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ABSTRACT 

The purposes of this research mainly is to prove and to explain the relationship between 

the job satisfaction and the job stress. The method applied to achieve this purposes are a 

correlation analysis and a regression model. The data for assessing this research are acquired 

from the employee of Bank Indonesia Cirebon Office  from begin until end of March 2011. 

There are two variables in this research. The independent variable is the job stress. The 

dependent variable is job satisfaction. The dimension of the job satisfaction used in this research 

are nature of job, supervision, relationship, promotion and remuneration. The dimension of the 

job stress are interpersonal demands, role demands, and organizational leadership. The 

hypothesis used at this research is that there is a significant relationship between the job 

satisfaction and the job stress (interpersonal demands, role demands, and organizational 

leadership). This research obtain the data to analyze by collecting the opinion of the employee 

by questionaires given to them and also used interview and observation. 

The result of this research shows that there is no significant relationship between the job 

satisfaction and the job stress from interpersonal demands and organizational leadership, but 

there is significant  relationship between job satisfaction and the job stress from role demands. 

Furthermore, the finding revealed that this relationship is in a negative manner. It shows that  if 

the degree of the job satisfaction becomes greater,  the degree of the job stress will be lower. 

This research support the manager to concern and to increase the job satisfaction and to 

decrease the job stress of their employee in order to maximize the out put of their work. This 

research also support other researcher to make an advanced similar  research by using the more 

heterogen sample and wider of the field of research.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang semakin tajam sebagai dampak globalisasi dan perkembangan ilmu dan 

teknologi memaksa perusahaan melakukan usaha peningkatan mutu dan menciptakan 

keunggulan kompetitif yang bisa menjamin kelangsungan hidup sumber daya manusia dan 

perkembangan perusahaan. Salah satu strategi menemukan terobosan untuk melakukan 

kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi 

berbagai faktor yang menjadi kelemahan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, agar 

perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis, kelemahan sumber daya manusia yang 

ada perlu diperbaiki. Dalam hal ini sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat 

penting guna terciptanya keunggulan kompetitif tersebut. Di sisi lain, pesatnya 

perkembangan teknologi di Indonesia yang diterapkan dan dikembangkan melalui berbagai 

kebijakan pembangunan di bidang industri untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

kerja telah membawa akibat-akibat tertentu pada masyarakat secara umum, khususnya 

terhadap individu-individu yang terlibat dalam organisasi perusahaan. Individu-individu 

tersebut dituntut lebih banyak menciptakan keunggulan kompetitif melalui peningkatan 

pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), keahlian (skill) dan komitmen 

(commitment) serta hubungan kebersamaan (relationship) dengan rekan sekerja maupun 

dengan pihak lain di luar perusahaan. Namun dalam kenyataannya, seringkali terlihat bahwa 

pemenuhan akan tuntutan tersebut tidaklah mudah, sehingga secara tidak langsung, sadar 

atau tidak, pada umumnya individu menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntutan 
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tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh benturan-benturan, ketegangan, tekanan atau 

penyesuaian dirinya yang kurang harmonis dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan 

stres dan mempengaruhi tingkah laku individu. Stres tersebut akan muncul apabila ada 

tuntutan-tuntutan pada seseorang yang dirasakan menantang, menekan, membebani atau 

melebihi daya penyesuaian yang dimiliki individu.  

Meningkatnya tuntutan bagi individu ini yang merupakan bagian dari organisasi dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif bagi dirinya, turut menciptakan tekanan dan beban di 

tempat kerja yang pada akhirnya memicu stres kerja pada individu tersebut. Stres itu sendiri 

menurut Robbins (2003)  dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan keadaan psikis 

seseorang dalam mencapai suatu sasaran karena untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 

batasan atau penghalang. Luthans (1995) menyebutkan bahwa penyebab stres (stressor) 

terdiri atas empat hal utama, yakni extra organizational stressors, yang terdiri dari perubahan 

sosial/teknologi, keluarga, relokasi, keadaan ekonomi dan keuangan, ras dan kelas, dan 

keadaan komunitas/tempat tinggal, organizational stressors, yang terdiri dari kebijakan 

organisasi, struktur organisasi, keadaan fisik dalam organisasi, dan proses yang terjadi dalam 

organisasi, group stressors, yang terdiri dari kurangnya kebersamaan dalam grup, kurangnya 

dukungan sosial, serta adanya konflik intraindividu, interpersonal, dan intergroup, Individual 

stressors, yang terdiri dari terjadinya konflik dan ketidakjelasan peran, serta disposisi 

individu seperti pola kepribadian Tipe A, kontrol personal, learned helplessness, self-

efficacy, dan daya tahan psikologis. Sementara itu, Cooper dan Davidson (1991) membagi 

penyebab stres dalam pekerjaan menjadi dua, yakni group stressor, adalah penyebab stres 

yang berasal dari situasi maupun keadaan di dalam perusahaan, misalnya kurangnya 

kerjasama antara karyawan, konflik antara individu dalam suatu kelompok, maupun 
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kurangnya dukungan sosial dari sesama karyawan di dalam perusahaan, individual stressor, 

adalah penyebab stres yang berasal dari dalam diri individu, misalnya tipe kepribadian 

seseorang, kontrol personal dan tingkat kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, 

tingkat ketabahan dalam menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan peran. Dalam hal ini, 

permasalahan stres kerja menjadi hal yang penting yang perlu ditangani secara khusus oleh 

perusahaan karena memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kinerja individu dan 

perusahaan. Pada umumnya stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun 

perusahaan. Pada diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, 

kecemasan yang tinggi, frustrasi dan sebagainya (Rice, 1999). Bagi perusahaan, konsekuensi 

yang timbul dan bersifat tidak langsung adalah meningkatnya tingkat absensi, menurunnya 

tingkat produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, memicu 

perasaan teralienasi, hingga turnover (Greenberg & Baron, 1993; Quick & Quick, 1984; 

Robbins, 1993). Tingginya tingkat stres kerja individu dalam sebuah perusahaan dapat 

mengakibatkan hasil kerja tidak  optimal dan hal tersebut juga memicu rendahnya kepuasan 

kerja individu tersebut. Kepuasan kerja sendiri dapat diukur kedalam lima faktor penentu 

kepuasan kerja yang disebut dengan Job Descriptive Index (JDI) (Luthans, 2006; Spector, 

1997 dalam Robbins, 2003), yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan untuk 

mengembangkan diri, pengawasan, serta hubungan dengan rekan kerja. Rendahnya kepuasan 

kerja akibat ketidakpuasan individu ini pada akhirnya dapat berakibat pada rendahnya 

loyalitas dan komitmen individu terhadap organisasi. Ketidakpuasan  itu sendiri dapat 

dinyatakan dalam sejumlah cara (Robbins dan Judge, 2008), antara lain; keluar (exit), yaitu 

perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru dan 

mengundurkan diri, aspirasi (voice), yaitu secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki 
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kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan permasalahan dengan atasan, dan 

beberapa bentuk aktivitas serikat kerja, kesetiaan (loyalty), yaitu secara pasif tetapi optimistis 

menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan 

kecaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk ”melakukan hal 

yang benar”, dan pengabaian (neglect), yaitu secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih 

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, menurunnya kinerja 

individu, dan meningkatnya tingkat kesalahan.  

Adapun permasalahan mengenai stres kerja ini tidak hanya dijumpai pada individu yang 

bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta, namun hal ini juga 

banyak ditemui di lembaga perbankan Indonesia yang umumnya memiliki kompleksitas yang 

tinggi pada pekerjaannya. Dalam hal ini, individu akan sulit mencapai kepuasan kerja apabila 

ia masih bekerja dalam keadaan stres ataupun terjadi konflik antar rekan kerja sehingga 

lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Seperti yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins 

dalam bukunya yang berjudul “Organizational Behavior”, mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Dia melihat bahwa kepuasan kerja 

tidak hanya berkutat pada aspek operasional pekerjaan saja, tetapi juga pada aspek lain yang 

lebih luas yang mempunyai implikasi terhadap dirinya dalam melakukan pekerjaan itu. Hal-

hal yang mempengaruhi kepuasan kerja bagi seorang pegawai antara lain: suasana pekerjaan, 

pengawasan (supervision), tingkat upah, peluang promosi dan hubungan dengan mitra kerja.  

Dalam hal ini, Bank Indonesia yang merupakan Bank sentral di Indonesia pun memiliki 

potensi terhadap timbulnya stres kerja di lingkungan karyawannya. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, bahwa adanya tuntutan akibat perubahan lingkungan eksternal, 
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beban kerja yang berlebihan dan tuntutan  dari pimpinan, serta rekan kerja yang kurang yang 

menyenangkan rentan sekali hubungannya dalam memicu stres kerja bagi para karyawannya. 

Pengaruh stres kerja ini cukup mengkhawatirkan karena karyawan yang seharusnya dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara total,  akan terganggu kinerjanya karena pengaruh dari 

stres kerja tersebut. Stres kerja inipun seringkali berakibat pada kinerja yang menurun,  

semangat kerja menurun, pengambilan keputusan kurang berkualitas, serta menurunkan 

kreatifitas dan inovasi individu, sehingga harapan karyawan untuk mencapai kepuasaan atas 

pekerjaannya justru tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, pihak manajemen khususnya terkait 

dengan manajemen sumber daya manusia perlu memperhatikan masalah ini secara cermat, 

karena karyawan merupakan sumber  daya utama yang menunjang keberhasilan organisasi. 

Dalam hal ini, pihak manajemen harus mampu membantu mengatasi permasalahan 

karyawannya terutama terkait dengan stres kerja, serta menunjang aktivitas karyawannya 

guna tercapainya kepuasan kerja. Pada umumnya setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan 

kerja yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Seringkali 

perusahaan beranggapan bahwa tingkat gaji atau upah merupakan faktor utama untuk 

mencapai kepuasan kerja. Padahal gaji hanya memberikan kepuasan sementara karena gaji 

sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan nilai (value) yang dimiliki oleh orang yang 

bersangkutan (Hulin 1966, dalam Stephanus Meilala, 2005). Gaji akan berpengaruh pada 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tiap karyawan. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, 

maka karyawan akan merasa aman dalam melaksanakan pekerjaannya, karena keluarga yang 

harus mereka tanggung telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerjaan akan berpengaruh 

pada aktualisasi diri pekerja pada pekerjaannya tersebut. Pekerjaan yang sesuai dengan 

pendidikan dan keahlian akan memperlancar jalannya aktivitas dan meningkatkan prestasi 
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kerja karyawan. Prestasi kerja akan berpengaruh pada adanya kesempatan promosi yang 

diberikan oleh perusahaan. Kesempatan promosi yang dilakukan secara tidak adil atau tidak 

sesuai dengan prestasi kerja yang diraih masing-masing karyawan akan menimbulkan 

ketidakpuasan kerja. Dapat dikatakan jika karyawan tidak puas dan tidak nyaman dalam 

bekerja, maka mereka tidak optimal dalam menjalankan pekerjaannya. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh terhadap pengaruh stres kerja 

pada kepuasan kerja karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon untuk mengetahui sejauh 

mana variabel tersebut mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.  

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Stres kerja merupakan salah satu permasalahan yang paling umum dijumpai baik di 

perusahaan maupun perbankan. Keberadaan stres kerja ini sendiri seringkali merugikan 

perusahaan, karena karyawan yang seharusnya dapat bekerja secara optimal, semakin 

turun kinerjanya akibat adanya stres kerja, sehingga karyawan sulit fokus dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Namun di sisi lain, stres kerja yang dikelola dengan baik 

juga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja. Dalam hal ini, karyawan mampu 

mengelola stresnya ke dalam bentuk yang lebih positif (eustress) dengan tidak 

memandang stres tersebut sebagai hambatan, namun stres yang ada dipandang sebagai 

sebuah tantangan untuk bekerja secara lebih baik lagi, sehingga hal ini bukannya 

menurunkan motivasi bekerja, tetapi malah semakin meningkatkan motivasi bekerja 

karyawan. Stres kerja timbul, tidak hanya dipicu oleh faktor internal perusahaan, tetapi 

juga dapat dipicu oleh faktor eksternal perusahaan. Dalam hal ini peneliti akan 
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memfokuskan pada faktor stres kerja yang timbul oleh faktor di dalam organisasi, yaitu 

meliputi faktor interpersonal demands, role demands, dan organizational leadership, 

karena selama berada dalam organisasi, karyawan akan berinteraksi lebih sering dengan 

lingkungan organisasinya dibandingkan dengan interaksinya yang terjadi di luar 

organisasi. Selain itu, disebutkan pula oleh  Robbins (2003), bahwa salah satu dampak 

stres secara psikologis dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan. Adapun penelitian 

ini akan dilaksanakan pada Kantor Bank Indonesia Cirebon guna mengetahui dan 

menganalisis apakah stres kerja yang berasal dari faktor organisasi meliputi interpersonal 

demands, role demands, dan organizational leadership memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Kantor Bank Indonesia Cirebon itu sendiri.         

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang akan diulas dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan 

masalah yang terkait dengan pengaruh stres kerja  terhadap kepuasan kerja karyawan 

Kantor Bank Indonesia Cirebon sebagai berikut : 

1. Apakah interpersonal demands berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon ? 

2. Apakah role demands berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja  karyawan 

Kantor Bank Indonesia Cirebon ? 

3. Apakah organizational leadership berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon ?  
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3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini akan difokuskan kepada pengukuran tingkat kepuasan kerja dan stres kerja 

karyawan di lingkungan Kantor Bank Indonesia Cirebon. Objek dari penelitian ini adalah 

para karyawan di lingkungan Kantor Bank Indonesia Cirebon sebagai salah satu kantor 

yang merupakan bagian dari Bank Indonesia dan memiliki tugas terutama dalam bidang 

moneter, sistem pembayaran, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional 

perbankan di Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan 

dan Kabupaten Majalengka. 

 Dalam penelitian ini akan digunakan dasar modifikasi dari teori kepuasan kerja yang 

dikemukakan oleh Stephen P Robbins, yang akan dijabarkan dalam dimensi 

pengukurannya. Selanjutnya untuk mengukur tingkat stres kerja karyawan, akan 

digunakan teori tentang stres kerja yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins. 

Penelitian ini memfokuskan untuk  mengukur stres kerja hanya berdasarkan faktor 

organisasi yang meliputi role demands, interpersonal demands, organizational structure 

dan organizational leadership. Namun, pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 

3 variabel dari faktor organisasi yaitu role demands, interpersonal demands, dan 

organizational leadership, sedangkan organizational structure tidak dijadikan variabel 

penelitian karena kurangnya pemahaman peneliti terhadap variabel ini. Dalam hal ini, 

stres kerja dapat disebabkan bukan hanya oleh faktor organisasi saja, melainkan juga 

dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan individu. Penelitian ini akan menggunakan 

sudut pandang dari diri pribadi karyawan mengenai kepuasan kerja dan stres kerja di 

lingkungannya. Dengan demikian diharapkan data yang diperoleh adalah berupa data 
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primer, dengan tingkat intervensi dari peneliti yang rendah sehingga penelitian menjadi 

lebih independen.  

4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

interpersonal demands terhadap kepuasan kerja karyawan Kantor Bank Indonesia 

Cirebon. 

b. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan antara role 

demands terhadap kepuasan kerja karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon. 

c. Mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

organizational leadership terhadap kepuasan kerja karyawan Kantor Bank 

Indonesia Cirebon. 

5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen  

1. Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi top manajemen dalam mengambil 

keputusan dan sebagai bahan kajian untuk menilai seberapa tinggi kepuasan kerja dari 

para karyawannya. 

2. Memberikan dorongan bagi manajemen terkait agar memperhatikan stres kerja dan 

kepuasan kerja para karyawannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

bagi terciptanya kinerja pegawai yang maksimum. 

a.  Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

di bidang Sumber Daya Manusia terutama terkait dengan permasalahan yang diulas yaitu 

mengenai pengaruh stres kerja terhadap kepuasan karyawan. 

b. Bagi Penulis  

1. Sebagai sarana penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kuliah dalam dunia kerja. 

2. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan STIE Indonesia Banking School.  

 

6. Sistematika Penelitian  

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sismatika penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar acuan teori bagi penelitian, penjelasan dari masing-masing variabel stres kerja dan 

kepuasan kerja, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.  

 

Bab III : Metode Peneltian 

Bab ini menguraikan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis.  

Bab IV : Hasil dan Pembahasan  
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Bab ini menjabarkan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan yang 

dilakukan. 

Bab V : Penutup  

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Tantri Rahbanil Ikhsan, Me.-IBS, 2011



27 
 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Tinjauan Pustaka 

2.1 Stres Kerja 

2.1.1 Definisi Stres Kerja 

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan 

kondisi seseorang (Handoko, 1997). Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. Adapun menurut Robbins 

(2003) stres juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan keadaan psikis 

seseorang dalam mencapai suatu sasaran yang untuk mencapainya terdapat batasan atau 

penghalang. Sementara itu, Ivancevich dan Matterson (2002) mendefinisikan stres kerja 

sebagai respon adaptif yang dipengaruhi oleh perbedaan individu yang merupakan suatu 

konsekuensi dari tindakan, situasi atau kejadian eksternal (lingkungan) yang 

menempatkan tuntutan fisik dan psikologis yang berlebihan terhadap seseorang. Dalam 

suatu kesempatan berbeda, Smith (1981) mengemukakan bahwa konsep stres kerja dapat 

ditinjau dari beberapa sudut, yaitu: pertama, stres kerja merupakan hasil dari keadaan 

tempat kerja. Kedua, stres kerja merupakan hasil dari dua faktor organisasi yaitu 

keterlibatan dalam tugas dan dukungan organisasi. Ketiga, stres terjadi karena faktor 

“workload”  juga faktor kemampuan melakukan tugas. Keempat, akibat dari waktu kerja 

yang berlebihan. Kelima, adalah faktor tanggung jawab kerja. Terakhir, tantangan yang 
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muncul dari tugas, sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan hasil yang 

disebabkan oleh faktor-faktor di atas. 

  Sementara itu, Heilriegel dan Slocum (1986) mengatakan bahwa stres kerja dapat 

disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu konflik, ketidakpastian, tekanan dari tugas 

serta hubungan dengan pihak manajemen. Jadi, stres kerja merupakan umpan balik atas 

diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan 

organisasi. Kemudian, dikatakan pula bahwa stres kerja merupakan faktor-faktor yang 

dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat 

mengganggu individu tersebut. Stres kerja yang dapat meningkatkan motivasi karyawan 

dianggap sebagai stres kerja yang positif (eustress). Sebaliknya, “stressor” yang dapat 

mengakibatkan hancurnya produktivitas kerja karyawan dapat disebut sebagai stres 

negatif (distress). Apabila pengertian stres dikaitkan dengan penelitian ini maka stres itu 

sendiri adalah suatu kondisi yang mempengaruhi keadaan fisik atau psikis seseorang 

karena adanya tekanan dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang dapat 

mengganggu pelaksanaan kerja mereka. 

2.1.2 Gejala-gejala Stres 

 Cary Cooper dan Alison Straw (1995) mengemukakan gejala stres 

dapat berupa tanda-tanda berikut ini: 

1. Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan 

lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang 

tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah. 

2. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, 

tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, 
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kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berfikir jernih, sulit membuat 

keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah dalam penampilan dan 

hilangnya minat terhadap orang lain. 

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

berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, 

penjengkel menjadi meledak-ledak. 

Sementara itu, disebutkan pula, bahwa gejala stres di tempat kerja, meliputi: 

1. Kepuasan kerja rendah 

2. Kinerja yang menurun 

3. Semangat dan energi menjadi hilang 

4. Komunikasi tidak lancar 

5. Pengambilan keputusan jelek 

6. Kreativitas dan inovasi kurang 

7. 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 (dalam Handoyo, 

2001), gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini: 

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. 
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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. 

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja 

Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stressors. Meskipun stres dapat 

diakibatkan oleh hanya satu stressors, biasanya karyawan mengalami stres karena kombinasi 

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

timbulnya stres, yaitu: 

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 
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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 daripada yang dimungkinkan oleh waktu. 

Ambiguitas peran tercipta bila harapan peran tidak dipahami dengan jelas dan karyawan 

tidak pasti mengenai apa yang harus dikerjakan. 

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 antarpribadi 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 
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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”.  

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.  

 

Tosi et al. (1990) mengatakan bahwa terdapat lima faktor yang menjadi penyebab stres 

dalam organisasi, yaitu: 

1. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pekerjaan Seorang Individu  
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Dalam hal ini ada beberapa tugas yang cenderung menunjukkan lebih banyak 

berhubungan dengan stres daripada tugas-tugas lain. Sebagai contoh, karyawan-

karyawan yang berkolaret biru lebih memungkinkan menghadapi risiko pekerjaan yang 

mengancam kesehatan, karena tugas-tugas yang dilakukan berhubungan dengan bahan-

bahan beracun (Shostak, 1980). Peneliti-peneliti yang lain menunjukkan bahwa orang 

yang bekerja pada pekerjaan rutin mengalami tingkat keengganan, kebosanan 

(Kornhauser, 1965) dan bekerja dengan kecepatan gerakan mempunyai hubungan 

signifikan dengan ketegangan, kecemasan, kemarahan, dan tugas yang ada dalam 

pekerjaan tersebut (Hurrel, 1985).  

2. Stres Peran 

Kahn dkk. (1964)  menyatakan bahwa individu-individu lebih efektif dalam  

memainkan perannya ketika ia memahami tentang peran yang dimainkannya, sehingga 

mereka tidak mengalami stres atau tekanan-tekanan peran yang menimbulkan konflik 

peran yang tinggi.  

3. Peluang Partisipasi  

Partisipasi adalah penting untuk dua alasan, yaitu: (1) partisipasi dihubungkan dengan 

konflik peran yang rendah dan ketidakjelasan peran yang rendah (Kahn et al., 1964, 

Tosi, 1971); (2) Partisipasi yang tinggi (keputusan-keputusannya lebih berpengaruh) 

dapat membuat seseorang merasa dapat mengendalikan lingkungan sekitarnya.   

4. Tanggung jawab 
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Tanggung jawab yang lain mungkin dapat mempengaruhi stres yang sedang bekerja 

(Cooper dan Marshal, 1976). Sebagai contoh yaitu seorang manajer keefektifannya 

tergantung pada siapa yang bekerja untuknya. Seandainya manajer mempunyai alasan 

bahwa dirinya tidak mempunyai kepercayaan terhadap mereka, atau kemampuannya 

kurang dapat mengendalikan mereka, maka manajer akan mengalami stres karena 

dirinya tidak dapat mengendalikan situasi tersebut.  

5. Faktor-Faktor Organisasi 

Organisasi itu sendiri dapat menyebabkan stres, yaitu banyak orang yang percaya 

bahwa birokrasi (atau mekanis) merupakan bentuk organisasi yang mengarah dan tidak 

memaksimalkan potensi individu, sedangkan struktur organisasi lebih memungkinkan 

untuk mewujudkan potensi dan produktivitas individu (Argyris, 1964; Presthus, 1978).  

2.1.4  Konsekuensi Stres  

 Stres dapat muncul dengan beberapa gejala. Diantaranya dapat dilihat dari sakit yang 

diderita oleh karyawan, misalnya: tekanan darah tinggi, tukak lambung, maag, 

stroke, atau dari perilaku karyawan, kesulitan mengambil keputusan, hilangnya 

selera makan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut menandakan bahwa karyawan 

tersebut sedang mengalami stres. Dari kondisi tersebut, Robbins (2003) menyatakan 

ada tiga kategori umum dari konsekuensi stres, yaitu :  

1. Gejala Fisiologis  

Gejala fisiologis merupakan gejala awal yang bisa diamati, terutama pada 

penelitian medis dan ilmu kesehatan. Stres cenderung berakibat pada perubahan 

metabolisme tubuh, meningkatnya detak jantung dan pernafasan, peningkatan 
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tekanan darah, timbulnya sakit kepala, serta yang lebih berat lagi terjadinya 

serangan jantung.  

 

2. Gejala Psikologis  

Dari segi psikologis, stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Hal itu merupakan 

efek psikologis yang paling sederhana dan paling jelas. Namun bisa saja muncul 

keadaan psikologis lainnya, misalnya ketegangan, kecemasan, mudah marah, 

kebosanan, suka menunda-nunda. Terbukti bahwa jika seseorang diberikan 

sebuah pekerjaan dengan peran ganda atau berkonflik, ketidakjelasan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab pemikul pekerjaan, maka stres dan ketidakpuasan 

akan meningkat. 

3. Gejala Perilaku  

Gejala stres yang dikaitkan dengan perilaku mencakup dalam produktivitas, 

absensi, dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan, 

merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. 

2.1.5 Pendekatan-pendekatan dalam Mengelola Stres  

  A. Pendekatan Pribadi dalam Mengelola Stres 

Pada dasarnya stres perlu dikelola dan diatasi, paling tidak dalam pikiran orang 

pernah berusaha untuk membiarkan atau menghindari kondisi, situasi dan peristiwa 

yang penuh dengan tekanan. Tetapi juga ada orang yang berusaha untuk mengubah, 

mengelola atau mengatasinya secara tepat dan efektif. Untuk pendekatan pribadi ini 

dapat menggunakan dua strategi (Tosi, 1990), yaitu:  

1. Strategi Psikologis  
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Strategi psikologis ini menitikberatkan pada usaha mengelola stres kerja untuk 

tujuan perubahan perilaku melalui: 

 

a. Peningkatan Kesadaran diri 

 Kesadaran diri bertujuan untuk membantu menjernihkan pikiran seseorang 

agar dapat mengendalikan emosi dan menghindari beban psikis dan stres 

kerja yang bersumber dari kondisi, situasi, atau peristiwa dalam 

pekerjaannya. 

b. Pengurangan Ketegangan  

Strategi yang digunakan dalam pengurangan ketegangan dalam stres kerja ini 

adalah mencari tempat yang tenang untuk melakukan “meditasi”, 

menempatkan posisi tubuh dengan nyaman dan rileks, memejamkan mata 

dan melepaskan ketegangan otot-otot dengan mendengarkan pernapasan kita 

secara teratur selama lebih kurang 15 hingga 20 menit. Tujuannya adalah 

agar kita dapat menghilangkan perasaan-perasaan yang menegangkan yang 

ditimbulkan oleh sekumpulan otot-otot yang mengalami ketegangan yang 

meliputi otot-otot tangan, bagian tangan dari siku ke pergelangan tangan, 

bagian belakang, leher, wajah, kaki, dan pergelangan kaki.  

c. Konseling atau Psikoterapi 

Usaha yang dilakukan dalam konseling dan psikoterapi ini adalah 

menemukan masalah dan sumber-sumber ketegangan yang dapat 

menimbulkan stres kerja, menolong mengubah pandangan seseorang 

terhadap kondisi, situasi atau peristiwa yang menimbulkan stres kerja, dan 
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mengembangkan berbagai alternatif untuk menentukan strategi yang paling 

tepat dalam menghadapi stres kerja, menentukan tindakan, dan menilai hasil 

serta melakukan tindak lanjut.  

2. Strategi Fisiologis 

Strategi fisiologis ini menitikberatkan pada usaha mengelola stres kerja dengan 

tujuan melatih kesehatan fisik, melalui latihan fisik atau berolahraga, sehingga 

dapat mengurangi kegelisahan, kecemasan, dan depresi akibat stres.  

 

B. Pendekatan Organisasi dalam Mengelola Stres Kerja 

Untuk dapat mengatasi atau mengelola stres kerja dengan cara yang efektif, 

individu diharapkan mempunyai program-program pengelolaan stres kerja. 

Pernyataan ini seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa 500 firma yang sangat 

besar mempunyai lebih dari 90% yang terdiri dari program-program khusus untuk 

menolong para karyawan dalam mengatasi stres kerja mereka (yang diungkapkan 

dalam Business Week, 1988). Ada beberapa cara yang digunakan untuk 

mengelola stres dalam organisasi, yaitu: 

1. Meningkatkan komunikasi  

 Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi ketidakjelasan peran dan 

konflik peran adalah meningkatkan komunikasi yang efektif di antara 

manajer dan karyawan, sehingga akan tampak garis-garis tugas dan tanggung 

jawab yang jelas di antara keduanya. Situasi semacam ini dapat mengurangi 

timbulnya stres kerja dalam organisasi. 

2. Sistem Penilaian dan Ganjaran yang Efektif  
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 Ketika ganjaran diberikan kepada karyawan, karyawan telah menyadari 

bahwa ganjaran tersebut berhubungan dengan prestasi kerjanya. Ia menyadari 

juga bahwa ia bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya 

(mengurangi konflik peran) saat ia berada dalam suatu keadaan (mengurangi 

ketidakjelasan tugas). Situasi ini terjadi bila hubungan di antara atasan dan 

bawahan berada dalam suasana kerja dan sistem penilaian prestasi kerja 

efektif. 

3. Meningkatkan Partisipasi 

 Untuk dapat mengurangi ketidakjelasan peran dan konflik peran, pengelola 

perlu meningkatkan partisipasi terhadap proses pengambilan keputusan, 

sehingga setiap karyawan yang ada dalam organisasi mempunyai  tanggung 

jawab bagi peningkatan prestasi kerja karyawan. 

4. Memperkaya Tugas 

 Setiap manajer perlu memberikan dan memperkaya tugas kepada karyawan 

agar mereka dapat lebih bertanggung jawab, lebih mempunyai makna tugas, 

yang dikerjakan, dan lebih baik dalam melaksanakan pengendalian serta 

umpan balik terhadap produktivitas kerja karyawan baik secara kuantitas 

maupun kualitas.   

5. Mengembangkan Keterampilan, Kepribadian, dan Pekerjaan   

 Mengembangkan keterampilan, kepribadian dan pekerjaan merupakan salah 

satu cara untuk mengelola stres kerja di dalam organisasi. Pengembangan 

keterampilan dapat diperoleh melalui latihan-latihan yang sesuai dengan 

kebutuhan karyawan dan organisasi atau pengembangan kepribadian yang 
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dapat mendukung usaha pengembangan pekerjaan baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 

 

2.2  Kepuasan Kerja   

2.2.1  Definisi Kepuasan Kerja 

Beberapa definisi dari berbagai sumber yang menjelaskan kepuasan kerja adalah sebagai 

berikut : Mohammad As’ad (1995) mengutip pendapat Wexley dan Yukl (1984) yang 

mendefinisikan kepuasan kerja adalah bagaimana perasaan karyawan terhadap 

pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa perasaan ini dapat bersifat ”favorable” dan 

”unfavorable” tergantung dari bagaimana karyawan menilai aspek-aspek kepuasan kerja 

itu sendiri. Seorang manajer harus dituntut agar memberikan suasana yang baik dan 

menyenangkan juga jaminan keselamatan kerja sehingga karyawan merasa terpuaskan. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu 

memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai 

yang dianutnya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan 

dan sistem nilai yang dianut individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. 

Demikian pula sebaliknya, semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang tidak sesuai 

dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu, maka semakin rendah tingkat 

kepuasan yang didapat. 

2.2.2 Teori Kepuasan Kerja  

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih 

puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan 
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tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang 

kepuasan kerja yaitu: 

1. Two Factor Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg (dalam Gibson, 1996) yaitu bahwa 

kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda 

yaitu motivators dan hygiene factors. Pada teori ini ketidakpuasan dihubungkan dengan 

kondisi di sekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan 

dan hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Faktor ini 

terkait dengan faktor mencegah reaksi negatif sehingga dinamakan sebagai hygiene atau 

maintainance 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. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi yang dinamakan 

motivators. 

2. Value Theory 

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil pekerjaan yang 

diterima individu seperti apa yang diharapkannya. Semakin banyak orang menerima 

hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah 

perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. 

Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. 

3. Discrepancy Theory 
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Teori pertentangan dari Locke yang  menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai, yaitu 

ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan seseorang individu 

dengan apa yang diterima dalam kenyataannya  dan apa pentingnya pekerjaan yang 

diinginkan oleh individu tersebut. Menurut Locke seseorang individu akan merasa puas 

atau tidak puas merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia 

mempersiapkan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan dan hasil kerjanya. 

4. Facet Satisfaction (Model dari Kepuasan Bidang/Bagian) 

Model Lawler dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori keadilan dari J. Adams. 

Menurut model Lawler orang akan puas dengan bidang tertentu dari pekerjaan mereka 

(misalnya, hubungan antar rekan kerja, atasan dan bawahan, dan gaji). Individu dapat 

menerima dan melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati dalam bidang yang ia 

persepsikan, maka hasilnya akan sama dengan jumlah yang ia persepsikan dari yang 

secara aktual mereka terima. Jumlah dari bidang yang dipersepsikan orang terhadap apa 

yang individu terima secara nyata  tergantung dari hasil/output yang secara nyata individu 

terima dan hasil/output yang dipersepsikan dari orang, yaitu dengan siapa individu akan 

membandingkan dirinya sendiri.   

5. Opponent Process Theory 

Teori proses bertentangan dari Landy (dalam Munandar, 2001)  memandang kepuasan 

kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lain. Teori 

ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan suatu keseimbangan emosional 
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(emotional equilibrium). Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi emosional yang 

ekstrem tidak memberikan kemaslahatan. Dalam hal ini, jika individu memperoleh 

keberhasilan dalam pekerjaannya, maka pada saat yang bersamaan ia merasa senang dan 

bangga, namun di sisi lain ia pun menjadi takut gagal karena tidak dapat 

mempertahankan keberhasilannya 

6. Equity Theory (Teori Keadilan) 

Teori ini dikemukakan oleh Adam, 1963 (dalam Sopiah, 2008)  yang menyatakan bahwa 

karyawan atau individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan 

mereka. Aspek-aspek pekerjaan yang dimaksud, misalnya gaji, rekan kerja, dan supervisi. 

Individu atau karyawan akan merasa puas bila jumlah aspek yang sebenarnya atau 

sesungguhnya dia terima sesuai dengan yang seharusnya dia terima. 

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Ada lima faktor penentu kepuasan kerja yang disebut dengan Job Descriptive Index (JDI) 

(Luthans, 2006; Spector, 1997 dalam Robbins, 2003), yaitu :  

1. Pekerjaan itu sendiri  

 Tingkat dimana sebuah pekerjaan menyediakan tugas yang menyenangkan, kesempatan 

belajar dan kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab. Hal ini mejadi sumber 

mayoritas kepuasan kerja. Menurut Locke, ciri-ciri intrinsik yang menentukan kepuasan 

kerja adalah keragaman, kesulitan, jumlah pekerjaan, tanggung jawab, otonomi, kendali 

terhadap metode kerja, kemajemukan, dan kreativitas. 
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 2. Gaji  

 Menurut penelitian Theriault, kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolute 

dari gaji yang diterima, derajat sejauh mana gaji memenuhi harapan-harapan tenaga 

kerja, dan bagaimana gaji diberikan. Upah dan gaji diakui merupakan faktor yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja.  

3. Peluang Promosi 

Karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperluas 

pengalaman kerja, dengan terbukanya kesempatan untuk kenaikan jabatan.  

4. Pengawasan (Supervisi)  

Kemampuan supervisor untuk menyediakan bantuan teknis dan perilaku dukungan. 

Menurut Locke, hubungan fungsional dan hubungan keseluruhan yang positif 

memberikan tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan. 

5. Hubungan Dengan Rekan Kerja  

Kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hubungan sosial akan terpenuhi dengan 

adanya rekan kerja yang mendukung karyawan. Jika terjadi konflik dengan rekan kerja, 

maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan.  

Menurut Robbins (2003), kepuasan kerja (job satisfication) mengacu kepada sikap individu 

secara umum terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas dengan 

pekerjaannya mempunyai sikap negatif terhadap pekerjaan tersebut. 
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2.3  Hubungan Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja 

Beberapa studi yang dilakukan oleh peneliti yang mempelajari hubungan antara stres dan 

kepuasan kerja. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir, dan kondisi seseorang, sedangkan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan ketika para karyawan memandang pekerjaan mereka. Keduanya saling 

berhubungan seperti yang dikemukakan Robbins (2003), bahwa salah satu dampak stres 

secara psikologis dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan. Robbins (2003) juga 

berpendapat stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang dikaitkan dengan pekerjaan 

menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan dan memang itulah efek 

psikologis yang paling sederhana dan paling jelas dari stres itu. Lebih jauh lagi Robbins 

(2003) bahwa dampak dari stres terhadap kepuasan adalah secara langsung.  

Bagi banyak orang kuantitas stres yang rendah sampai sedang, memungkinkan mereka 

melakukan pekerjaannya dengan lebih baik karena membuat mereka mampu meningkatkan 

intensitas kerja, kewaspadaan, dan kemampuan berinteraksi. Sementara itu,  tingkat stres yang 

tinggi, atau bahkan tingkat sedang yang berkepanjangan akhirnya akan menyebabkan kinerja 

yang merosot secara drastis (Robbins, 2003). 

  

B. Penelitian Terdahulu  

M. Novita Widyawati (1998) Meneliti  hubungan aspek-aspek  stressor kerja dengan 

kepuasan kerja. Hasil penelitian ini yaitu terdapat korelasi negatif yang signifikan antara 

aspek-aspek  stressor tersebut terhadap  kepuasan kerja. Korelasi negatif dari aspek-aspek 

stressor terhadap kepuasan kerja tersebut menunjukan bahwa semakin rendah karyawan 
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mempersepsikan aspek-aspek stressor tersebut, maka kepuasan kerja karyawan akan 

semakin meningkat. 

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. 

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 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. 

C. Kerangka Penelitian  

Kerangka pemikiran 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: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

      STRES KERJA (X)   

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Ho1 : interpersonal demand  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon.  

Ha1 : interpersonal demand berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

Kantor Bank Indonesia Cirebon.  

Ho2 : role demands tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

Kantor Bank Indonesia Cirebon.  

Ha2 : role demands berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Kantor 

Bank Indonesia Cirebon.  

Ho3 : organizational leadership tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon. 

Interpersonal demand (X1) 

Role demands (X2) 

Organizational Leadership (X3) 

KEPUASAN KERJA (Y) 

Pekerjaan itu sendiri  

Gaji 

Kesempatan/Promosi 

Pengawasan (supervisi) 

Rekan Kerja 
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 Ha3: organizational leadership berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian  

Objek dari penelitian ini yaitu berfokus pada karyawan Kantor Bank Indonesia 

Cirebon. Selain itu, karyawan yang menjadi objek penelitian adalah karyawan 

yang telah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dari golongan 1 sampai 

golongan 4. Penelitian ini berlokasi pada Kantor Bank Indonesia yang berada di 

daerah Cirebon yang beralamat di jalan Yos Sudarso no. 5 – 7 Cirebon.  Adapun 

waktu penelitian dilakukan selama satu bulan, dimulai dari awal hingga akhir 

bulan Maret 2011 . Sifat penelitian ini yaitu berupa studi kasus, Pemilihan lokasi 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan berdasarkan pertimbangan adanya 

kesediaan pihak perusahaan untuk memberikan informasi dan data yang 

diperlukan sesuai dengan penelitian.    

3.2   Data yang dihimpun 

Data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir ini bersumber dari data 

primer dan data sekunder. Menurut Istijanto (2006) data primer adalah data asli 

yang dikumpulkan oleh periset dan belum tersedia untuk menjawab masalah 

penelitian secara khusus, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah 

tersedia atau sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan sebelumnya. 

Sementara itu, cara memperoleh data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data 

atau informasi berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer dapat 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, wawancara 
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dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan yaitu pihak perusahaan yang 

berkaitan dengan sumberdaya manusia serta melalui hasil pengisian kuesioner. 

Data sekunder tentang gambaran umum perusahaan, mencakup data tentang 

sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, ketenagakerjaan karyawan 

yang diperoleh dari literatur-literatur dan laporan-laporan yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

  3.3  Teknik  Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan karena wawancara mempunyai sejumlah kelebihan, antara 

lain: dapat digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan, informasi yang diperoleh lebih meyakinkan, 

memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam mengajukan pertanyaan. 

Wawancara dilakukan langsung dengan karyawan dan pimpinan antar satuan 

kerja. 

2. Kuesioner 

Kuesioner yang diberikan kepada responden berisi pernyataan mengenai stres 

kerja karyawan yang berasal dari faktor organisasional, yaitu interpersonal 

demands, role demands, dan organizational leadership dan kepuasan kerja 

karyawan. Cara penilaian terhadap hasil jawaban kuesioner dengan menggunakan 

skala Likert (Sumarsono, 2004), karena skala Likert berhubungan dengan 
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pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, dengan bobot tertentu pada 

setiap pertanyaan yaitu : 

Bobot nilai 1 : Sangat Tidak Setuju Sekali 

Bobot nilai 2 : Sangat Tidak Setuju 

Bobot nilai 3  : Tidak Setuju  

Bobot nilai 4 : Netral  

Bobot nilai 5 : Setuju 

Bobot nilai 6 : Sangat Setuju 

Bobot nilai 7 : Sangat Setuju Sekali 

3. Studi pustaka 

Diperlukan untuk mencari referensi dan literatur yang berkaitan dengan kegiatan 

yang dilakukan sebagai data pelengkap dan pembanding dari data yang ada. 

 3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan 

data dari variabel yang diteliti. Pengertian populasi dapat diartikan sebagai 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Populasi penelitian ini adalah 

karyawan Kantor Bank Indonesia Cirebon  yang berjumlah 65 orang.  

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan 

sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap 

bisa mewakili populasi (Sugiyono, 2004). Dalam menentukan sampel diperlukan 

suatu metode pengambilan sampel yang tepat agar diperoleh sampel yang 
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representatif dan dapat menggambarkan keadaan populasi secara maksimal. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidential, yaitu merupakan 

teknik penentuan sampel secara kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan 

(insidential) bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik 

sampel yang telah ditentukan, akan dijadikan sampel. Adapun rumus dalam 

menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan: N = Populasi 

          n = Sampel  

          e = Tingkat Signifikansi ( 0,05 atau 95%) 

Dengan menggunakan rumus Slovin di atas, maka diperoleh sampel penelitian 

sejumlah: 

 = 55 sampel 

Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan sampel sebanyak 35 orang responden 

dengan pertimbangan karyawan yang dapat dijadikan  responden hanya  berasal 

dari golongan 1 hingga 4 dari 6 golongan yang ada di Kantor Bank Indonesia 

Cirebon. Selain itu, responden dari golongan 1 hingga 4 tersebut hanya 

sebagiannya saja yang bekerja di dalam kantor, sedangkan sisanya bertugas di 

luar kantor.     

3.4  Teknik Pengolahan Data  

3.4.1  Jenis Variabel  

Simamora (2004) menyatakan bahwa variabel adalah karakteristik, sifat, atau 

atribut yang memiliki beragam nilai. Ada dua jenis variabel, antara lain variabel 
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bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Adapun variabel terikat 

merupakan variabel yang menjadi perhatian umum peneliti, dan dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam hal ini, indikator dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.4.1 

Tabel Variabel Penelitian  

No. 

Variabel 

Penelitian 

Dimensi Penelitian Indikator Penelitian 

1. Stres Kerja Interpersonal Demands  Komunikasi dengan 

rekan kerja.  

 Rekan kerja dapat 

diandalkan dalam 

membantu 

menyelesaikan 

pekerjaan. 

 Kelancaran kerjasama 

antarsatuan kerja 

dalam organisasi. 

 Adanya perbedaan 

pendapat dengan 

rekan kerja.  

 Adanya keinginan 
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untuk menerima 

tawaran bekerja di 

perusahaan lain, 

karena tidak mampu 

bekerja sama dengan 

rekan kerja di 

perusahaan terdahulu. 

2.  Role Demands  Kesulitan dalam 

memenuhi standar 

kerja. 

 Tuntutan tugas yang 

besar membuat 

responden tidak 

memiliki waktu yang 

cukup untuk 

berkumpul dengan 

keluarga. 

 Tuntutan tugas yang 

besar membuat 

responden tidak dapat 

meluangkan waktu 

untuk melakukan 

kegiatan sosial. 
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 Wewenang yang 

diberikan tidak cukup 

untuk menjalankan 

tanggung jawab.  

 Beban kerja yang 

berlebihan.  

 Karyawan tidak 

mengetahui harapan 

institusi sehubungan 

dengan posisi 

pekerjaan yang 

diterima. 

 

3.  Organizational 

Leadership 

 Atasan tidak 

memberikan instruksi 

yang cukup jelas. 

 Atasan tidak 

membantu dan 

membimbing saat 

karyawan menemui 

kesulitan dalam 

bekerja. 

 Rendahnya 
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pengawasan 

(supervisi) yang 

dilakukan oleh atasan. 

 Atasan tidak 

memberikan dorongan 

dan semangat dalam 

bekerja. 

 Atasan tidak 

membantu karyawan 

dalam menyelesaikan 

konflik kerja.  

 

4. Kepuasan 

Kerja 

 Pekerjaan itu 

sendiri  

 Gaji 

 Peluang Promosi 

 Pengawasan 

 Hubungan 

dengan Rekan 

Kerja 

 Karyawan merasa 

senang karena sasaran 

kerja selalu tercapai.  

 Karyawan merasa 

senang dengan 

tanggung jawab yang 

dimilikinya dalam 

bekerja.  

 Manager memberikan 

dukungan kepada 

karyawan.  
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3.5 

 Teknik Pengujian Hipotesis  

1. U

j

i

 

V

a

l

i

d

i

tas Data  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh penulis 

yaitu berupa kuesioner, sehingga uji validitas yang dilakukan oleh penulis adalah 

untuk mengukur seberapa tepat atau cermat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner dalam mengukur variabel – variabel yang diteliti.  

2. Uji Reliabilitas Data 

 Karyawan menyukai 

rekan dan lingkungan 

kerjanya.  

 Jika karyawan 

melakukan pekerjaan 

dengan baik, maka 

akan dipromosikan. 

 Imbalan dan 

tunjangan yang 

diperoleh menjamin 

kebutuhan hidup 

karyawan dengan 

baik.  

ANALISIS PENGARUH..., Tantri Rahbanil Ikhsan, Me.-IBS, 2011



57 
 

Uji reliabilitas data digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. 

 

  

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. Konsekuensi 

adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan 

kesalahan menjadi tidak terhingga. Pengujian mulitikolinearitas dapat 

dilakukan dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 

Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas mana saja yang bisa 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Bila nilai tolerance di atas 0,1 maka dikatakan tidak terjadi 

kolinearitas yang berarti (Ghozali, 2006).   

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas, yakni 
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variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap 

(Ghozali, 2006). 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.   

Adapun persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: 

 Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

  Keterangan : Y   = Kepuasan Kerja Karyawan  

            X1 = Interpersonal Demands  

            X2 = Role Demands 

            X3 = Organizational Leadership 

               b   = Koefisien Regresi Stres Kerja 

            e   = Residual atau prediction error 

5. Analisis Determinasi (R
2
)  

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3…Xn) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada 
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sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R
2
 sama 

dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel 

dependen.    

6. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (X1, X2,….Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen ( Y ). Prosedur yang dilakukan untuk melakukan uji ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menentukan Hipotesis  

Ho1 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara interpersonal 

demands dengan kepuasan kerja. 

Ha1 : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara interpersonal demands 

dengan kepuasan kerja. 

Ho2 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara role demands 

dengan kepuasan kerja. 

Ha2 : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara role demands dengan 

kepuasan kerja. 

Ho3 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara organizational   

leadership dengan kepuasan kerja. 
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Ha3 : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara organizational 

leadership dengan kepuasan kerja. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5%  

3. Menentukan t hitung 

4. Menentukan t tabel  

Tabel distribusi t dapat dicari pada α = 5%  : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan 

df = n – k – 1  

Keterangan : n = jumlah kasus  

    k = jumlah variabel independen    

5. Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika  t tabel < t hitung, sedangkan Ho ditolak jika t tabel > t 

hitung.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Kantor Bank Indonesia 

Pada masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia (1942-1945) atau 

selama berlangsungnya Perang Dunia II, bank-bank milik Belanda, 

Inggris, dan China yang ada di Indonesia (Hindia Belanda) banyak yang 

dilikuidasi atau ditutup oleh Pemerintah Pendudukan Jepang yang 

berkuasa sejak tahun 1942 hingga 10 Oktober 1945. Peran De Javasche 

Bank pada saat itu diambil alih oleh bank milik Pemerintah Pendudukan 

Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, yaitu Nampo Kaihatsu Ginko. 

Semua kantor De Javasche Bank baik pusat maupun cabang-cabangnya 

yang berada di Hindia Belanda ditutup. Pada tanggal 22 Mei 1946, semua 

kantor De Javasche Bank yang semula ditutup oleh Pemerintah 

Pendudukan Jepang secara berangsur-angsur dibuka kembali antara lain di 

Jakarta (Kantor Pusat), Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Manado, 

Pontianak, Banjarmasin, dan Makassar. Beberapa saat setelah 

kemerdekaan RI, timbullah suatu keinginan dan pemikiran dari para 

pemimpin negara kita bahwa sebuah negara yang merdeka harus memiliki 

bank sentral, untuk mengatur segala kegiatan perekonomian dan 

perbankan secara nasional. Akhirnya, berdasarkan Keputusan Pemerintah 

Republik Indonesia No.118/1951 tanggal 2 Juli 1951, dibentuklah Panitia 
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Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Keputusan 

tersebut dilanjutkan dengan dibentuknya UU Nasionalisasi De Javasche 

Bank yaitu UU No.24/1951 tanggal 6 Desember 1951.  

Gedung Bank Indonesia Cirebon/Kantor De Javasche Bank (DJB) cabang 

Cirebon dibuka pada 31 Juli 1866 dan baru beroperasi tanggal 6 Agustus 

1866 dengan nama Agentschap van De Javasche Bank te Cheribon. 

Pembukaan kantor cabang ini berdasarkan surat keputusan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda No. 63 tanggal 31 Juli 1866. Kantor ini 

merupakan kantor cabang kelima setelah Semarang, Surabaya, Padang, 

dan Makasar, P.J. Janssens, Notaris di Cirebon ditunjuk sebagai pimpinan 

Kantor Cabang Cirebon pertama. Setiap tahun, P.J. Janssens memperoleh 

imbalan 25 % dari laba bersih minimal f 1.200. Dan sebagai komisaris dan 

wakil komisaris kantor cabang tersebut diangkat J.W. Peter Pemimpin 

Cabang Factor der Nederlansche Handel Maatschappij (kini menjadi BEII 

sebelum bergabung dengan Bank Mandiri) dan P. van Waasdjik. Peletakan 

batu pertama pembangunan gedung Kantor Cabang Cirebon yang terletak 

di Kampong Tjangkol No.5, dilakukan pada tanggal 21 September 1919 

oleh Jan Marianus Gerritzen (anak Direktur M.J. Gerritzen). Perencanaan 

arsitektur gedung kantor tersebut dilakukan oleh Biro Arsitek F.D. 

Cuypers & Hulswit. Gedung ini selesai dibangun dan digunakan pada 

tanggal 22 Maret 1921. Dari catatan sejarah gedung ini dari awal hingga 

sekarang yang menjadi gedung Bank Indonesia tetap pada lokasi tersebut 
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dan merupakan satu-satunya gedung Kantor Bank Indonesia yang hanya 

mempunyai satu kubah, sehingga tampak lebih ramping. 

Sesuai dengan UU No.23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.3/2004, Bank Indonesia memiliki single objective yaitu mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7). Dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut, maka pasal 8 UU tersebut memberikan tiga tugas kepada 

Bank Indonesia untuk: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 

(3) mengatur dan mengawasi bank. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan 

dengan UU maka organisasi Bank Indonesia menjadi 3 bidang tugas 

utama tersebut, yaitu Bidang Ekonomi dan Moneter, Bidang Sistem 

Pembayaran, dan Bidang Perbankan. Selanjutnya, untuk mendukung 

ketiga tugas tersebut maka diperlukan satu tugas lain yang juga sangat 

penting, yaitu Manajemen Intern. Berkaitan dengan hal tersebut, struktur 

organisasi Kantor Bank Indonesia Cirebon juga dibagi ke dalam tiga 

bidang yang dipimpin oleh seorang pemimpin Bank Indonesia. Di 

samping menjalankan fungsinya di wilayah kerja kabupaten dan kota 

Cirebon, Kantor Bank Indonesia Cirebon juga menjalankan fungsinya 

sebagai Kantor Bank Indonesia Koordinator di wilayah kabupaten 

Indramayu, kabupaten Kuningan dan kabupaten Majalengka.   

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi 
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“Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui 

peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang 

diberikan.” 

Misi 

“Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, 

perbankan, dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta 

memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya 

di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.”  

4.1.3 Sasaran Strategis 

 Terkendalinya inflasi daerah dan tersedianya informasi ekonomi 

regional.  

 Terwujudnya industri perbankan yang sehat. 

 Terpeliharanya kehandalan sistem pembayaran dan pengedaran uang. 

 Mendukung upaya pengendalian inflasi. 

 Mendorong upaya penyehatan industry perbankan. 

 Memelihara keamanan dan kehandalan sistem pembayaran. 

 Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. 

 Mengembangkan kompetensi dan memperkuat kepemimpinan 

pegawai. 

 Memperbaiki pelaksanaan governance. 

4.1.4 Tugas Pokok Kantor Bank Indonesia 

1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi 

dan keuangan daerah di wilayah kerja.  
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2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan/atau 

non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerja. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya. 

4. Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan 

ekonomi daerah yang didukung dengan penyediaan informasi 

berdasarkan hasil kajian yang akurat.  

5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor 

pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama. 

4.1.5 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi yang diterapkan pada Kantor Bank Indonesia Cirebon 

yaitu berdasarkan pada prinsip KITA K (Kompetensi, Integritas, 

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompak) yang juga merupakan budaya 

organisasi yang diterapkan baik oleh Bank Indonesia pusat maupun oleh 

Kantor-kantor Bank Indonesia yang berada di seluruh wilayah Indonesia. 

4.1.6 Struktur Organisasi  

       Gambar 4.1  

Struktur Organisasi KBI Cirebon 

  

 

 

 

 

 

Pemimpin Bank Indonesia 

Bidang Sistem Pembayaran 

& Manajemen intern 

Tim Ekonomi Moneter Tim Pengawasan Bank 

Kel.Pengawasan Bank I 
Seksi Distribusi Uang & 

Layanan Kas 

Seksi Pengolahan Uang  

Kel. Pemberdayaan 

Sektor Riil & UMKM 
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 4.1.7  Rekapitulasi Pegawai 

Tabel 4.1 

Tabel Rekapitulasi Pegawai 

Golongan Jabatan Jumlah 

VI 

V 

V 

V 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

III 

III 

III 

III 

III 

PBI 

DPBISPMI 

DPBIPB 

DPBIEM 

Kepala Seksi 

Kasir Muda Senior 

Pengawas Bank Muda Senior 

Analis Muda Senior 

Peneliti Ek.Mu.Senior 

Staf 

Analis Muda 

Peneliti Ekonomi Muda 

Pengawas Bank Muda 

Satpam Muda 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

3 

- 

5 

4 

Kel.Pengawasan Bank 

III 

Kel.Pengawasan Bank II 

Seksi Layanan Nasabah & 

Penyelenggaraan Kliring  

Seksi Sumber Daya  

Kel. Kajian, Statistik, & 

Survey 
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III 

III 

III 

II 

II 

II 

II 

I 

I 

Kasir Muda I 

Kasir Muda II 

Sekretaris Muda 

Kasir Pertama 

PTU 

Pengawas Bank Pertama 

Satpam Pertama 

Kasir Dasar 

Satpam Dasar 

- 

7 

1 

4 

7 

6 

1 

8 

3 

Jumlah Pegawai 65 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan dari angket 

atau kuesioner. Kesahihan disini mempunyai arti kuesioner atau angket yang 

dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu 

kuesioner dikatakan valid (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji pearson untuk menguji 

validitas dari kuesioner. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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 Jika r hitung > r tabel (uji dua sisi dengan signifikansi 0,05), maka 

instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan valid). 

 Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan signifikansi 0,05), maka 

instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid)  

Untuk hasil lengkap dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.2 

Tabel Hasil Uji Validitas 

No Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan 

1. 

Interpersonal Demands (X1) 

 Tidak mudah berkomunikasi dengan 

rekan kerja 

 Rekan kerja tidak dapat diandalkan 

dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaan. 

 Kerjasama antar satuan kerja dalam 

organisasi kurang lancar 

 Sering terjadi perbedaan pendapat 

dengan rekan kerja. 

 Jika ada tawaran bekerja di 

perusahaan lain akan saya terima, 

karena saya tidak dapat bekerja 

 

0,739 

 

0,695 

 

 

0,882 

 

0,744 

 

0,727 

 

0,334 

 

0,334 

 

 

0,334 

 

0,334 

 

0,334 

 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 
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sama dengan rekan kerja di sini. 

2. 

Role Demands (X2) 

 Kesulitan dalam memenuhi standar 

kerja. 

 Tuntutan tugas membuat saya tidak 

mempunyai cukup waktu untuk 

keluarga. 

 Tuntutan tugas membuat saya tidak 

dapat meluangkan waktu untuk 

melakukan kegiatan sosial. 

 Karyawan tidak diberikan 

wewenang yang cukup untuk 

menjalankan tanggung jawabnya. 

 Beban kerja yang berlebihan. 

 Karyawan tidak mengetahui apa 

yang diharapkan institusi 

sehubungan dengan posisi pekerjaan 

yang diterimanya. 

 

0,819 

 

0,843 

 

 

0,899 

 

 

0,875 

 

 

0,535 

0,877 

 

0,334 

 

0,334 

 

 

0,334 

 

 

0,334 

 

 

0,334 

0,334 

 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

3. 

Organizational Leadership (X3) 

 Atasan tidak memberikan instruksi 

yang cukup jelas. 

 Atasan tidak membantu dan 

membimbing saat karyawan 

 

0,789 

 

0,892 

 

 

0,334 

 

0,334 

 

 

Valid 

 

Valid 
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menemui kesulitan dalam bekerja. 

 Rendahnya pengawasan (supervisi) 

yang dilakukan oleh atasan saya.  

 Atasan tidak memberikan dorongan 

dan semangat dalam bekerja. 

 Atasan tidak membantu 

karyawannya dalam menyelesaikan 

konflik kerja. 

 

0,971 

 

0,926 

 

0,913 

 

0,334 

 

0,334 

 

0,334 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

4. 

Kepuasan Kerja 

 Saya merasa senang karena sasaran 

kerja saya selalu tercapai. 

 Saya merasa senang dengan 

tanggung jawab yang saya miliki 

dalam pekerjaan saya. 

 Atasan memberikan dukungan pada 

saya. 

 Saya menyukai rekan dan 

lingkungan kerja saya di sini. 

 Jika saya melakukan pekerjaan 

dengan baik, saya akan 

dipromosikan. 

 Imbalan dan tunjangan yang saya 

peroleh menjamin kebutuhan hidup 

 

0,655 

 

0,664 

 

 

0,882 

 

0,843 

 

0,625 

 

 

0,771 

 

0,334 

   

0,334 

 

 

0,334 

 

0,334 

 

0,334 

 

 

0,334 

 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 
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saya dengan baik. 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2011 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari r hitung semua indikator 

yang diuji bernilai positif dan lebih besar dari nilai r tabel yang besarnya adalah 

0,334 yang diperoleh dari r tabel dengan jumlah data (N) sebesar 35 pada uji dua 

sisi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dalam hal ini, nilai r hitung untuk 

semua indikator yang diuji lebih besar daripada nilai r tabel, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua butir indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Pengujian realibilitas terhadap 

seluruh item atau pertanyaan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan 

menggunakan formula cronbach alpha (koefisien alpha cronbach).  Secara umum 

yang dianggap reliable adalah apabila nilai alpha cronbachnya > 0,6 (Nunnaly dalam 

Ghozali, 2006). Hasil lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan 

Interpersonal Demands 

Role Demands 

Organizational Leadership 

Kepuasan Kerja 

0,793 

0,801 

0,822 

0,784 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2011.  
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Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari semua 

variabel yang diujikan nilainya di atas 0,60.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dalam penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan dinyatakan 

reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel bebas. Deteksi multikolinearitas dengan melihat 

tolerance dan lawannya VIF. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai 

yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di 

atas 10. Tingkat kolinearitas yang dapat ditolerir adalah nilai tolerance 0,10 sama 

dengan tingkat multikolinieritas 0,95 (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1 (constant) 

Interpersonal demands  

Role demands 

Organizational Leadership 

 

0,491 

0,996 

0,491 

 

2,037 

1,004 

2,036 

b. Dependent variable : Kepuasan Kerja 
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Dari data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa syarat untuk lolos dari uji 

multikolinearitas sudah terpenuhi oleh semua variabel independen yang ada, yaitu 

nilai tolerance yang tidak kurang dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) yang tidak lebih dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak berkorelasi antara 

variabel independen satu dengan variabel independen lainnya. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

Ho : tidak ada gejala heterokedastisitas 

Ha : ada gejala heterokedastisitas 

Ho diterima bila –t tabel < t hitung < t tabel berarti tidak terdapat 

heterokedastisitas dan Ho ditolak bila t hitung > t tabel  yang berarti terdapat 

heterokedstisitas.  

Berikut ini adalah hasil perhitungan uji heterokedastisitas menggunakan 

perhitungan SPSS, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.5 

Tabel hasil uji heterokedastisitas 

No Variabel  t hitung t tabel 
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1. 

2. 

3. 

a (Constant) 

LnX1 (interpersonal demands) 

LnX2 (role demands) 

LnX3 (organizational leadership) 

 

- 0,995 

0,862 

0,173 

 

-2,035 

2,035 

2,035 

a. Dependent Variable: LNei
2  

(kepuasan kerja) 

Berdasarkan hasil yang tertera pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t hitung 

dari masing-masing variabel LnX1, LnX2, dan LnX3 terhadap LNei
2 

 secara 

berturut-turut yaitu sebesar -0,995, 0,862, dan 0,173, sedangkan nilai t tabel yang 

diperoleh berdasarkan df = n – 2 atau df = 35 – 2 = 33 pada pengujian 2 sisi 

dengan tingkat signifikansi 0,025 pada tabel t, yaitu sebesar 2,035. Dalam hal ini 

nilai t hitung lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai t tabel, sehingga 

berdasarkan kriteria pengujian, maka Ho diterima. Ho diterima artinya pengujian 

antara LNei
2 

dengan LnX1, LnX2, dan LnX3 tidak ada gejala heterokedastisitas. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah 

heterokedastisitas pada model regresi. 

4. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.  

 Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
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 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  

 Dalam hal ini, hasil analisis regresi linear berganda dari penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Tabel hasil analisis regresi linear berganda  

Coefficientsa

37.810 2.589 14.604 .000
-.008 .221 -.008 -.035 .972
-.258 .119 -.364 -2.171 .038

-.004 .206 -.004 -.018 .986

(Constant)
interpersonal_demands
role_demands
organizational_leadership

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear bergandanya sebagai 

berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 Y = 37,810 - 0,008 - 0,258 - 0,004  

Keterangan :  

Y = kepuasan kerja  

a = konstanta 

b1,b2 = koefisien regresi  

X1 = interpersonal demands  

X2 = role demands 

X3 = organizational leadership  

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa: 
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a. Konstanta sebesar 37,810 , yaitu jika interpersonal demands (X1), role 

demands (X2), dan organizational leadership (X3) nilainya adalah 0, maka 

kepuasan kerja (Y) nilainya adalah 37,810.  

b. Koefisien regresi variabel interpersonal demands (X1) sebesar – 0,008, yaitu 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan interpersonal demands 

mengalami kenaikan 1%, maka kepuasan kerja (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,008. Koefisien bernilai negatif menunjukkan hubungan 

negatif antara interpersonal demands dengan kepuasan kerja, yaitu semakin 

tinggi interpersonal demands, maka semakin rendah kepuasan kerja. Dalam 

hal ini, apabila terdapat koordinasi yang baik  antara individu dengan rekan 

kerja maupun dengan atasannya, maka stres yang timbul akibat faktor ini 

menjadi rendah, sehingga kepuasan kerja karyawan meningkat. 

c. Koefisien regresi variabel role demands (X2) sebesar – 0,258, yaitu jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan role demands mengalami kenaikan 

1%, maka kepuasan kerja (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,258. 

Koefisien bernilai negatif menunjukkan hubungan negatif antara role  

demands dengan kepuasan kerja, yaitu semakin tinggi role demands, maka 

semakin rendah kepuasan kerja. Dalam hal ini, stres kerja yang timbul dari 

role demands salah satunya terkait dengan beban kerja yang berlebihan, 

sehingga apabila beban kerja meningkat sedangkan waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sangat terbatas, hal tersebut dapat 

ikut meningkatkan stres kerja yang pada akhirnya berdampak pada penurunan 

kepuasan kerja karyawan.  
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d. Koefisien regresi variabel organizational leadership (X3) sebesar – 0,004, 

yaitu jika variabel independen lain nilainya tetap dan organizational 

leadership mengalami kenaikan 1%, maka kepuasan kerja (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,004. Koefisien bernilai negatif menunjukkan 

hubungan negatif antara organizational leadership dengan kepuasan kerja, 

yaitu semakin tinggi organizational leadership, maka semakin rendah 

kepuasan kerja. Dalam hal ini, stres kerja yang dipengaruhi oleh 

organizational leadership biasanya terkait dengan gaya kepemimpinan 

pemimpin yang cenderung menciptakan budaya yang dicirikan oleh 

ketegangan, rasa takut, dan kecemasan, sehingga apabila tekanan dari 

pimpinan terhadap karyawan meningkat, maka hal tersebut dapat menurunkan 

kepuasan kerja karyawannya. 

5. Analisis Determinasi (R
2
)  

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3…XN) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. R
2
 sama dengan 0 menunjukkan tidak ada sedikitpun persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, 

atau variasi variabel independen tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel 

dependen. 
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2. R
2
 sama dengan 1 menunjukkan persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, 

atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 

100% variasi variabel dependen. 

Adapun hasil uji analisis determinasi R
2
 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7  

Tabel Hasil Uji R
2  

Model summary (b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 

.364(a) .133 .049 3.542 

a. Predictors: (constant), organizational_leadership, role_demands, 

interpersonal_demands. 

b. Dependent variabel: kepuasan_kerja 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R
2
 sebesar 0,133 atau 13,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 

(interpersonal demands, role demands, dan organizational leadership) terhadap 

variabel dependen (kepuasan kerja) sebesar 13,3%, atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (interpersonal demands, role demands, 

dan organizational leadership)  mampu menjelaskan sebesar 13,3% variasi 

variabel dependen (kepuasan kerja), sedangkan sisanya sebesar 86,7% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model penelitian ini. 

6. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 
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  Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen ( X1, X2,…,Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Dalam hal ini, hasil uji t dari penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.8  

Tabel hasil uji t 

Coefficientsa

37.810 2.589 14.604 .000
-.008 .221 -.008 -.035 .972
-.258 .119 -.364 -2.171 .038

-.004 .206 -.004 -.018 .986

(Constant)
interpersonal_demands
role_demands
organizational_leadership

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai t hitung dari 

masing-masing variabel yaitu sebesar – 0,035 (X1), -2,171 (X2), dan – 0,018 (X3), 

sedangkan nilai t tabel yang diperoleh berdasarkan tingkat signifikansi 2,5% (two 

tailed) dengan df = n – k – 1 atau df = 35 – 3 – 1 = 31 yaitu sebesar 2,040. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung untuk variabel 

interpersonal demands (X1) dan organizational leadership (X2) lebih kecil 

dibanding dengan nilai t tabel, sehingga Ho diterima, sedangkan untuk variabel 

role demands (X2), nilai t hitung lebih besar dibanding nilai t tabel, sehingga Ho 

ditolak. Dalam hal ini, Ho variabel interpersonal demands dan organizational 

leadership diterima menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara interpersonal demands dan organizational leadership terhadap 

kepuasan kerja. Sementara itu, Ho variabel role demands ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara role 
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demands terhadap kepuasan kerja. Adanya pengaruh yang signifikan dari role 

demands ini terutama disebabkan adanya beban kerja yang berlebihan yang dapat 

memicu timbulnya stres kerja yang lebih besar apabila hal tersebut dibiarkan terus 

– menerus, sehingga dampaknya dapat ikut menurunkan kepuasan kerja itu 

sendiri. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini, bahwa beban kerja yang 

berlebihan menjadi salah satu faktor yang memiliki peluang yang besar dalam 

meningkatkan stres kerja pada indikator role demands 

Tabel 4.9 

Tabel Bobot Indikator Role Demands 

No. Pernyataan Total Skor 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Kesulitan dalam memenuhi standar kerja. 

Tuntutan tugas membuat karyawan tidak mempunyai cukup 

waktu untuk keluarganya. 

Tuntutan tugas membuat karyawan tidak mempunyai cukup 

waktu untuk melakukan kegiatan sosial. 

Karyawan tidak diberikan wewenang yang cukup untuk 

menjalankan tanggung jawabnya. 

Beban kerja berlebihan 

Karyawan tidak tahu apa yang diharapkan institusi 

sehubungan dengan posisi pekerjaan yang diterimanya. 

73 

79 

 

77 

 

86 

 

90 

75 

 

4.3 Kesesuaian dengan Landasan Teori 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh hasil bahwa 

interpersonal demands dan organizational leadership tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan di sisi lain terdapat 

pengaruh yang signifikan antara role demands terhadap kepuasan kerja. Sementara 

itu, interpersonal demands, role demands, dan organizational leadership memiliki 

korelasi yang negatif terhadap kepuasan kerja, sehingga apabila interpersonal 

demands, role demands, dan organizational leadership yang merupakan indikator 

stres kerja menurun, maka kepuasan kerja karyawan justru semakin meningkat. Hal 

ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins (2003), bahwa salah satu 

dampak stres secara psikologis dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan. 

Robbins (2003) juga berpendapat stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres 

yang dikaitkan dengan pekerjaan menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan memang itulah efek psikologis yang paling sederhana dan 

paling jelas dari stres itu. Lebih jauh lagi Robbins (2003) bahwa dampak dari stres 

terhadap kepuasan adalah secara langsung. Dalam hal ini, akibat adanya stres kerja 

akan mempengaruhi kondisi fisik  maupun perilaku karyawan, sehingga karyawan 

tidak mampu bekerja dengan baik. Namun di sisi lain, karyawan tetap bisa merasa 

puas atas pekerjaannya walaupun ia mengalami stres kerja. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh McGee, Goodson, dan Cashman (1984) yaitu bahwa 

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pegawai yang mengalami stres kerja 

tetapi merasa puas terhadap pekerjaannya. Hal ini di antaranya disebabkan oleh 

tugas yang mereka kerjakan penuh dengan tantangan dan menyenangkan hati 

mereka. Selain itu, terjadi komunikasi yang efektif di antara para anggota dalam 
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organisasi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa ada kerjasama yang kondusif 

antara atasan dan karyawan. Selain itu, karyawan memandang para manajemen 

memberi keleluasaan yang besar terhadap diri mereka. Dengan demikian, 

keberadaan stres kerja pada tingkat yang rendah justru mampu membantu 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan pun akan tetap 

merasa puas atas pekerjaan yang dilakukannya.    

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Kantor Bank Indonesia Cirebon diperoleh hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa terdapat tingkat stres kerja yang rendah pada karyawan yang 

bekerja di Kantor Bank Indonesia Cirebon. Di sisi lain, kepuasan kerja  karyawan 

sangat tinggi, sehingga pihak manajemen hendaknya tetap mempertahankan 

kepuasan kerja karyawan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang menunjang pelaksanaan pekerjaan lewat program-program pendidikan 

maupun pelatihan-pelatihan, sehingga karyawan akan merasa terbantu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaannya pun dapat diselesaikan secara lebih 

baik. Selain itu, untuk tetap mempertahankan kepuasan kerja karyawan, maka 

penilaian kinerja yang dilakukan secara objektif agar dipertahankan. Dalam hal ini, 

Kantor Bank Indonesia Cirebon yang telah menerapkan Buku Catatan Evaluasi 

Kinerja (BUCEK), yaitu buku yang berisi catatan kegiatan yang telah diselesaikan 

oleh karyawan setiap harinya yang terkait dengan pekerjaannya, akan semakin 

memudahkan pimpinan dalam melakukan penilaian kinerja secara lebih objektif, 
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karena pimpinan dapat langsung melakukan pengecekan atas pencapaian karyawan 

pada Buku Catatan Evaluasi Kinerja (BUCEK) tersebut, sehingga sistem penilaian 

kinerja seperti ini perlu dipertahankan. Sementara itu, tingkat stres kerja yang 

rendah pun tetap perlu diperhatikan agar stres kerja tidak meningkat sehingga dapat 

merusak kinerja karyawan. Hal yang perlu dilakukan oleh manajemen guna 

mengatasi tingkat stres kerja salah satunya yaitu dengan meningkatkan komunikasi, 

pengawasan, maupun pembinaan secara lebih intensif terhadap karyawan. Dalam 

hal ini komunikasi, pengawasan, maupun pembinaan dapat membuat karyawan 

selalu merasa diperhatikan kinerjanya, sehingga apabila terjadi masalah dalam 

pekerjaan, pihak manajemen dapat segera membantu karyawan tersebut untuk 

mengatasinya. Dengan demikian, diharapkan karyawan dapat bekerja dengan lebih 

baik dan dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas.       

4.5 Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, variabel-variabel interpersonal 

demands dan organizational leadership tidak  memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja, sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel role demands terhadap kepuasan kerja. Dalam hal ini, stres kerja yang 

timbul dari faktor organisasional di Kantor Bank Indonesia sangat rendah, sehingga 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawannya. 

Selain itu hasil penelitian menunjukkan hubungan yang negatif antara interpersonal 

demands, role demands, dan organizational leadership terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi interpersonal demands, role 

demands, dan organizational leadership, maka akan semakin mengurangi kepuasan 
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kerja karyawan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh   

Henny (2007) yang meneliti tentang hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja 

karyawan. Hasil penelitian Henny (2007) yang dilakukan pada karyawan bagian 

Customer Care PT TELKOM Tbk Bekasi  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. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian Analisis Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Kantor Bank Indonesia Cirebon, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

a.  Variabel interpersonal demands tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Dalam hal ini, hubungan antar rekan kerja maupun 

dengan atasan (interpersonal demands) tidak menimbulkan stres kerja sehingga 

tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan 

Kantor Bank Indonesia Cirebon. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik 

antar rekan kerja maupun antar satuan kerja karyawan. Dalam hal ini, karyawan 

saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya bersama rekan kerjanya, 

sehingga hubungan kerja yang dibangun pun menjadi lebih kondusif dan jarang 

sekali terjadi konflik, akibatnya stres kerja yang berasal dari variabel ini sangat 

rendah dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawannya. 

b. Variabel role demands memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Dalam hal ini, tingkat stres kerja yang berasal dari peranan 

individu terhadap tugas dan tanggung jawabnya, memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan. Hal ini salah 

satunya dapat disebabkan oleh adanya beban kerja yang berlebihan yang dapat 
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membuat  karyawan merasa lelah dalam melaksanakan pekerjaannya sendiri, 

sehingga dapat mengakibatkan hasil kerja yang kurang optimal. Apabila 

karyawan merasa tidak puas dengan hasil kerjanya, maka hal tersebut juga akan 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan yang bersangkutan. 

c.  Variabel organizational leadership tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Dalam hal ini, tingkat stres kerja yang 

berasal dari kepemimpinan para atasan dalam organisasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya kepuasan kerja karyawan. 

Hal ini disebabkan oleh pola kepemimpinan yang demokratis yang diterapkan 

oleh atasan pada karyawan, salah satunya adalah atasan mampu memberikan 

instruksi yang jelas atas suatu tugas tertentu, sehingga karyawan tidak merasa 

kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut karena telah diarahkan sebelumnya. 

Selain itu, intensitas atasan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, maupun 

komunikasi terhadap karyawan pun cukup sering, serta atasan pun turut 

membantu dan membimbing saat karyawan merasa kesulitan dalam bekerja, 

sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal. Di sisi lain, atasan pun cukup 

objektif dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para karyawannya. Hal ini 

terlihat dengan adanya Buku Catatan Evaluasi Kinerja (BUCEK) yang dimiliki 

oleh setiap karyawan, sehingga dengan adanya buku catatan tersebut, atasan 

dapat melakukan pengecekan secara langsung terhadap pekerjaan-pekerjaan apa 

saja yang telah diselesaikan oleh masing-masing karyawan dan menjadikan 

catatan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian kinerja. 

Oleh karena itu, faktor stres kerja yang berasal dari organizational leadership ini 
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sangat rendah, akibatnya faktor stres kerja ini tidak memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

   

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

beberapa hal yang dapat disarankan bagi Kantor Bank Indonesia Cirebon sebagai 

berikut: 

a. Tingkat stres kerja yang rendah hendaknya tetap diperhatikan agar stres yang ada 

tidak mengarah menjadi stres yang negatif dan bersifat destruktif, melainkan 

menjadi  tantangan dan motivasi bagi karyawan dalam bekerja.  

b. Pihak manajemen hendaknya tetap memantau perkembangan karyawan melalui 

pendekatan yang lebih intensif, yaitu berupa peningkatan komunikasi (contoh: 

mengadakan sharing antara atasan dan bawahan yang diadakan satu minggu 

sekali), pengawasan, maupun pembinaan, sehingga apabila ditemukan gejala-

gejala stres kerja dalam diri karyawan, manajemen dapat mendeteksinya sedini 

mungkin dan dapat memutuskan langkah apa yang perlu diambil untuk mengatasi 

hal tersebut.  

c. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dirinya secara 

lebih baik lewat program pendidikan dan pelatihan serta dengan melaksanakan 

rotasi kerja dan  job opening, sehingga karyawan tidak merasa khawatir dengan 

rencana karirnya.    

d. Menciptakan komunikasi yang efektif diantara para anggota organisasi agar iklim 

kerja semakin kondusif.  

ANALISIS PENGARUH..., Tantri Rahbanil Ikhsan, Me.-IBS, 2011



88 
 

e. Mempertahankan sistem penilaian kinerja yang objektif. 

f. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan diantara anggota 

organisasi, seperti kegiatan olahraga dan kegiatan sosial, termasuk kegiatan 

senam yang diadakan setiap hari Jumat ataupun kegiatan family gathering.    

g. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan indikator stres kerja yang 

lebih luas lagi yang bukan hanya mengukur stres kerja dari faktor organisasi, 

tetapi juga menggunakan faktor yang berasal dari lingkungan dan faktor individu 

untuk melihat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. 
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LAMPIRAN HASIL UJI STATISTIK  

1. UJI VALIDITAS (PEARSON) 

1.1 VARIABEL X1 – INTERPERSONAL DEMANDS 

Corre lations

1 .458** .586** .326 .405* .739**
.006 .000 .056 .016 .000

35 35 35 35 35 35
.458** 1 .510** .325 .219 .695**
.006 .002 .057 .206 .000

35 35 35 35 35 35
.586** .510** 1 .584** .700** .882**
.000 .002 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.326 .325 .584** 1 .592** .744**
.056 .057 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.405* .219 .700** .592** 1 .727**
.016 .206 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.739** .695** .882** .744** .727** 1
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

IND1

IND2

IND3

IND4

IND5

skor_total

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 skor_total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
  

 

 

 

 

 

1.2  VARIABEL X2 – ROLE DEMAND  
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Corre lations

1 .640** .766** .608** .131 .787** .819**
.000 .000 .000 .454 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.640** 1 .836** .670** .361* .596** .843**
.000 .000 .000 .033 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.766** .836** 1 .695** .297 .764** .899**
.000 .000 .000 .084 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.608** .670** .695** 1 .515** .766** .875**
.000 .000 .000 .002 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.131 .361* .297 .515** 1 .325 .535**
.454 .033 .084 .002 .057 .001

35 35 35 35 35 35 35
.787** .596** .764** .766** .325 1 .877**
.000 .000 .000 .000 .057 .000

35 35 35 35 35 35 35
.819** .843** .899** .875** .535** .877** 1
.000 .000 .000 .000 .001 .000

35 35 35 35 35 35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ROD1

ROD2

ROD3

ROD4

ROD5

ROD6

skor_total

ROD1 ROD2 ROD3 ROD4 ROD5 ROD6 skor_total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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1.3  VARIABEL X3 – ORGANIZATIONAL LEADERSHIP  

Corre lations

1 .745** .726** .679** .716** .789**
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.745** 1 .815** .868** .705** .892**
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.726** .815** 1 .915** .948** .971**
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.679** .868** .915** 1 .894** .926**
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.716** .705** .948** .894** 1 .913**
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35
.789** .892** .971** .926** .913** 1
.000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ORL1

ORL2

ORL3

ORL4

ORL5

skor_total

ORL1 ORL2 ORL3 ORL4 ORL5 skor_total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
                            1.4  VARIABEL Y ----- KEPUASAN KERJA   
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Corre lations

1 .742** .560** .439** .229 .261 .655**
.000 .000 .008 .186 .130 .000

35 35 35 35 35 35 35
.742** 1 .636** .544** .095 .255 .664**
.000 .000 .001 .585 .139 .000

35 35 35 35 35 35 35
.560** .636** 1 .769** .331 .732** .882**
.000 .000 .000 .052 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.439** .544** .769** 1 .374* .639** .843**
.008 .001 .000 .027 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35
.229 .095 .331 .374* 1 .414* .625**
.186 .585 .052 .027 .013 .000

35 35 35 35 35 35 35
.261 .255 .732** .639** .414* 1 .771**
.130 .139 .000 .000 .013 .000

35 35 35 35 35 35 35
.655** .664** .882** .843** .625** .771** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000

35 35 35 35 35 35 35

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

KEP1

KEP2

KEP3

KEP4

KEP5

KEP6

skor_total

KEP1 KEP2 KEP3 KEP4 KEP5 KEP6 skor_total

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
                          2. UJI RELIABILITAS   2.1 VARIABEL X1 ----- INTERPERSONAL DEMANDS   

Reliability Statistics

.793 6

Cronbach's
Alpha N of Items

   

Item-Total Statistics

21.77 50.064 .666 .759
21.29 50.034 .605 .764
21.46 48.138 .847 .738
20.77 49.476 .668 .757
22.20 53.341 .676 .776
11.94 15.350 1.000 .805

IND1
IND2
IND3
IND4
IND5
skor_total

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

    2.2  VARIABEL X2 ----- ROLE DEMANDS  

Reliability Statistics

.801 7

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

25.34 87.350 .776 .764
25.17 88.852 .811 .767
25.23 87.005 .877 .759
24.97 87.734 .848 .763
24.86 95.008 .456 .796
25.29 87.328 .850 .761
13.71 26.328 1.000 .894

ROD1
ROD2
ROD3
ROD4
ROD5
ROD6
skor_total

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

      2.3  VARIABEL X3 ----- ORGANIZATIONAL LEADERSHIP    

Reliability Statistics

.822 6

Cronbach's
Alpha N of Items

  

Item-Total Statistics

21.49 59.257 .777 .803
21.63 58.182 .876 .795
21.43 55.076 .967 .775
21.43 53.840 .930 .769
21.31 54.457 .912 .774
12.00 17.235 .980 .951

ORL1
ORL2
ORL3
ORL4
ORL5
skor_total

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

     2.4  VARIABEL Y ----- KEPUASAN KERJA   

Reliability Statistics

.784 7

Cronbach's
Alpha N of Items

    

Item-Total Statistics

62.66 47.232 .609 .769
62.51 46.492 .609 .765
62.63 43.770 .861 .740
62.51 43.845 .806 .742
62.97 44.852 .514 .764
62.43 42.782 .709 .741
34.17 13.323 .999 .824

KEP1
KEP2
KEP3
KEP4
KEP5
KEP6
skor_total

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 3. UJI ASUMSI KLASIK  3.1 UJI MULTIKOLINEARITAS 
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Coefficientsa

37.810 2.589 14.604 .000
-.008 .221 -.008 -.035 .972 .491 2.037
-.258 .119 -.364 -2.171 .038 .996 1.004

-.004 .206 -.004 -.018 .986 .491 2.036

(Constant)
interpersonal_demands
role_demands
organizational_leadership

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statis tics

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
   3.2 UJI HETEROKEDASTISITAS  1. Lnei2 dengan LnX1 (Inte rpersona l  Demands)  

                       

Coefficientsa

30.755 19.934 1.543 .132
-8.106 8.143 -.171 -.995 .327

(Constant)
LnX1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Lnei2a. 
     2. Lnei2 dengan LnX2 (Role  Demands)    

                     

Coefficientsa

-5.971 20.005 -.298 .767
6.689 7.756 .148 .862 .395

(Constant)
LnX2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Lnei2a. 
         3. Lnei2 dengan LnX3 (Organiza t iona l  Leadership)  

                      

Coefficientsa

8.011 18.148 .441 .662
1.288 7.452 .030 .173 .864

(Constant)
LnX3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent Variable: Lnei2a. 
         4. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA   

Coefficientsa

37.810 2.589 14.604 .000
-.008 .221 -.008 -.035 .972
-.258 .119 -.364 -2.171 .038

-.004 .206 -.004 -.018 .986

(Constant)
interpersonal_demands
role_demands
organizational_leadership

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
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Casew ise Diagnosticsa

.959 39 35.61 3.395
-.046 35 35.16 -.162
.050 35 34.82 .178

-.862 30 33.05 -3.053
-1.008 31 34.57 -3.568

.201 35 34.29 .712
-.232 34 34.82 -.822

-1.139 30 34.03 -4.034
.879 39 35.89 3.114

1.041 36 32.31 3.688
.398 36 34.59 1.409
.836 36 33.04 2.962

1.437 41 35.91 5.091
.423 36 34.50 1.499

-.690 31 33.44 -2.443
-2.152 26 33.62 -7.622

-.725 32 34.57 -2.567
-.589 33 35.09 -2.086
.193 35 34.31 .685

-.319 35 36.13 -1.129
-.421 31 32.49 -1.492
1.565 35 29.46 5.544
-.401 34 35.42 -1.420
-.369 33 34.31 -1.307
.109 35 34.61 .386
.414 36 34.53 1.466
.452 36 34.40 1.602
.850 36 32.99 3.011

-.870 30 33.08 -3.080
.266 34 33.06 .942

-2.273 26 34.05 -8.050
2.102 42 34.56 7.443
-.006 33 33.02 -.022
.798 39 36.17 2.826

-.874 30 33.09 -3.095

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Std. Residual
kepuasan_

kerja
Predic ted

Value Residual

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
         5. UJI T 
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Coefficientsa

37.810 2.589 14.604 .000
-.008 .221 -.008 -.035 .972
-.258 .119 -.364 -2.171 .038

-.004 .206 -.004 -.018 .986

(Constant)
interpersonal_demands
role_demands
organizational_leadership

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kepuasan_kerjaa. 
      6. Uji R square (R2) 

 
 
 Model Summary(b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .364(a) .133 .049 3.542 
a  Predictors: (Constant), organizational_leadership, role_demands, interpersonal_demands 
b  Dependent Variable: kepuasan_kerja 
 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Lampiran Kuesioner  

 

KUESIONER  

ANALISIS PENGARUH STRESS KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN  
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(Studi kasus pada Kantor Bank Indonesia Cirebon) 

Identitas Pribadi Responden  

Lingkari pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu 

a. Jenis kelamin   : 1. Pria  2. Wanita 

b. Masa kerja   : 1. 1 – 5 tahun 

2. 5 – 10 tahun 

3. 10 – 20 tahun 

4. > 20 tahun  

       d.  Jabatan   : ……………………………… 

       e.  Golongan   : 1. Golongan 1 

      2. Golongan 2 

      3. Golongan 3 

      4. Golongan 4 

      5. Golongan 5 

      6. Golongan 6  

        f. Latar Belakang Pendidikan : 1. SMA (Sekolah Menengah Atas) 

      2. DIII (Diploma III) 

      3. S1 (Strata 1) 

      4. S2 (Strata 2) 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Adapun petunjuk pengisian angket adalah sebagai berikut :  

1. Isilah identitas anda pada lembar yang tersedia. Anda tidak perlu cemas, karena 

identitas dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya. 

2. Periksa kembali angket anda. 
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3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. 

4. Pilih salah satu jawaban saja dari 7 pilihan jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda silang (X) pada kotak yang tersedia.  

Keterangan: 

1 : Sangat Tidak Setuju Sekali 

2 : Sangat Tidak Setuju 

3 : Tidak Setuju  

4 : Netral  

5 : Setuju 

6 : Sangat Setuju 

7 : Sangat Setuju Sekali 

 

Contoh Pengisian Kuesioner : 

NO. Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya bangga menjadi bagian dari perusahaan ini      X  

 

5. Kuesioner ini akan dapat dipergunakan secara optimal apabila seluruh pertanyaan 

telah terjawab, karena itu harap diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah anda 

jawab. 

 

 

 

A. Variabel Interpersonal Demands (X1)  

NO Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Tidak mudah berkomunikasi dengan rekan 

kerja  
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2 Rekan kerja tidak dapat diandalkan dalam 

membantu  menyelesaikan pekerjaan 

 

       

3 Kerjasama antarsatuan kerja dalam organisasi 

kurang lancar 

 

       

4 Sering terjadi perbedaan pendapat dengan 

rekan kerja  

 

       

5 Jika ada tawaran bekerja di perusahaan lain  

akan saya terima, karena saya tidak dapat 

bekerja sama dengan rekan kerja di sini 

 

       

  

B. Variabel Role Demands (X2)  

NO Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya kesulitan dalam memenuhi standar kerja 

 

       

2 Tuntutan tugas membuat saya tidak 

mempunyai cukup waktu untuk keluarga 

 

       

3 Tuntutan tugas membuat saya tidak dapat 

meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan 

sosial  

 

       

4 Saya tidak diberikan wewenang yang cukup 

untuk menjalankan tanggung jawab saya  

 

       

5 Saya mempunyai beban kerja yang berlebihan        
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6 Saya tidak tahu apa yang diharapkan institusi 

dari saya sehubungan dengan posisi pekerjaan 

yang saya terima 

 

       

  

 

C. Variabel Organizational Leadership (X3)  

NO Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Atasan saya tidak memberikan instruksi yang 

cukup jelas 

 

       

2 Atasan saya tidak membantu dan 

membimbing saat saya kesulitan dalam 

bekerja 

 

       

3 Rendahnya pengawasan (supervisi) yang 

dilakukan oleh atasan saya 

 

       

4 Atasan saya tidak memberikan dorongan dan 

semangat dalam bekerja   

       

5 Atasan saya tidak membantu karyawannya 

dalam menyelesaikan konflik kerja 

 

       

 

 

 

D. Variabel Kepuasan Kerja (Y)  

NO Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Saya merasa senang karena sasaran kerja saya        
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selalu tercapai  

 

2 Saya merasa senang dengan tanggung jawab 

yang saya miliki dalam pekerjaan saya 

 

       

3 Para manajer (supervisor) memberikan 

dukungan pada saya 

 

       

4 Saya menyukai rekan dan lingkungan kerja 

saya disini 

       

5 Jika saya melakukan pekerjaan dengan baik, 

saya akan dipromosikan 

 

       

6 Imbalan dan tunjangan yang saya peroleh 

menjamin kebutuhan hidup saya dengan baik 

 

       

  

 

-TERIMA KASIH- 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

I. PERSONAL  INFORMATION 
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Name    : Tantri Rahbanil Ikhsan 

Place/Date of birth : Cirebon, 10 Oktober 1989 

Address  : Jl. Ampera II no.45 Jakarta Selatan 

Sex   : Female 

Religion  : Moslem  

Email   : tantri_ikhsan@yahoo.com 

II. FORMAL EDUCATION 

2007 – present  : Indonesia Banking School,  Jakarta 

2004 – 2007   : Senior High School of 4 Cirebon 

2001 – 2004   : Junior High School of 4 Cirebon 

1996 – 2001   : Elementary School of Karya Mulya I Cirebon 

1995 – 1996   : Kindergarten of Pelita Ibu Cirebon 

III. NON-FORMAL EDUCATION 

2005 – 2007   : LIA English Course , Cirebon 

2007 – 2010  : TBI English Course, IBS 

IV. TRAINING AND INTERNSHIP 

Training 

  2010   : Writing Scientific Papers Training, IBS 

 2010   : Trade Finance Training, IBS 

2010   : Credit Analyst Training, IBS 

2010   : Workshop Investment Management, IBS 

2009   : Basic Treasury Training, IBS 
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2008   : Customer Service Training, IBS 

2007   : Service Excellent Training, IBS 

Internship 

2009   : Internship with Bank Indonesia Office, Mataram 

2008   : Internship with PT BPR Masaran Mitra Anda, Solo  

V. ORGANIZATONAL EXPERIENCE 

2009 – 2010   : Members of Dewan Mahasiswa IBS 

2009 – 2010  : Committee of Basic Activist Training Program 

 (BATPRO) 2010. 

2008 – 2009   : Committee of Film Project “Menggapai Mimpi” 

2005 – 2006   : Members Of OSIS  Junior High School of 4 Cirebon  
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