakukan analisis data, data kasar 

harus diolah terlebih dahulu untuk memperoleh data yang siap untuk dianalisis. 

Data hasil penelitian dapat dilakukan transformasi untuk dapat dilakukan analisis 

statistik yang benar. Dengan demikian analisis data dapat menghasilkan informasi 

yang bermanfaat. 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan uji asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. 

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastitas, dan uji autokorelasi. 

 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian 

kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak 

berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, 

karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi 

normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics Version 21 untuk menguji 
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normalitas model regressi. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .98555233 

Most Extreme Differences 

Absolute .144 

Positive .144 

Negative -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z .790 

Asymp. Sig. (2-tailed) .560 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Pada tabel 4.12 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang 

diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,560. Karena nilai probabilitas 

pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% 

(0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 
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4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan untuk menguji 

multikolinearitas dalam model regresi, diantaranya: 

1. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r²) dengan 

nilai determinasi secara serentak. 

2. Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index.  

 Dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan 

melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso 

(2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) 6.832 3.717  1.838 .077   

X1 .219 .200 .206 1.095 .283 .391 2.555 

X2 .468 .142 .621 3.303 .003 .391 2.555 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas diperoleh nilai VIF pada X1 dan X2 

masing-masing adalah 2,555 dan 2,555. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 
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5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas 

diantara kedua variabel independen. 

 

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam menguji 

apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji rank Spearman, 

yaitu dengan mengkorelasi variabel independen terhadap nilai absolut dari 

residual (error). Apabila koefisien korelasi dari variabel independen ada yang 

signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya 

heteroskedastisitas. Pada tabel 4.14 berikut dapat dilihat nilai signifikansi 

koefisien korelasi variabel independen dengan nilai absolut residual (error). 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .671 2.312  .290 .774 

X1 -.024 .125 -.059 -.193 .848 

X2 .019 .088 .066 .215 .831 

a. Dependent Variable: Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.14 diatas 

memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan 
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regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari koefisien regresi masing-masing variabel 

independen dengan nilai absolut error (yaitu 0,848 dan 0,831) masih lebih besar 

dari 0,05. Berikut ini merupakan gambar diagram pencar (scatterplot). 

 

Gambar 4.5 Diagram Pencar Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Gambar 4.5, terdapat pola yang tidak menentu, yakni terdapat 

data yang berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Sebagian terdapat 

data yang berada pada angka nol di sebelah kanan dan kiri sumbu X. hal tersebut 

membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Dalam penulisan ini, uji autokorelasi yang digunakan 

adalah metode Durbin Watson (DW test) dengan software IBM SPSS Statistics 

Version 21. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 
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dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel independen. 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-

Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

 

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .792
a
 .627 .599 1.021 2.061 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, diketahui nilai DW 2,061, selanjutnya 

nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 

N=30 dan jumlah variabel independen 2 (K=2). Berdasarkan tabel Durbin Watson 

maka diperoleh nilai dU 1,567. Nilai DW 2,061 lebih besar dari batas atas (dU) 

yakni 1,567 dan kurang dari (4-dU) 4-1,567 = 2,433 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 
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Pada penuliasan ini analisis yang digunakan adalah regresi bergenda, maka 

yang digunakan adalah Adjusted R Square. Untuk mengetahui kuat atau tidaknya 

hubungan antara stres kerja dan iklim kerja terhadap kepausan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta dapat dilakukan berdasarkan 

koefisien determinasi. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,588 pada tabel 4.15 

menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (stres kerja dan 

iklim kerja) secara simultan dengan kepuasan kerja karyawan. Jadi pada 

permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel 

independen (stres kerja dan iklim kerja) memiliki hubungan yang kuat dengan 

kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Kemudian nilai Adjusted R Square sebesar 0,588 atau 58,8% menunjukkan 

bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari stres kerja dan iklim kerja 

secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepuasan kerja 

karyawan sebesar 58,8%. Sehingga secara bersama-sama kedua variabel 

independen (stres kerja dan iklim kerja) memberikan kontribusi atau pengaruh 

sebesar 58,8% terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN 

Bulungan Jakarta. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah 

sebesar 41,2%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel 

independen yang diteliti. 
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4.5 Uji Model Analisis 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan uji model analisis yang 

dilakukan dalam penelitian. Uji model analisis yang dilakukan meliputi analisis 

regresi linear berganda, uji t, dan uji F. 

 

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau 

kontribusi stres kerja, dan iklim kerja terhadap kepuasan kerja melalui persamaan 

regresi seperti dibawah ini: 

Y= b0 + b1X1 + b2X2 + e 

 

Notasi variabel sebagai berikut: 

Y= Kepuasan 

b0= Konstanta 

b1= Koefisien regresi X1 

b2= Koefisien regresi X2 

X1= Variabel stres kerja 

X2= Variabel iklim kerja 

Berdasarkan hasil pengolahan data stres kerja dan iklim kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan di peroleh hasil regresi sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Koefisien Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
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B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.832 3.717  

X1 .219 .200 .206 

X2 .468 .142 .621 

a. Dependent Variable: Y 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.16 maka 

dapat dibentuk model prediksi variabel stres kerja dan iklim kerja terhadap total 

kepuasan kerja karyawan adalah sebagai berikut. 

 

Y= 6,832 + 0,219X1 + 0,468X2+e 

 

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan 

koefisien dari masing-masing variabel independen sebagai berikut: 

1. Koefisien stres kerja sebesar 0,219 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

stres kerja sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan sebesar 0,219 satuan dengan asumsi iklim kerja tidak berubah. 

2. Koefisien iklim kerja sebesar 0,468 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

iklim kerja sebesar satu satuan diprediksi akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan sebesar 0,468 satuan dengan asumsi stres kerja tidak berubah. 

3. Nilai konstanta sebesar 6,832 menunjukan nilai prediksi rata-rata kepuasan 

kerja karyawan apabila stres kerja dan iklim kerja sama dengan nol. 

4. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui iklim kerja 

merupakan yang paling mendominasi terhadap pengaruh kepuasan kerja. 
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4.5.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 

pengolahan data menggunakan software IBM SPSS Statistics Version 21, 

diperoleh nilai t hitung untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut. 

 

Tabel 4.17 Nilai t Hitung Variabel Independen X1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.145 4.049  2.753 .010 

X1 .736 .146 .690 5.043 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 

 

Tabel 4.18 Nilai t Hitung Variabel Independen X2 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.097 3.545  2.284 .030 

X2 .589 .089 .781 6.620 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer yang diolah, 2014. 
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Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) 

sebesar 2,052 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 27 untuk 

pengujian dua arah. 

1. Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (X1 → Y) 

Guna mengetahui apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan, maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua 

pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho1.b = 0: Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Ha1.b ≠ 0: Stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Untuk menguji hipotesis diatas terlebih dahulu dicari nilai t hitung variabel 

stres kerja, dari keluaran software IBM SPSS Statistics Version 21 seperti 

terlihat pada Tabel 4.17 diperoleh nilai t hitung sebesar 5,043 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (5,043) lebih besar dari t tabel 

(2,052), dan Sig < 0,05 maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk 

menolak Ho1 dan menerima Ha1, sehingga disimpulkan bahwa stres kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN 

Bulungan Jakarta. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

semakin rendah stres kerja yang dirasakan karyawan akan meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta.  

2. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (X2 → Y) 
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Guna mengetahui apakah iklim kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan, maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua 

pihak dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho2.b = 0: Iklim kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

di bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Ha2.b ≠ 0: Iklim kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

Untuk menguji hipotesis diatas terlebih dahulu dicari nilai t hitung variabel 

iklim kerja, dari keluaran software IBM SPSS Statistics Version 21 seperti 

terlihat pada Tabel 4.18 diperoleh nilai t hitung sebesar 6,620 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (6,620) lebih besar dari t tabel 

(2,052), dan Sig < 0,05 maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk 

menolak Ho2 dan menerima Ha2, sehingga disimpulkan bahwa iklim kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN 

Bulungan Jakarta. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara simultan kedua variabel 

independen (stres kerja dan iklim kerja) memberikan kontribusi atau pengaruh 

sebesar 58,8% terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN 

Bulungan Jakarta. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah 

sebesar 41,2%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel 

independen yang diteliti. 
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Dengan demikian, diperoleh gambaran bahwa stres kerja dan iklim kerja 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengaruh 

positif tersebut digambarkan dengan kondisi dimana karyawan di bagian distribusi 

PT. PLN Bulungan Jakarta mampu menjaga kondisi kerja yang dapat memicu 

stres kerja dan iklim kerja yang baik dan kondusif. Berikut ini adalah tabel hasil 

kuesioner untuk masing-masing variabel. 

 

Tabel 4.19 Hasil Kuesioner Variabel X2 (Iklim Kerja) 

No. Var Indikator Hasil Rata-rata 

  Struktur Tugas Jawaban Frekuensi  

1. X2.1 

Tingkat perincian metode yang 

dipakai untuk melaksanakan 

tugas oleh organisasi sudah 

jelas. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

1 

27 

2 

4,03 

  Hubungan Imbalan – Hukum    

2. X2.2 

Tingkat batas pemberian 

imbalan tambahan seperti 

promosi dan kenaikan gaji 

didasarkan pada prestasi dan 

jasa, bukan pada 

pertimbangan-pertimbangan 

lain seperti senioritas, 

favoritisme, dan seterusnya. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

2 

27 

1 

3,97 
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Tabel 4.19 Hasil Kuesioner Variabel X2 (Iklim Kerja) (Lanjutan) 

  Sentralisasi Keputusan Jawaban Frekuensi  

3. X2.3 

Batas keputusan-keputusan 

penting dipusatkan pada 

manajemen atas. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

2 

26 

2 

4,00 

  Tekanan Pada Prestasi    

4. X2.4 

Keinginan anda sebagai 

pekerja organisasi untuk 

melaksanakan pekerjaan 

dengan baik dan memberikan 

sumbangannya bagi sasaran 

karya organisasi. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

2 

27 

1 

3,97 

  

Tekanan Pada Pelatihan dan 

Pengembangan 

   

5. X2.5 

Adanya kegiatan yang tepat 

untuk meningkatkan prestasi 

individu melalui kegiatan 

latihan dan pengembangan 

yang tepat. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

25 

2 

3,97 

  Keamanan    

6. X2.6 

Tekanan dalam organisasi tidak 

menimbulkan perasaan kurang 

aman dan kecemasan para 

anggotanya. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

25 

2 

3,97 

  Keterbukaan – Ketertutupan    
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7. X2.7 

Komunikasi dalam perusahaan 

dilakukan secara bebas dan 

bekerja sama 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

2 

27 

1 

3,97 

  Status    

8. X2.8 

Organisasi merupakan tempat 

bekerja yang baik. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

25 

2 

3,97 

  Pengakuan dan Umpan Balik    

9. X2.9 

Tingkatan batas seorang 

individu mengetahui apa 

pendapat atasan dan 

manajemen atas pekerjaannya. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

25 

2 

3,97 

  
Kompetensi dan Keluwesan 

Organisasi Secara Umum 

   

10. X2.10 

Permasalahan dan 

pengembangan metode baru 

dilaksanakan secara luwes dan 

kompeten. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

1 

28 

1 

4,00 

Rata-rata X2 3,98 

 

Berdasarkan Tabel 4.22, maka dapat dilihat rata-rata jawaban dari 30 

responden untuk masing-masing indikator. Pada variabel independent yang kedua 

yakni iklim kerja (IK) diperoleh jawaban rata-rata dari 30 responden dan 

sebanyak 10 pertanyaan adalah 3,98 ≈ 4, artinya rata-rata responden juga 
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menjawab setuju atas pertanyaan-pertanyaan (indikator) yang terdapat pada 

kuesioner. 

Pada indikator hubungan imbalan-hukum, tingkat batas pemberian 

imbalan tambahan seperti promosi dan kenaikan gaji didasarkan pada prestasi dan 

jasa, bukan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti senioritas, favoritisme, 

dan seterusnya. Hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan 

memberikan imbalan bukan hanya untuk mereka yang paling berperan di dalam 

bidangnya, melainkan pemberian target dan pemberian imbalan untuk mereka 

yang melampui target yang ada. Sedangkan untuk hukuman, dilakukan dengan 

mempertimbangkan waktu, intensitas, jadwal, klarifikasi, dan impersonalitas 

(tidak bersifat pribadi). 

Pada indikator tekanan pada prestasi, menunjukkan bahwa tekanan 

individual memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Berkaitan dengan 

hal tersebut manajemen harus mengetahui karakteristik maupun keadaan 

seseorang dalam bekerja. 

Pada indikator tekanan pada pelatihan dan pengembangan, dapat didorong 

dengan pelatihan di tempat kerja (on the job tarining), pelatihan di luar tempat 

kerja (off the job training), studi lanjut, dan sosialisasi. 

Pada indikator keamanan, tekanan dalam organisasi tidak menimbulkan 

perasaan kurang aman dan kecemasan para anggotanya. Hal tersebut dapat 

ditingkatkan dengan melakukan sebuah penilaian menyeluruh atas aset bisnis, 

proses, aliran kerja, dan fungsi pekerjaan. Selain itu mencari masukan dari 
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perorangan dalam perusahaan, dan kembangkan sebuah visi dan pendekatan 

umum. 

Pada indikator keterbukaan – ketertutupan, komunikasi dalam perusahaan 

dilakukan secara bebas dan bekerja sama. Hal tersebut perlu dipertahankan, 

karena dapat mempengaruhi pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi, 

perlawanan terhadap pengaruh yang monoton dan membosankan. 

Pada indikator status, mengenai pandangan organisasi yang merupakan 

tempat bekerja yang baik. Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama 

juga merupaka proses kerja sama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika 

kerja sam atersebut di lakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu di susun 

harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama di lakukan dalam suatu 

organisasi,mempunayi kemungkinan untuk di laksanakan dengan lebih baik hal 

ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses sama itu hanya bersifat sementara, 

di mana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat 

diatur dengan sebaik-baiknya. 

Pada indikator pengakuan dan umpan balik, tingkatan batas seorang 

individu mengetahui apa pendapat atasan dan manajemen atas pekerjaannya. Hal 

tersebut menunjukkan adanya keterbukaan antara atasan dan bawahan. Hal 

tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya interaksi yang baik antara sesama 

karyawan dan atasan. 
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Tabel 4.20 Hasil Kuesioner Variabel X1 (Stres Kerja) 

No. Var Indikator Hasil Rata-rata 

  Interpersonal Demands Jawaban Frekuensi  

1. X1.1 

Adanya dukungan sosial dari 

rekan-rekan kerja. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

5 

23 

2 

3,90 

2. X1.2 

Adanya hubungan antar pribadi 

yang baik. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

1 

27 

2 

3,97 

  Role Demands    

3. X1.3 

Tekanan pekerjaan yang 

diberikan pada anda sesuai 

dengan fungsi dan peran anda 

dalam pekerjaan. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

26 

1 

3,93 

4. X1.4 

Pengambilan keputusan dalam 

organisasi dilakukan dengan 

tepat. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

3 

23 

4 

4,03 

  

Indikator 

Organizational Structrure 

   

5. X1.5 

Tingkat perbedaan dalam 

perusahaan masih dalam batas 

normal. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

4 

24 

2 

3,93 

6. X1.6 

Tingkat peraturan dan aturan 

sesuai dengan pekerjaan. 

4 = S 

5 = SS 

29 

1 

4,03 
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  Organizational Leadership    

7. X1.7 

Gaya manajerial eksekutif 

senior organisasi menciptakan 

budaya kerja yang baik. 

3 = Ragu 

4 = S 

5 = SS 

4 

25 

1 

3,90 

Total Rata-rata X1  3,96 

 

Berdasarkan Tabel 4.21, maka dapat dilihat rata-rata jawaban dari 30 

responden untuk masing-masing indikator. Pada variabel independent pertama 

yakni stres kerja (X1) diperoleh jawaban rata-rata dari 30 responden dan sebanyak 

7 pertanyaan adalah 3,96 ≈ 4, artinya rata-rata responden menjawab setuju atas 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. 

Pada indikator interpersonal demands, adanya dukungan sosial dari rekan-

rekan kerja serta hubungan antar pribadi yang baik dapat ditingkatkan dengan 

menjadikan interaksi antar karyawan menjadi lebih baik, artinya mengurangi 

tekanan dan mencoba membantu menemukan solusi apabila salah satu karyawan 

terdapat masalah, baik masalah dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan. 

Pada indikator role demands, tekanan pekerjaan yang diberikan telah 

sesuai dengan fungsi dan peran dalam pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan tidak 

ada konflik peran yang menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit 

dirujukkan atau dipuaskan. Kelebihan peran terjadi bila karyawan diharapkan 

untuk melakukan lebih dari pada yang dimungkinkan oleh waktu. Sehingga 

dengan demikian peran harus dapat dipahami dengan jelas supaya tidak terjadi 

ambiguitas peran mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan.  
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Pada indikator organizational structrure, tingkat perbedaan dalam 

perusahaan masih dalam batas normal. Hal tersebut menunjukkan diferensiasi 

dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan dimana keputusan diambil 

sudah dilakukan dengan baik.  

Pada indikator organizational leadership, gaya manajerial eksekutif senior 

organisasi menciptakan budaya kerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan memberikan sedikit tekanan yang realistis untuk berkinerja dalam 

jangka pendek, melakukan pengawasan yang cukup, serta sering memberikan 

training terhadap karywan yang belum bias mengikuti. 

Pada hasil keseluruhan kuesioner tersebut seluruh pertanyaan bersifat 

positif, dalam arti isi dari kuesioner tersebut berisi mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang memberikan gambaran positif, yakni berisi mengenai hal-hal 

yang memberikan solusi dan saran terhadap stres kerja, iklim kerja, dan kepuasan 

kerja. Berikut ini merupakan persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh yang 

paling dominan terhadap kepuasan kerja. 

Y= 6,832 + 0,219X1 + 0,468X2+e 

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh yang 

sangat dominan adalah pada iklim kerja. Dimana koefisien iklim kerja sebesar 

0,468 menunjukkan bahwa setiap peningkatan iklim kerja sebesar satu satuan 

diprediksi akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan sebesar 0,468 satuan 

dengan asumsi stres kerja tidak berubah. Sedangkan pada stres kerja hanya 0,219 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan stres kerja sebesar satu satuan diprediksi 

akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan sebesar 0,219 satuan dengan asumsi 
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iklim kerja tidak berubah. Sehingga untuk implikasi manajerial pada penulisan ini 

lebih memprioritaskan kondisi iklim kerja dibandingkan dengan stres kerja. 

Iklim kerja yang baik khususnya dalam organisasi ditandai adanya 

otonomi individual, tingkat struktur aturan terhadap posisi, yakni berupa arahan, 

pengawasan, aturan dan prosedur, serta tujuan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Selain itu oreintasi kompensasi, perhatian, kehangatan dan dukungan 

diberikan organisasi ataupun atasan serta kepercayaan merupakan cirri dari iklim 

kerja yang baik. Jika karyawan mempunyai persepsi kondisi iklim kerja yang 

baik, maka akan menghasilkan kebermaknaan pekerjaan yang dialami, 

tanggungjawab hasil pekerjaan yang dialami, dan pengetahuan dari hasil nyata 

pekerjaan yang dilaksanakan. Bila ketiga kondisi psikologis ini muncul, maka 

sejumlah kepribadian dan hasil pekerjaan positif dapat diprediksikan. Orang akan 

merasa lebih baik dengan pekerjaan mereka dan lebih menyukai pekerjaan yang 

berkualitas tinggi. Dengan sendirinya jika orang telah merasa nyaman dengan 

pekerjaannya, maka akan meningkatkan kepuasan dan kualitas kehidupan 

kerjanya. 

Kepuasan kerja antara individu satu dengan individu lainnya dapat 

berbeda. Perbedaan ini salah satunya dapat dikarenakan perbedaan dalam 

mempersepsi iklim kerja tempat dirinya bekerja. Bagi mereka yang mempunyai 

persepsi secara positif, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa nyaman dan 

nikmat dalam bekerja. 

Oleh karena itu, pihak manajer dituntut untuk mampu mengatasi faktor-

faktor yang dapat meningkatkan faktor yang mendorong timbulnya kepuasan 
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kerja. Seperti mampu mengontrol, menjaga, dan memberikan dukungan sosial 

antar sesama rekan kerja. Dukungan sosial memiliki pengaruh cukup besar dalam 

mendukung aspek psikologi karyawan, sehingga karyawan mampu bekerja 

dengan tenang, dapat berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan, menjadi loyal, 

termotivasi bekerja dan sebagainya. Dengan hal tersebut akan tercipta suatu 

hubungan antar pribadi yang baik. 

Kebijakan dan praktik manajerial menjadi alat bagi pimpinan untuk 

memberikan arahan kepada setiap karyawan pada setiap kegiatan yang digunakan 

untuk pencapaian tujuan organisasi. Semua hal dalam interaksi tersebut seperti 

pemberian tugas-tugas yang jelas, otonomi yang diberikan, dan umpan balik 

kepada pimpinan akan menciptakan iklim kerja yang akhirnya berorientasi pada 

prestasi serta membuat karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

tujuan organisasi. Hal sebaliknya dilakukan apabila manajemen memberikan 

penekanan kepada bawahan untuk terus bekerja serta pemberian aturan dan 

perintah yang cenderung kaku, maka akan membuat iklim kerja akan lebih 

mengarah kepada hal-hal yang tidak bertanggung jawab, tidak mampu, dan tidak 

kreatif. Hal tersebut dapat menimbulkan kepuasan kerja yang buruk. 

Mengukur iklim kerja dapat juga dilihat dari bagaimana karyawan 

mempersepsi tingkat kebisingan dalam ruang kerjanya. Kebisingan ditimbulkan 

oleh suara yang muncul di lingkungan kerja. Sebenarnya pengaruh kebisingan 

lebih mengarah pada kondisi fisik dan psikologis seseorang. Karyawan yang 

secara permanen menerima kebisingan terus menerus, maka kemampuan 

mendengarnya akan berkurang dan ini tentu saja berpengaruh pada tingkat 
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kesejahteraan karyawan. Kondisi kerja yang lain dapat dipersepsi oleh karyawan 

adalah arsitektur dan penampilan tempat kerja. Arsitektur tempat kerja ini 

termasuk ukuran dan tata letak tempat kerja, pembagian tempat kerja, pengaturan 

kantor, warna dinding. 

Meski demikian terkait dengan kepuasan kerja, dapat juga dilihat dari 

adanya beberapa aktivitas karyawan, yaitu partisipasi dalam pemecahan masalah, 

restrukturisasi pekerjaan, sistem penggajian yang inivatif, dan peningkatan 

lingkungan kerja. Salah satu indikasi adanya kepuasan kerja adalah adanya 

aktivitas dalam peningkatan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud 

dapat berupa kondisi fisik dan kondisi non fisik. Peningkatan lingkungan kerja 

dapat berupa perubahan jam kerja, kondisi fisik ataupun aturan. 

Guna meningkatkan kepuasan kerja, maka perlu memperhatikan faktor 

selain stres kerja dan iklim kerja. Karena berdasarkan penelitian ini, pengaruh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 41,2%, yaitu merupakan 

pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen yang diteliti. Persentase 

tersebut dinilai cukup tinggi. Faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja misalnya adalah faktor yang mendorong karyawan yang berasal 

dari luar selain dirinya sendiri, yaitu keadaan keluarga karyawan, Rekreasi, 

Pendidikan (training, up grading dan sebagainya). 

Berdasarkan indikator yang menimbulkan kepuasan kerja tersebut di atas 

akan dapat dipahami sikap individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut 

maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya. Oleh karenanya sumber 
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kepuasan seorang karyawan secara subyektif menentukan bagaimana pekerjaan 

yang dilakukan memuaskan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh stres kerja dan iklim 

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan 

Jakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel stres kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta.  

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel iklim kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta.  

3. Iklim kerja berpengaruh sangat dominan terhadap kepuasan kerja 

dibandingkan dengan stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian 

distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta.  

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah disampaikan diantaranya: 
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Bagi perusahaan 

1. Penanganan stres kerja, sebaiknya pihak perusahaan melakukan pendekatan 

secara individu dan organisasi. Strategi yang bersifat individual yang cukup 

efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan 

sosial. Strategi yang bersifat organisasi yaitu melalui seleksi dan penempatan, 

penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, 

komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Melalui aktivitas-

aktivitas tersebut bertujuan memberikan kepuasan kepada para karyawan di 

bagian distribusi PT. PLN Bulungan Jakarta. 

2. Penanganan iklim kerja, sebaiknya pihak perusahaan melakukan beberapa 

tindakan seperti memberi ukuran jabatan, posisi jabatan dalam hierarki, 

derajat sentralisasi, dan orientasi terhadap peraturan. Pemberian tugas-tugas 

yang jelas, otonomi yang diberikan, dan umpan balik kepada pimpinan akan 

menciptakan iklim kerja yang akhirnya berorientasi pada prestasi serta 

membuat karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tujuan 

organisasi. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan memberikan 

kepuasan kepada para karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan 

Jakarta. 

3. Stres kerja dan iklim kerja sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di bagian distribusi PT. PLN Bulungan 

Jakarta, tetapi iklim kerja memiliki pengaruh yang cukup tinggi dibanding 

stres kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi sebaiknya perusahaan 
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mempertahankan pemberian iklim kerja yang baik kepada para karyawan agar 

tingkat kepuasan kerja yang terbilang cukup tinggi dapat dipertahankan. 

 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

1.Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan  

   penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2.Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor  

   lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan hal-hal  

   yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan bagaimana cara meningkatkan 

   kepuasan kerja itu sendiri. 
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KUESIONER 

PENGARUH STRES KERJA DAN IKLIM KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 

PT. PLN BULUNGAN JAKARTA 

1. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

  Saya  mahasiswi fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, mengadakan penelitian 

tentang “Pengaruh Stres Kerja Dan Iklim Kerja Terhadap Kepuasan Kerja” di PT. PLN 

Bulungan Jakarta. Saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengisi 

kuesioner dan menjawab seluruh pernyataan berikut ini dengan sebenar-benarnya. Pengisian 

kuesioner ini tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara, data yang kami 

kumpulkan ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan kami menjamin kerahasiaan identitas 

Bapak/Ibu/Saudara. 

 Demikian permohonan kami dan atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan 

terima kasih. 

2. Screening Question 

    Apakah anda sudah bekerja lebih dari 6 bulan? 

A. Ya 

B. Tidak (Stop disini, terima kasih atas partisipasi anda) 

3. Profil Responden 

Jawablah dan berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan anda 

1. Usia Bapak/Ibu/Saudara saat ini:  

a. 20 – 30 tahun 

b. 30 – 40 tahun 

c. 40 – 50 tahun 

2. Jenis Kelamin:  

a. Pria 

b. Wanita 

3. Pendidikan Terakhir 

a. SMA 
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b. D3 

c. S1 

4. Masa Kerja 

a. 1 – 3 tahun 

b. 3 – 6 tahun 

c. > 6 tahun 

 

Petunjuk: 

Berilah tanda checklist pada masing-masing kotak yang sudah tersedia sesuai dengan 

jawaban anda:  

Keterangan: 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 2 = Tidak Setuju (TS) 

 3 = Cukup Setuju (CS) 

 4 = Setuju (S) 

 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

Kuesioner Stres Kerja 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

 Interpersonal Demands      

1. Adanya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja.      

2. Adanya hubungan antar pribadi yang baik.      

 Role Demands      

1. Tekanan pekerjaan yang diberikan pada anda sesuai 

dengan fungsi dan peran anda dalam pekerjaan. 

     

2. Pengambilan keputusan dalam organisasi dilakukan 

dengan tepat. 

     

 Organizational Structrure      

1. Tingkat perbedaan dalam perusahaan masih dalam 

batas normal. 

     

2. Tingkat peraturan dan aturan sesuai dengan 

pekerjaan. 
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No. Pernyataan  SS S CS TS STS 

 Organizational Leadership      

1. Gaya manajerial eksekutif senior organisasi 

menciptakan budaya kerja yang baik. 

     

 

Kuesioner Iklim Kerja 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

 Struktur Tugas      

1. Tingkat perincian metode yang dipakai untuk 

melaksanakan tugas oleh organisasi sudah jelas. 

     

 Hubungan Imbalan – Hukum      

1. Tingkat batas pemberian imbalan tambahan seperti 

promosi dan kenaikan gaji didasarkan pada prestasi 

dan jasa, bukan pada pertimbangan-pertimbangan 

lain seperti senioritas, favoritisme, dan seterusnya. 

     

 Sentralisasi Keputusan      

1. Batas keputusan-keputusan penting dipusatkan pada 

manajemen atas. 

     

 Tekanan Pada Prestasi      

1. Keinginan anda sebagai pekerja organisasi untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

memberikan sumbangannya bagi sasaran karya 

organisasi. 

     

 Tekanan Pada Pelatihan dan Pengembangan      

1. Adanya kegiatan yang tepat untuk meningkatkan 

prestasi individu melalui kegiatan latihan dan 

pengembangan yang tepat. 

     

 Keamanan      

1. Tekanan dalam organisasi tidak menimbulkan 

perasaan kurang aman dan kecemasan para 

anggotanya. 
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No. Pernyataan SS S CS TS STS 

 Keterbukaan – Ketertutupan      

1. Komunikasi dalam perusahaan dilakukan secara 

bebas dan bekerja sama 

     

 Status      

1. Organisasi merupakan tempat bekerja yang baik.      

 Pengakuan dan Umpan Balik      

1. Tingkatan batas seorang individu mengetahui apa 

pendapat atasan dan manajemen atas pekerjaannya. 

     

 Kompetensi dan Keluwesan Organisasi Secara 

Umum 

     

1. Permasalahan dan pengembangan metode baru 

dilaksanakan secara luwes dan kompeten. 

     

 

Kuesioner Kepuasan Kerja 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

 Tipe Pekerjan      

1. Pekerjaan yang diberikan memberi kesempatan bagi 

saya untuk menggunakan kemampuan dan 

keterampilan serta kebebasan untuk menentukan 

strategi untuk mencapainya. 

     

 Imbalan      

1. Tanggung jawab dari jenis pekerjaan sesuai dengan 

imbalan yang diberikan. 

     

 Kondisi Kerja      

1. Ruang kerja yang nyaman      

2. Peralatan kerja yang memadai      

3. Keamanan yang terjaga      

 Rekan Sekerja      

1. Rekan kerja dapat saling mendukung dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

     

No. Pernyataan SS S CS TS STS 
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 Kesempatan Promosi      

1. Adanya Kesempatan para karyawan yang berprestasi 

baik untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. 

     

 Kesesuaian Pekerjaan dengan Kepribadian      

1. Kesesuaian antara pekerjaan dan kepribadian saya 

dapat menentukan prestasi kerjasaya. 
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No X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 X1-6 X1-7 X2-1

1 3 4 3 4 4 4 3 4

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4

5 3 4 3 4 3 4 4 4

6 4 4 4 5 4 4 4 5

7 3 4 4 4 4 4 3 4

8 4 4 4 5 4 4 4 4

9 4 4 4 4 4 4 4 4

10 4 4 4 4 3 4 4 4

11 4 4 4 4 4 4 4 4

12 4 4 4 4 4 4 4 4

13 5 4 4 4 4 4 5 4

14 4 4 4 4 4 4 4 4

15 3 4 4 4 4 4 4 4

16 4 3 4 3 4 4 4 3

17 4 4 4 4 4 4 4 4

18 4 4 4 4 4 4 4 4

19 4 4 4 4 4 4 4 4

20 4 4 4 5 4 4 4 4

21 3 4 4 4 4 4 3 4

22 4 4 4 4 3 4 4 4

23 4 4 4 4 4 4 4 4

24 4 5 4 5 5 5 4 5

25 4 3 4 4 5 4 4 4

26 4 4 5 4 4 4 4 4

27 4 4 4 4 4 4 4 4

28 4 4 3 4 3 4 3 4

29 5 4 4 4 4 4 4 4

30 4 4 4 3 4 4 4 4

117 119 118 121 118 121 117 121

Rxy 0.403 0.582 0.432 0.554 0.478 0.625 0.517 0.714

T hitung 2.330 3.785 2.534 3.518 2.878 4.237 3.193 5.402

T tabel (95%) 1.703

Keterangan valid valid valid valid valid valid valid valid

3.90 3.97 3.93 4.03 3.93 4.03 3.90 4.03

3.96 3.98
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X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 X2-6 X2-7 X2-8 X2-9 X2-10

4 4 4 3 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 4 3 3 4

4 3 4 4 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 3 4 4 3 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 5 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 5 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 5 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 4 5 4 4 5 4 5 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 4 3 3 4 3 4 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 4 5 5 4 5 4 5

4 4 4 4 5 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 3 4 4 3 4 3 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 3 4 4 4 3 4

119 120 119 119 119 119 119 119 120

0.381 0.597 0.470 0.657 0.588 0.470 0.657 0.415 0.762

2.178 3.934 2.818 4.610 3.845 2.818 4.610 2.414 6.228

valid valid valid valid valid valid valid valid valid

3.97 4.00 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 4.00
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Y-1 Y-2 Y-3 Y-4 Y-5 Y-6 Y-7 Y-8 TOTAL

4 3 4 3 4 4 4 3 92

4 4 4 4 4 4 4 4 98

4 4 3 4 4 4 4 4 97

4 4 3 4 4 4 4 4 98

3 4 4 4 4 4 5 4 95

4 4 4 4 4 4 4 4 103

4 4 4 4 3 3 4 4 96

4 3 4 4 4 4 4 4 101

4 4 3 4 4 4 4 4 99

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 4 4 4 4 4 4 4 99

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 3 4 5 4 5 4 4 107

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 4 3 4 4 4 4 4 98

4 3 3 4 3 4 3 3 87

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 4 4 4 4 4 3 3 100

4 4 4 4 4 4 4 4 97

4 4 4 4 4 4 4 4 99

4 4 4 4 4 4 4 4 100

4 5 5 5 5 4 5 4 115

4 4 4 4 4 4 4 4 101

4 4 4 4 4 4 4 4 101

4 4 4 4 4 4 4 4 100

3 4 4 4 4 3 4 3 90

4 4 4 4 4 4 4 4 101

4 4 4 4 4 4 4 4 97

118 117 116 121 119 119 120 116 2971

0.368 0.446 0.529 0.692 0.694 0.448 0.443 0.561

2.095 2.634 3.299 5.073 5.094 2.649 2.612 3.585

valid valid valid valid valid valid valid valid

3.93 3.90 3.87 4.03 3.97 3.97 4.00 3.87

3.94
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TOTAL X1 TOTAL X2 TOTAL Y Rata2 X1 Rata2 X2 Rata2 Y

25 38 29 3.571 3.800 3.625

28 38 32 4.000 3.800 4.000

28 38 31 4.000 3.800 3.875

27 40 31 3.857 4.000 3.875

25 38 32 3.571 3.800 4.000

29 42 32 4.143 4.200 4.000

26 40 30 3.714 4.000 3.750

29 41 31 4.143 4.100 3.875

28 40 31 4.000 4.000 3.875

27 41 32 3.857 4.100 4.000

28 39 32 4.000 3.900 4.000

28 40 32 4.000 4.000 4.000

30 44 33 4.286 4.400 4.125

28 40 32 4.000 4.000 4.000

27 40 31 3.857 4.000 3.875

26 34 27 3.714 3.400 3.375

28 40 32 4.000 4.000 4.000

28 40 32 4.000 4.000 4.000

28 40 32 4.000 4.000 4.000

29 41 30 4.143 4.100 3.750

26 39 32 3.714 3.900 4.000

27 40 32 3.857 4.000 4.000

28 40 32 4.000 4.000 4.000

32 46 37 4.571 4.600 4.625

28 41 32 4.000 4.100 4.000

29 40 32 4.143 4.000 4.000

28 40 32 4.000 4.000 4.000

25 36 29 3.571 3.600 3.625

29 40 32 4.143 4.000 4.000

27 38 32 3.857 3.800 4.000

118.714 119.400 118.250

3.957 3.980 3.942
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Hasil Kuesioner: 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Screaning_question Usia Jenis_kelamin 

Pendidikan_Terakhir Masa_kerja 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Frequencies 

Notes 

Output Created 04-SEP-2014 18:51:48 

Comments  

Input 

Data 
D:\PROJECT TA\MEGA 

AFRIANTI\Output\KUESIONER.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

30 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=Screaning_question Usia 

Jenis_kelamin Pendidikan_Terakhir 

Masa_kerja 

  /PIECHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:04.22 

Elapsed Time 00:00:04.31 
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[DataSet2] D:\PROJECT TA\MEGA AFRIANTI\Output\KUESIONER.sav 

Statistics 

 Screaning_questi

on 

Usia Jenis_kelamin Pendidikan_Ter

akhir 

Masa_kerja 

N 
Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

Screaning_question 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Ya 30 100.0 100.0 100.0 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

20-0 Tahun 6 20.0 20.0 20.0 

30-40 Tahun 14 46.7 46.7 66.7 

40-50 Tahun 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Jenis_kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

pria 19 63.3 63.3 63.3 

wanita 11 36.7 36.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Pendidikan_Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

SMA 2 6.7 6.7 6.7 

D3 7 23.3 23.3 30.0 

S1 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Masa_kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-3 Tahun 11 36.7 36.7 36.7 

3-6 Tahun 12 40.0 40.0 76.7 

>6 Tahun 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 
Pie Chart 
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Variabel X1 (Stres Kerja) 

No X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 X1-6 X1-7 Jumlah 

1 3 4 3 4 4 4 3 25 

2 4 4 4 4 4 4 4 28 

3 4 4 4 4 4 4 4 28 

4 4 4 4 3 4 4 4 27 

5 3 4 3 4 3 4 4 25 

6 4 4 4 5 4 4 4 29 

7 3 4 4 4 4 4 3 26 

8 4 4 4 5 4 4 4 29 

9 4 4 4 4 4 4 4 28 

10 4 4 4 4 3 4 4 27 

11 4 4 4 4 4 4 4 28 

12 4 4 4 4 4 4 4 28 

13 5 4 4 4 4 4 5 30 

14 4 4 4 4 4 4 4 28 

15 3 4 4 4 4 4 4 27 

16 4 3 4 3 4 4 4 26 

17 4 4 4 4 4 4 4 28 

18 4 4 4 4 4 4 4 28 

19 4 4 4 4 4 4 4 28 

20 4 4 4 5 4 4 4 29 

21 3 4 4 4 4 4 3 26 

22 4 4 4 4 3 4 4 27 

23 4 4 4 4 4 4 4 28 

24 4 5 4 5 5 5 4 32 

25 4 3 4 4 5 4 4 28 

26 4 4 5 4 4 4 4 29 

27 4 4 4 4 4 4 4 28 

28 4 4 3 4 3 4 3 25 

29 5 4 4 4 4 4 4 29 

30 4 4 4 3 4 4 4 27 

Rxy 0.403 0.582 0.432 0.554 0.478 0.625 0.517 

 

T hitung 2.330 3.785 2.534 3.518 2.878 4.237 3.193 

T tabel 

(95%) 
1.703 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Keteran

gan 
valid valid valid valid valid valid valid 
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Variabel X2 (Iklim Kerja) 

No X2-1 X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 X2-6 X2-7 X2-8 X2-9 X2-10 Jumlah 

1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 

2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 

3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38 

6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

8 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

10 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 

11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

13 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 44 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

16 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 34 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

20 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

24 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 46 

25 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

28 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 36 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

30 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 

Rxy 0.714 0.381 0.597 0.470 0.657 0.588 0.470 0.657 0.415 0.762 

 

T hitung 5.402 2.178 3.934 2.818 4.610 3.845 2.818 4.610 2.414 6.228 

T tabel 

(95%) 
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Keterangan valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Variabel Y (Kepuasan Kerja) 

No Y-1 Y-2 Y-3 Y-4 Y-5 Y-6 Y-7 Y-8 Jumlah 

1 4 3 4 3 4 4 4 3 29 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

5 3 4 4 4 4 4 5 4 32 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

7 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

8 4 3 4 4 4 4 4 4 31 

9 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

13 4 3 4 5 4 5 4 4 33 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

15 4 4 3 4 4 4 4 4 31 

16 4 3 3 4 3 4 3 3 27 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

20 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

24 4 5 5 5 5 4 5 4 37 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

28 3 4 4 4 4 3 4 3 29 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Rxy 0.368 0.446 0.529 0.692 0.694 0.448 0.443 0.561 

 
T hitung 2.095 2.634 3.299 5.073 5.094 2.649 2.612 3.585 

T tabel 

(95%) 
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Keterangan valid valid valid valid valid valid valid valid 
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Total Variabel X1, X2, dan Y 

No TOTAL X1 TOTAL X2 TOTAL Y TOTAL X1, X2, Y 

1 25 38 29 92 

2 28 38 32 98 

3 28 38 31 97 

4 27 40 31 98 

5 25 38 32 95 

6 29 42 32 103 

7 26 40 30 96 

8 29 41 31 101 

9 28 40 31 99 

10 27 41 32 100 

11 28 39 32 99 

12 28 40 32 100 

13 30 44 33 107 

14 28 40 32 100 

15 27 40 31 98 

16 26 34 27 87 

17 28 40 32 100 

18 28 40 32 100 

19 28 40 32 100 

20 29 41 30 100 

21 26 39 32 97 

22 27 40 32 99 

23 28 40 32 100 

24 32 46 37 115 

25 28 41 32 101 

26 29 40 32 101 

27 28 40 32 100 

28 25 36 29 90 

29 29 40 32 101 

30 27 38 32 97 
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VALIDITY 
 

Correlations 

Correlations 

 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.1

0 

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Jumlah 

X1.

1 

Pearson 

Correlation 

1 -.022 .354 .015 .128 .039 .659*

* 

.022 .202 .000 .426* .156 .156 .426* .156 .156 .000 .226 -.053 .099 .471*

* 

.202 .426* -.193 .124 .403* 

Sig. (2-

tailed) 

 
.906 .055 .939 .502 .837 .000 .906 .285 1.00

0 

.019 .410 .410 .019 .410 .410 1.00

0 

.229 .779 .602 .009 .285 .019 .306 .512 .027 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.

2 

Pearson 

Correlation 

-

.022 

1 -.020 .447* -.016 .610*

* 

-.027 .685*

* 

-.011 .581*

* 

-.011 .512*

* 

.252 -.011 .512*

* 

-.009 .821*

* 

-.028 .509*

* 

.464*

* 

.348 .663*

* 

-.011 .581*

* 

.270 .582** 

Sig. (2-

tailed) 

.906 
 

.918 .013 .933 .000 .888 .000 .953 .001 .953 .004 .179 .953 .004 .964 .000 .882 .004 .010 .059 .000 .953 .001 .149 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.

3 

Pearson 

Correlation 

.354 -.020 1 .013 .392* .034 .422* .020 .276 .000 .571*

* 

.213 -.015 .571*

* 

.213 .213 .000 .695*

* 

.188 -.058 .315 -.020 .276 -.254 .473*

* 

.432* 

Sig. (2-

tailed) 

.055 .918 
 

.946 .032 .856 .020 .918 .140 1.00

0 

.001 .258 .936 .001 .258 .258 1.00

0 

.000 .321 .761 .090 .918 .140 .175 .008 .017 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.

4 

Pearson 

Correlation 

.015 .447* .013 1 .167 .372* .017 .653*

* 

.007 .568*

* 

.007 .516*

* 

.346 .007 .516*

* 

.346 .536*

* 

.018 .192 .508*

* 

.213 .447* .007 .189 .027 .554** 

Sig. (2-

tailed) 

.939 .013 .946 
 

.378 .043 .927 .000 .969 .001 .969 .004 .061 .969 .004 .061 .002 .923 .309 .004 .259 .013 .969 .316 .887 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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X1.

5 

Pearson 

Correlation 

.128 -.016 .392* .167 1 .448* .152 .256 .224 .206 .463*

* 

-.012 .358 .463*

* 

.173 .173 .292 .564*

* 

.152 .129 .256 .224 .224 .000 .163 .478** 

Sig. (2-

tailed) 

.502 .933 .032 .378 
 

.013 .422 .173 .235 .274 .010 .948 .052 .010 .361 .361 .117 .001 .422 .495 .173 .235 .235 1.00

0 

.391 .008 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.

6 

Pearson 

Correlation 

.039 .610*

* 

.034 .372* .448* 1 .047 .571*

* 

.020 .509*

* 

.020 .472*

* 

.472*

* 

.020 .472*

* 

.015 .719*

* 

.050 .516*

* 

.493*

* 

.571*

* 

.610*

* 

.020 .509*

* 

.073 .625** 

Sig. (2-

tailed) 

.837 .000 .856 .043 .013 
 

.806 .001 .918 .004 .918 .009 .009 .918 .009 .936 .000 .795 .004 .006 .001 .000 .918 .004 .702 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.

7 

Pearson 

Correlation 

.659*

* 

-.027 .422* .017 .152 .047 1 .027 .509*

* 

.000 .509*

* 

.186 .186 .509*

* 

.186 .393* .000 .270 -.064 -.079 .562*

* 

.241 .777*

* 

.000 .396* .517** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .888 .020 .927 .422 .806 
 

.888 .004 1.00

0 

.004 .324 .324 .004 .324 .032 1.00

0 

.149 .738 .679 .001 .199 .000 1.00

0 

.030 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

1 

Pearson 

Correlation 

.022 .685*

* 

.020 .653*

* 

.256 .571*

* 

.027 1 .011 .581*

* 

.011 .530*

* 

.530*

* 

.011 .530*

* 

.269 .821*

* 

.028 .562*

* 

.530*

* 

.326 .685*

* 

.011 .581*

* 

.353 .714** 

Sig. (2-

tailed) 

.906 .000 .918 .000 .173 .001 .888 
 

.953 .001 .953 .003 .003 .953 .003 .150 .000 .882 .001 .003 .079 .000 .953 .001 .055 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

2 

Pearson 

Correlation 

.202 -.011 .276 .007 .224 .020 .509*

* 

.011 1 .000 .663*

* 

-.009 -.009 .663*

* 

-.009 .512*

* 

.000 .397* -.295 -.033 .348 -.011 .663*

* 

.000 .270 .381* 

Sig. (2-

tailed) 

.285 .953 .140 .969 .235 .918 .004 .953 
 

1.00

0 

.000 .964 .964 .000 .964 .004 1.00

0 

.030 .114 .862 .059 .953 .000 1.00

0 

.149 .038 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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X2.

3 

Pearson 

Correlation 

.000 .581*

* 

.000 .568*

* 

.206 .509*

* 

.000 .581*

* 

.000 1 .000 .449* .673*

* 

.000 .449* .000 .707*

* 

.000 .461* .642*

* 

.290 .581*

* 

.000 .250 .000 .597** 

Sig. (2-

tailed) 

1.00

0 

.001 1.00

0 

.001 .274 .004 1.00

0 

.001 1.00

0 

 
1.00

0 

.013 .000 1.00

0 

.013 1.00

0 

.000 1.00

0 

.010 .000 .120 .001 1.00

0 

.183 1.00

0 

.001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

4 

Pearson 

Correlation 

.426* -.011 .571*

* 

.007 .463*

* 

.020 .509*

* 

.011 .663*

* 

.000 1 -.009 -.009 1.00

0** 

-.009 .512*

* 

.000 .822*

* 

-.295 -.033 .348 -.011 .663*

* 

-.290 .270 .470** 

Sig. (2-

tailed) 

.019 .953 .001 .969 .010 .918 .004 .953 .000 1.00

0 

 
.964 .964 .000 .964 .004 1.00

0 

.000 .114 .862 .059 .953 .000 .120 .149 .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

5 

Pearson 

Correlation 

.156 .512*

* 

.213 .516*

* 

-.012 .472*

* 

.186 .530*

* 

-.009 .449* -.009 1 .396* -.009 .597*

* 

.195 .635*

* 

-.022 .600*

* 

.358 .530*

* 

.512*

* 

-.009 .449* .450* .657** 

Sig. (2-

tailed) 

.410 .004 .258 .004 .948 .009 .324 .003 .964 .013 .964 
 

.030 .964 .000 .303 .000 .909 .000 .052 .003 .004 .964 .013 .013 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

6 

Pearson 

Correlation 

.156 .252 -.015 .346 .358 .472*

* 

.186 .530*

* 

-.009 .673*

* 

-.009 .396* 1 -.009 .396* -.007 .635*

* 

-.022 .393* .550*

* 

.269 .512*

* 

-.009 .449* .209 .588** 

Sig. (2-

tailed) 

.410 .179 .936 .061 .052 .009 .324 .003 .964 .000 .964 .030 
 

.964 .030 .972 .000 .909 .032 .002 .150 .004 .964 .013 .268 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

7 

Pearson 

Correlation 

.426* -.011 .571*

* 

.007 .463*

* 

.020 .509*

* 

.011 .663*

* 

.000 1.00

0** 

-.009 -.009 1 -.009 .512*

* 

.000 .822*

* 

-.295 -.033 .348 -.011 .663*

* 

-.290 .270 .470** 

Sig. (2-

tailed) 

.019 .953 .001 .969 .010 .918 .004 .953 .000 1.00

0 

.000 .964 .964 
 

.964 .004 1.00

0 

.000 .114 .862 .059 .953 .000 .120 .149 .009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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X2.

8 

Pearson 

Correlation 

.156 .512*

* 

.213 .516*

* 

.173 .472*

* 

.186 .530*

* 

-.009 .449* -.009 .597*

* 

.396* -.009 1 .195 .635*

* 

-.022 .393* .358 .530*

* 

.512*

* 

-.009 .449* .450* .657** 

Sig. (2-

tailed) 

.410 .004 .258 .004 .361 .009 .324 .003 .964 .013 .964 .000 .030 .964 
 

.303 .000 .909 .032 .052 .003 .004 .964 .013 .013 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

9 

Pearson 

Correlation 

.156 -.009 .213 .346 .173 .015 .393* .269 .512*

* 

.000 .512*

* 

.195 -.007 .512*

* 

.195 1 .000 .307 -.228 -.026 .269 -.009 .512*

* 

.000 .209 .415* 

Sig. (2-

tailed) 

.410 .964 .258 .061 .361 .936 .032 .150 .004 1.00

0 

.004 .303 .972 .004 .303 
 

1.00

0 

.099 .226 .893 .150 .964 .004 1.00

0 

.268 .023 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X2.

10 

Pearson 

Correlation 

.000 .821*

* 

.000 .536*

* 

.292 .719*

* 

.000 .821*

* 

.000 .707*

* 

.000 .635*

* 

.635*

* 

.000 .635*

* 

.000 1 .000 .652*

* 

.605*

* 

.411* .821*

* 

.000 .707*

* 

.380* .762** 

Sig. (2-

tailed) 

1.00

0 

.000 1.00

0 

.002 .117 .000 1.00

0 

.000 1.00

0 

.000 1.00

0 

.000 .000 1.00

0 

.000 1.00

0 

 
1.00

0 

.000 .000 .024 .000 1.00

0 

.000 .038 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.1 

Pearson 

Correlation 

.226 -.028 .695*

* 

.018 .564*

* 

.050 .270 .028 .397* .000 .822*

* 

-.022 -.022 .822*

* 

-.022 .307 .000 1 -.068 -.083 .028 -.028 .397* -

.366* 

.288 .368* 

Sig. (2-

tailed) 

.229 .882 .000 .923 .001 .795 .149 .882 .030 1.00

0 

.000 .909 .909 .000 .909 .099 1.00

0 

 
.723 .661 .882 .882 .030 .047 .122 .045 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.2 

Pearson 

Correlation 

-

.053 

.509*

* 

.188 .192 .152 .516*

* 

-.064 .562*

* 

-.295 .461* -.295 .600*

* 

.393* -.295 .393* -.228 .652*

* 

-.068 1 .316 .295 .509*

* 

-.295 .461* .396* .446* 

Sig. (2-

tailed) 

.779 .004 .321 .309 .422 .004 .738 .001 .114 .010 .114 .000 .032 .114 .032 .226 .000 .723 
 

.089 .114 .004 .114 .010 .030 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Y.3 

Pearson 

Correlation 

.099 .464*

* 

-.058 .508*

* 

.129 .493*

* 

-.079 .530*

* 

-.033 .642*

* 

-.033 .358 .550*

* 

-.033 .358 -.026 .605*

* 

-.083 .316 1 .281 .464*

* 

-.033 .428* .107 .529** 

Sig. (2-

tailed) 

.602 .010 .761 .004 .495 .006 .679 .003 .862 .000 .862 .052 .002 .862 .052 .893 .000 .661 .089 
 

.132 .010 .862 .018 .573 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.4 

Pearson 

Correlation 

.471*

* 

.348 .315 .213 .256 .571*

* 

.562*

* 

.326 .348 .290 .348 .530*

* 

.269 .348 .530*

* 

.269 .411* .028 .295 .281 1 .348 .348 .290 .353 .692** 

Sig. (2-

tailed) 

.009 .059 .090 .259 .173 .001 .001 .079 .059 .120 .059 .003 .150 .059 .003 .150 .024 .882 .114 .132 
 

.059 .059 .120 .055 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.5 

Pearson 

Correlation 

.202 .663*

* 

-.020 .447* .224 .610*

* 

.241 .685*

* 

-.011 .581*

* 

-.011 .512*

* 

.512*

* 

-.011 .512*

* 

-.009 .821*

* 

-.028 .509*

* 

.464*

* 

.348 1 .326 .581*

* 

.270 .694** 

Sig. (2-

tailed) 

.285 .000 .918 .013 .235 .000 .199 .000 .953 .001 .953 .004 .004 .953 .004 .964 .000 .882 .004 .010 .059 
 

.079 .001 .149 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.6 

Pearson 

Correlation 

.426* -.011 .276 .007 .224 .020 .777*

* 

.011 .663*

* 

.000 .663*

* 

-.009 -.009 .663*

* 

-.009 .512*

* 

.000 .397* -.295 -.033 .348 .326 1 .000 .270 .448* 

Sig. (2-

tailed) 

.019 .953 .140 .969 .235 .918 .000 .953 .000 1.00

0 

.000 .964 .964 .000 .964 .004 1.00

0 

.030 .114 .862 .059 .079 
 

1.00

0 

.149 .013 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Y.7 

Pearson 

Correlation 

-

.193 

.581*

* 

-.254 .189 .000 .509*

* 

.000 .581*

* 

.000 .250 -.290 .449* .449* -.290 .449* .000 .707*

* 

-

.366* 

.461* .428* .290 .581*

* 

.000 1 .537*

* 

.443* 

Sig. (2-

tailed) 

.306 .001 .175 .316 1.00

0 

.004 1.00

0 

.001 1.00

0 

.183 .120 .013 .013 .120 .013 1.00

0 

.000 .047 .010 .018 .120 .001 1.00

0 

 
.002 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

PENGARUH STRES..., MEGA AFRIANTI, Me.-IBS, 2014



Y.8 

Pearson 

Correlation 

.124 .270 .473*

* 

.027 .163 .073 .396* .353 .270 .000 .270 .450* .209 .270 .450* .209 .380* .288 .396* .107 .353 .270 .270 .537*

* 

1 .561** 

Sig. (2-

tailed) 

.512 .149 .008 .887 .391 .702 .030 .055 .149 1.00

0 

.149 .013 .268 .149 .013 .268 .038 .122 .030 .573 .055 .149 .149 .002 
 

.001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Jum

lah 

Pearson 

Correlation 

.403* .582*

* 

.432* .554*

* 

.478*

* 

.625*

* 

.517*

* 

.714*

* 

.381* .597*

* 

.470*

* 

.657*

* 

.588*

* 

.470*

* 

.657*

* 

.415* .762*

* 

.368* .446* .529*

* 

.692*

* 

.694*

* 

.448* .443* .561*

* 

1 

Sig. (2-

tailed) 

.027 .001 .017 .002 .008 .000 .003 .000 .038 .001 .009 .000 .001 .009 .000 .023 .000 .045 .014 .003 .000 .000 .013 .014 .001 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

PENGARUH STRES..., MEGA AFRIANTI, Me.-IBS, 2014



Reliability 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.890 25 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 95.13 21.637 .315 .891 

X1.2 95.07 21.582 .535 .885 

X1.3 95.10 21.886 .367 .888 

X1.4 95.00 20.897 .477 .886 

X1.5 95.10 21.403 .401 .888 

X1.6 95.00 22.207 .601 .886 

X1.7 95.13 21.430 .451 .887 

X2.1 95.00 21.172 .679 .882 

X2.2 95.07 22.202 .322 .889 

X2.3 95.03 21.275 .544 .884 

X2.4 95.07 21.926 .416 .887 

X2.5 95.07 20.823 .604 .882 

X2.6 95.07 21.099 .527 .885 

X2.7 95.07 21.926 .416 .887 

X2.8 95.07 20.823 .604 .882 

X2.9 95.07 21.789 .340 .890 

X2.10 95.03 21.413 .738 .882 

Y.1 95.10 22.438 .321 .889 

Y.2 95.13 21.706 .375 .889 

Y.3 95.17 21.247 .459 .886 

Y.4 95.00 21.241 .655 .882 

Y.5 95.07 21.237 .657 .882 

Y.6 95.07 21.995 .392 .888 

Y.7 95.03 21.826 .378 .888 

Y.8 95.17 21.523 .509 .885 
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Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation .98555233 

Most Extreme Differences 
Absolute .144 
Positive .144 
Negative -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z .790 
Asymp. Sig. (2-tailed) .560 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1

(Constant) 6.832 3.717  1.838 .077   

X1 .219 .200 .206 1.095 .283 .391 2.555 

X2 .468 .142 .621 3.303 .003 .391 2.555 

a. Dependent Variable: Y 

 
Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .671 2.312  .290 .774 

X1 -.024 .125 -.059 -.193 .848 

X2 .019 .088 .066 .215 .831 

a. Dependent Variable: Heteroskedastisitas 
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Autokorelasi 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .792
a
 .627 .599 1.021 2.061 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 

 
Regression 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .792
a
 .627 .599 1.021 2.061 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 47.299 2 23.649 22.669 .000
b
 

Residual 28.168 27 1.043   

Total 75.467 29    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 6.832 3.717  1.838 .077   
X2 .468 .142 .621 3.303 .003 .391 2.555 

X1 .219 .200 .206 1.095 .283 .391 2.555 

a. Dependent Variable: Y 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 28.45 35.38 31.53 1.277 30 
Std. Predicted Value -2.417 3.010 .000 1.000 30 
Standard Error of Predicted 
Value 

.191 .624 .302 .116 30 

Adjusted Predicted Value 29.19 34.49 31.54 1.168 30 
Residual -2.380 1.901 .000 .986 30 
Std. Residual -2.330 1.862 .000 .965 30 
Stud. Residual -2.403 2.044 -.001 1.053 30 
Deleted Residual -2.532 2.506 -.002 1.186 30 
Stud. Deleted Residual -2.660 2.181 -.004 1.100 30 
Mahal. Distance .049 9.850 1.933 2.465 30 
Cook's Distance .000 .708 .078 .172 30 
Centered Leverage Value .002 .340 .067 .085 30 

a. Dependent Variable: Y 
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Regresi Variabel X1 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 11.145 4.049  2.753 .010   
X1 .736 .146 .690 5.043 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y 
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Regresi Variabel X2 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 8.097 3.545  2.284 .030   
X2 .589 .089 .781 6.620 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y 
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Tabel r Product Moment         

Pada Sig.0,05 (Two Tail)         

            

N r N r N r N r N r N r 

1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 

2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 

3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 

4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 

5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 

6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 

7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 

8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 

9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 

10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 

11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 

12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 

13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 

14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 

15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 

16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 

17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 

18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 

19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 

20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 

21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 

22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 

23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 

24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 

25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 

26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 

27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 

28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 

29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 

30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 

31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 

32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 

33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 

34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 

35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 

36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 

37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 

38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 

39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 

40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126 
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  Critical values of t (2 tailed test) 
--- ALPHA LEVELS --- 

df 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001 

1 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 

2 2.920 4.303 6.965 9.925 31.599 

3 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924 

4 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 

5 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869 

6 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 

7 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408 

8 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 

9 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 

11 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 

12 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 

13 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 

14 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 

15 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 

16 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 

17 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 

18 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 

19 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 

20 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 

21 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 

22 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 

23 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768 

24 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 

25 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 

26 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 

27 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 

28 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 

29 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 

30 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 

40 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 

60 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 

inf 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 

 

Psychology 
242, 
McKirnan. 
 
Critical 
Values of t, 
by Alpha and  
df. 
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Table of F-statistics P=0.05 

df2\df1 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22  24  26  28  30  

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70 8.69 8.68 8.67 8.67 8.66 8.65 8.64 8.63 8.62 8.62 

4 7.71  6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86 5.84 5.83 5.82 5.81 5.80 5.79 5.77 5.76 5.75 5.75 

5 6.61  5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.54 4.53 4.52 4.50 4.50 

6 5.99  5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.91 3.90 3.88 3.87 3.86 3.84 3.83 3.82 3.81 

7 5.59  4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51 3.49 3.48 3.47 3.46 3.44 3.43 3.41 3.40 3.39 3.38 

8 5.32  4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22 3.20 3.19 3.17 3.16 3.15 3.13 3.12 3.10 3.09 3.08 

9 5.12  4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.96 2.95 2.94 2.92 2.90 2.89 2.87 2.86 

10 4.96  4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85 2.83 2.81 2.80 2.79 2.77 2.75 2.74 2.72 2.71 2.70 

11 4.84  3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65 2.63 2.61 2.59 2.58 2.57 

12 4.75  3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.57 2.56 2.54 2.52 2.51 2.49 2.48 2.47 

13 4.67  3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53 2.51 2.50 2.48 2.47 2.46 2.44 2.42 2.41 2.39 2.38 

14 4.60  3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46 2.44 2.43 2.41 2.40 2.39 2.37 2.35 2.33 2.32 2.31 

15 4.54  3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40 2.38 2.37 2.35 2.34 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.25 

16 4.49  3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.30 2.29 2.28 2.25 2.24 2.22 2.21 2.19 

17 4.45  3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31 2.29 2.27 2.26 2.24 2.23 2.21 2.19 2.17 2.16 2.15 

18 4.41  3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27 2.25 2.23 2.22 2.20 2.19 2.17 2.15 2.13 2.12 2.11 

19 4.38  3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23 2.21 2.20 2.18 2.17 2.16 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 

20 4.35  3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.23 2.20 2.18 2.17 2.15 2.14 2.12 2.10 2.08 2.07 2.05 2.04 

22 4.30  3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15 2.13 2.11 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 2.01 2.00 1.98 

24 4.26  3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11 2.09 2.07 2.05 2.04 2.03 2.00 1.98 1.97 1.95 1.94 
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26 4.23  3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07 2.05 2.03 2.02 2.00 1.99 1.97 1.95 1.93 1.91 1.90 

28 4.20  3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97 1.96 1.93 1.91 1.90 1.88 1.87 

30 4.17  3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01 1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.89 1.87 1.85 1.84 

35 4.12  3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.08 2.04 2.01 1.99 1.96 1.94 1.92 1.91 1.89 1.88 1.85 1.83 1.82 1.80 1.79 
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