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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meningkatkan kinerja kerja 

karyawan berdasarkan komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan stres kerja studi 

pada karyawan tetap di PT. Ultra Delta Maju. Variabel eksogen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan stres kerja, 

sedangkan variabel endogen yang digunakan adalah kinerja karyawan. Pemilihan 

sample pada penelitian ini dihitung menggunakan seluruh populasi yang berjumlah 

50 orang karena jumlah sample pada penelitian ini kurang dari 100 orang. Sample 

pada penelitian ini seluruh populasi yang berjumlah 50 responden karyawan tetap di 

PT. Ultra Delta Maju. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis 

SEM yang menggunakan alat smartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

stress kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan dan kinerja karyawan serta 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan.  

Kata kunci : Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Stres Kerja, dan Kinerja 

Karyawan. 
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ABSTACT 

This study find out to improve employee work performance based on 

organizational commitment, job satisfaction, and work stress on permanent 

employees at PT. Ultra Delta Maju. Exogenous variables used in this study are 

organizational commitment, job satisfaction, and job stress, while the endogenous 

variables used are employee performance. Sample selection in this study was 

calculated using the entire population of 50 peoples because the number of samples in 

this study was less than 100 peoples. Sample in this study the entire population of 50 

respondents of permanent employees at PT. Ultra Delta Maju. The analysis technique 

used in this study is SEM analysis using smartPLS 3.0 tools. The results showed that 

work stress had a negative influence on employee satisfaction and performance and 

job satisfaction and organizational commitment had a positive influence on employee 

performance. 

Keywords: Organizational Commitment, Job Satisfaction, Job Stress, and Employee 

Performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Menurut beberapa pengamat mengatakan, Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan 

menjadi sasaran utama. Sehingga semua pihak harus mewaspadai hal itu. 

Permasalahan ini sendiri karena di ekuator pusat kehidupan dunia dan 

Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar dan terindah di ekuator 

ASEAN. Negara di ekuator seperti Indonesia merupakan negara yang kaya 

akan sumber daya alam (SDA). 

Sejumlah teori seperti Malthus 1798 dan Peak Oil Theory menyatakan jika 

nanti sumber energi habis dan kelangkaan pangan dan air terjadi maka lokasi 

konflik akan berpindah ke negara ekuator, salah satunya Indonesia.  

Indonesia memang dikenal oleh banyak negara didunia sebagai negara 

yang kekayaan alamnya sangat melimpah. Mengutip perkataan Presiden RI 

pertama Soekarno, yang mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia akan 

membuat iri negara di dunia dan membuat Indonesia juga menjadi sasaran 

oleh banyak negara di dunia dalam urusan perdagangan industri energi dan 

tambang. (https://news.detik.com dan https://www.kompasiana.com) 

Tidak hanya perusahaan-perusahaan industri energi yang tertarik dan 

memiliki kesempatan untuk memanfaatkan melimpahnya sumber energi di 

Indonesia, namun ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang 

mampu untuk memanfaatkan sumber energi yang melimpah. Banyaknya 
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perusahaan energi yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negri 

mambuat meningkatnya infrastruktur kebutuhan infrastruktur untuk 

menggarap sumber-sumber energi bumi yang ada di Indonesia, seperti pipa 

gas, bor, traktor, dll. Salah satu perusahaan distributor alat-alat infrastruktur 

bidang energi yang sering menjadi rekanan distributor bagi perusahaan-

perusahaan energi yang berasal dari indonesia maupun luar negri adalah PT. 

Ultra Delta Maju. 

PT. Ultra Delta Maju didirikan pada tahun 1986 sebagai perusahaan 

distributor alat-alat industri energi yang kemudian secara bertahap mengubah 

arah bisnis menjadi perusahaan distributor alat-alat industri energi yang jauh 

lebih fokus pada Instrumentasi Pengendalian dan Instrumentasi Pengujian 

Proses. 

Setelah melewati situasi yang sulit selama gejolak ekonomi, perusahaan 

ini berkembang pesat dan mendapat banyak kepercayaan untuk mewakili & 

mendistribusikan merek-merek terkenal di dunia, yang membuat kami 

menjadi salah satu dari sedikit perusahaan perdagangan yang mapan serta 

memberikan solusi penjualan dan layanan untuk: 

- Instrumentasi Pengendalian Proses 

- Listrik 

- Mekanis & Rotating 

Melayani berbagai macam pelanggan dari Konsultan FEED, EPC, LNG, 

Kilang Minyak, Eksplorasi Migas, Petrokimia, Semen, Pulp & Kertas, 

Pembangkit Listrik, Otorisasi Pelabuhan, Otoritas Air, dll. Dengan dukungan 

dari Staff perusahaan ini yang berdedikasi, daftar panjang Clientelle dan 
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Loyal Principal's & Distributors, perusahaan ini siap bersaing di pasar yang 

kompetitif sebagai distributor alat-alat industri energi. (www.udm.co.id) 

Sejak pertengahan 2016 kegiatan bisnis di perusahaan ini sudah mulai 

meningkat, dikarenakan semakin banyaknya permintaan alat-alat mekanik 

dari klien-klien. Namun, kondisi ini tidak didukung dengan penambahan 

sumber daya manusia yang memadai sehingga terjadi penambahan beban 

kerja bagi setiap karyawan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa 

karyawan tetap yang telah memiliki masa kerja kurang lebih 5 tahun di 

perusahaan ini pada tanggal 10 November 2017 telah terjadi peningkatan 

stress kerja yang dialami setiap karyawan, dikarenakan beban kerja yang 

bertambah tidak diimbangi dengan peningkatan tunjangan dan insentif 

mengurangi kepuasan kerja karyawan. Hal ini juga dapat menyebabkan 

komitmen karyawan dengan perusahaan akan berkurang, ketika karyawan 

merasa beban yang diberikan tidak sebanding dengan kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan maka karyawan akan berpikir dua kali untuk tetap 

setia bekerja di perusahaan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi 

kepuasan karyawan terhadap perusahaan serta mempengaruhi dan 

mengganggu kinerja setiap karyawan. 

Indikator yang digunakan dari Handoko (2001) diantaranya: beban kerja 

yang berlebihan,  tekanan atau desakan waktu, role ambiguity, dan frustasi 

terhadap beban kerja.  

Boulian dan Mowday (1974) telah menyatakan bahwa refleksi kekuatan 

keterlibatan dan kesetiaan karyawan terhadap organisasi, jika komitmen 

karyawan terhadap organisasinya tinggi maka akan berpengaruh terhadap 
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kinerja, sedangkan kalau komitmen karyawan ini rendah maka pengaruh 

terhadap kinerja juga rendah bahkan dapat mengakibatkan munculnya 

keinginan untuk keluar bekerja atau pindah kerja. Karyawan yang merasa 

puas akan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan baik diliat dari kepuasan 

akan gaji yang diterima, dan terbukanya promosi peluang karyawan untuk 

promosi dalam mengembangkan karir serta adanya hubungan baik yang 

terjalin sesama rekan kerja dan juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi yang diliat dari kemauan untuk mematuhi peraturan dan loyal 

terhadap perusahaan akan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

(Tobing, 2009). 

Shore and Martin (1989) mengatakan ketika terjadi kemunduran pada 

peringkat pengawasan kinerja kerja terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi, kepuasan kerja menjelaskan perubahan yang lebih inkremental 

dalam kinerja professional (Judge and Bono, 2001).  

Apabila suatu perusahaan telah memiliki sumber daya manusia yang dapat 

diandalkan, maka perusahaan tersebut akan berupaya mempertahankan 

sumber daya manusianya agar tetap akan bekerja di perusahaan tersebut. 

Komitmen karyawan pada organisasi menjadi salah satu hal yang penting 

bagi suatu perusahaan. Peningkatan komitmen organisasi merupakan suatu 

hal yang sangat penting bagi motivasi dan kualitas pegawai yang bekerja pada 

organisasi publik. Kondisi ini menjadi semakin krusial pada saat fleksibilitas 

fiskal menunjukkan penurunan, sementara pemimpin di lingkungan 

pemerintah memiliki kemampuan yang terbatas dalam memberikan 

penghargaan ekstrinsik (Alex Nitisemito, 2001). 
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Stress dapat timbul akibat tekanan atau ketegangan yang terjadi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Terkadang membuat karyawan tidak 

mampu melawan stres yang dialaminya. Ketidakmampuan untuk melawan 

keterbatasan inilah yang akan menimbulkan frustrasi, konflik, gelisah, dan 

rasa bersalah yang merupakan tipe-tipe dasar stres (Luthan, 2006). Menurut 

Noviansyah dan Zunaidah (2011) akibat-akibat stres terhadap seseorang dapat 

bermacam-macam dan hal ini tergantung pada kekuatan konsep dirinya yang 

akhirnya menentukan besar kecilnya toleransi orang tersebut terhadap stres. 

Stres yang dialami oleh karyawan akibat lingkungan yang dihadapinya akan 

mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerjanya, sehingga manajemen perlu 

untuk meningkatkan mutu lingkungan organisasional bagi karyawan. 

Penurunan stres yang dialami karyawan tentu akan meningkatkan kesehatan 

dalam tubuh organisasi. Stres merupakan sebuah kondisi di mana seseorang 

dihadapkan pada konfrontasi antara kesempatan, hambatan, atau permintaan 

akan apa yang dia inginkan dan hasilnya dipersepsikan tidak pasti dan 

penting. 

Martoyo (2007) mengenai pengertian kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional karyawan ketika merasakan kesesuaian nilai balas jasa yang 

diharapkan. Kepuasan kerja sangatlah penting sebab karyawan dalam sebuah 

organisasi merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi. Penelitian Hayati and Chaniago 

(2012) mengatakan bahwa apabila orang yang memiliki merasa kepuasan 

yang besar terhadap perusahaan dan pekerjaannya maka akan semakin tinggi 

kinerjanya terhadap pekerjaannya. 
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Adanya komitmen organisasi serta faktor stres kerja yang dapat 

menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif sangat perlu untuk dilakukan 

demi kepuasan karyawan. Kepuasan kerja yang tinggi akan mengangkat 

moral karyawan dan akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di ataslah yang mendasari peneliti untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan Stress Kerja Pada 

Karyawan Tetap di PT. Ultra Delta Maju”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan 2 jurnal yang di 

kombinasikan untuk menyesuaikan dengan fenomena dan latar belakang objek 

pada penelitin ini. Berdasarkan itu maka penelitian ini memiliki ruang lingkup 

sebagai berikut: 

1. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan stres kerja. Mowday (1982) menyatakan, komitmen 

kerja sebagai istilah lain dari komitmen organisasional. Komitmen 

organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan 

untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota 

organisasi. Komitmen organisasional merupakan identifikasi dan 

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi (Sophiah, 

2008). Penelitian Tunjungsari (2011) memiliki hasil, stress yang terlalu 

besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 

lingkungan, yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. 
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Luthans (2006) mengungkapkan dengan diperolehnya kepuasan kerja oleh 

karyawan maka hal ini akan meningkatkan kinerja kerja para 

karyawannya. 

2. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Robbins 

dan Judge (2011) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat 

perasaan menyenangkan yang diperoleh dari penilaian pekerjaan seseorang 

atau pengalaman kerja (Wibowo, 2014). Kinerja atau performance 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau 

sekelompok karyawan telah mempuanyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, 

jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka 

kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat 

diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya (Moehariono, 2013). 

Responden pada penelitian ini pada karyawan tetap level staff yang 

berjumlah 50 orang dan tidak termasuk direktur dan manajer.  

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan? 
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3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan tetap di PT Ultra Delta Maju.  

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif dari stres kerja terhadap 

kinerja karyawan tetap di PT Ultra Delta Maju. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari Kepuasan kerja 

terhadap Kinerja karyawan pada karyawan tetap di PT Ultra Delta Maju. 

1.5 Manfaat Penlitian 

A.Manfaat Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengaruh komitmen organisasi dan stres kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. 

2. Penelitian ini diharapkan akan membantu dalam penelitian dimasa  yang 

akan datang berkaitan dengan pengaruh komitmen organisasi dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 
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B. Manfaat Praktisi 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peran komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dan melihat tingkat kepuasan kerja 

perusahaan tersebut melalui penerapan implikasi manajerial pada hasil 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sumber Daya Manusia 

 Perusahaan dalam persaingan global saat ini harus memiliki sumber daya 

yang kuat. Sumber daya yang dibutuhkan perusahaan harus dilihat sebagai satu 

kesatuan yang membentuk suatu sinergi. Peran dari sumber daya manusia sangat 

penting. SDM merupakan terjemahan dari “human resources” namun beberapa 

ahli menyamakan sumber daya manusia dengan tenaga kerja. Menurut Dessler 

(2013), manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, pelatihan, 

menilai dan memberi kompensasi kepada karyawan, dan hubungan kerja antar 

karyawan, kesehatan dan keselamatan serta menyangkut keadilan. 

 Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai pengelolaan orang 

secara efektif dan karena itu diperlukan pengetahuan tentang perilaku manusia 

serta kemampuan untuk mengelolanya. Pengelolaan sumber daya manusia yang 

tepat hanya dapat dilakukan apabila manusia yang dikelola adalah manusia yang 

mau belajar, mau bekerja sama dan mau dikelola oleh perusahaan atau organisasi. 

Sumber daya manusia juga harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam 

bidang kerjanya masing-masing dan juga mereka harus memiliki semangat kerja 

yang tinggi seperti loyalitas, disiplin pribadi, teratur dan kerendahan hati untuk 

Peningkatan Kinerja Karyawan..., Prastika Adani Putriananto, Ma.-Ibs, 2018



10 
 

Indonesia Banking School 

menerima proses pengelolaan tersebut. Adanya proses pengelolaan SDM 

kemudian dikenal istilah manajemen sumber daya manusia. (Dessler, 2013) 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2013): 

a. Perencanaan 

Menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan peraturan dan 

prosedur serta mengembangkan rencana dan peramalan.  

b. Mengorganisir 

Memberikan setiap bawahan tugas tugas tertentu, mendirikan 

departemen-departemen, mendelegasikan wewenang untuk bawahan, 

membangun saluran otoritas dan Komunikasi setiap karyawan serta 

koordinasi kerja bawahan.  

c. Susunan Kepegawaian 

Menentukan  jenis orang-orang yang harus disewa atau 

dipekerjakan, merekrut calon karyawan yang dibutuhkan perusahaan, 

menyeleksi karyawan yang berkompeten, melaksanakan pelatihan dan 

mengembangkan karyawan, menetapkan standar kinerja yang sesuai 

dengan perusahaan, mengevaluasi setiap kinerja karyawan, konseling 

karyawan; kompensasi karyawan.  
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d. Memimpin 

Mendapatkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang 

dilakukan; mempertahankan semangat; memotivasi bawahan.  

e. Mengendalikan 

Menetapkan standar seperti penjualan kuota, standar kualitas atau 

produksi tingkat; memeriksa untuk melihat bagaimana sebenarnya 

kinerja dibandingkan dengan standar ini,  mengambil tindakan 

korektif, yang diperlukan. 

2.1.2 Kinerja Kerja Karyawan 

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan 

dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja kerja 

merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi apakah 

proses kinerja yang telah dihasilkan selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang 

diharapkan atau belum. Menurut Erdogan (1991), kinerja didefinisikan sebagai 

realisasi dari tugas yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kualifikasi 

pribadinya dalam batas yang wajar (Kalkavan and Katrinli, 2014). Basaran 

(2000), mendefinisikan kinerja dilihat dari perspektif organisasi adalah kinerja 

mengacu pada barang atau jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari realisasi tugas 

yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tujuan organisasi (Kalkavan and 

Katrinli, 2014). Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai penyelesaian tugas 
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karyawan yang ditugaskan dan outcomes yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan 

atau kegiatan tertentu dalam jangka waktu yang telah diberikan (Nadarajah et al, 

2012). 

2.1.2.1 Tipe Kinerja Kerja Karyawan 

Menurut Motowidlo et al. (1997), prestasi kerja dibagi menjadi dua 

poin utama yang berbeda, yaitu (Rashid et al, 2016): 

a. Task Performance ( Kinerja Tugas ) 

Kinerja tugas merupakan tindakan yang memberikan kontribusi untuk 

melakukan pekerjaan agar dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. 

Rashid et al. (2016), mengatakan kinerja tugas terdiri dari perilaku pada 

pekerjaan khusus termasuk tanggung jawab terhadap pekerjaan inti, yang 

cenderung mengutamakan kemampuan dan pengalaman. Menurut Griffin 

et al. (2000), kunci dari elemen kinerja tugas adalah termasuk 

mempertahankan kesadaran terhadap situasi, melaksanakan tindakan 

pengendalian, melakukan tugas-tugas komunikasi dan fasilitas operasi.  

b. Contextual Performance (Kinerja Kontekstual) 

Kinerja kontekstual adalah efektivitas pekerja dalam melakukan 

pekerjaan mereka yang didukung oleh perilaku pribadi mereka, sosial dan 

suasana fisiologis tempat kerja. Menurut Borman and Motowidlo (1993), 

kinerja kontekstual terdiri dari perilaku-non-pekerjaan tertentu seperti 
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bekerja sama dengan rekan kerja dan menunjukkan dedikasi, yang dimana 

cenderung mengutamakan kemauan dan kepribadian.  

Berdasarkan penjelasan diatas, para peneliti menyimpulkan bahwa 

pengetahuan tentang poin utama terhadap kinerja mengusulkan kinerja 

kontekstual akan lebih baik diprediksi oleh tindakan kepribadian, 

sedangkan kinerja tugas akan lebih baik diprediksi oleh kemampuan dan 

pengalaman. Kalkavan and Katrinli (2014) mengungkapkan ada beberapa 

hal yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja kerja karyawan, 

yaitu: 

a. Perbandingan kinerja secara keseluruhan dengan rekan kerja 

b. Kemampuan bergaul dengan rekan kerja 

c. Penyelesaian tugas 

d. Kualitas kinerja 

e. Pencapaian tujuan kinerja 
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2.1.2.2 Indikator kinerja karyawan 

Indikator kinerja yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

Mathis dan Jackson (2010) yaitu;  

1. Kualitas keluaran. 

2. Kuantitas keluaran. 

3. Waktu keluaran. 

4. Kehadiran. 

5. Sifat kooperatif. 

2.1.3 Komitmen Organisasi  

2.1.3.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Mowday (1982) Komitmen kerja sebagai istilah lain dari 

komitmen organisasional. Komitmen organisasional merupakan dimensi 

perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan 

karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen 

organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang 

relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah 

keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya 

dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan 

organisasi (Sopiah, 2008). Mathis dan Jackson (2000) memberikan 

definisi tentang komitmen orgnisasi, “Organizational Commitment is the 
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degree to wich employees believe in and accept organizational goals and 

desire to remain with the organization”. (Komitmen organisasional adalah 

derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi) 

(Sopiah, 2008). Berdasarkan definisi tesebut bahwa komitmen organisasi 

adalah derajat kepercayaan karyawan dalam menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan alasan bagi karyawan untuk tetap tinggal atau tidak 

meninggalkan organisasi.   

Konsep komitmen organisasional dari Luthans (2006), merupakan 

pendekatan sikap; dimana, “komitmen” didefinisikan sebagai:  

1. Keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu 

2. Keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi 

3. Keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. 

2.1.3.2 Bentuk Komitmen Organisasi 

Karyawan yang tidak puas dengan pekerjaan atau yang tidak 

berkomitmen terhadap organisasi memiliki kemungkinan yang lebih besar 

untuk meninggalkan organisasi, mungkin lewat ketidak hadiran. Michael 

et al., (2009) komitmen organisasi adalah hubungan emosional dengan 

organisasi tertentu, yang dicirikan oleh tiga parameter utama dalam sikap 

individu terhadap organisasi:  
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1) Identifikasi-internalisasi tujuan organisasi dan nilai-nilai,  

2) Keterlibatan - kegiatan yang karyawan melakukan sebagai 

bagian dari nya atau perannya,  

3) Loyalitas - rasa memiliki organisasi yang mempekerjakan. 

Panggabean (2004) memberikan gambaran tentang faktor- faktor penentu 

komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut:  

1) Tingkat kesulitan memperoleh penghargaan,  

2) Job satisfactiondemographic (jenis kelamin, usia, masa kerja, 

status perkawinan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, 

pendidikan, pendukung utama keluarga),  

3) Karakteristik pekerjaan itu sendiri,  

4) Promotional opportunity,  

5) Distributive and procedural justice,  

6) Turut mengambil keputusan,  

7) Perilaku pimpinan,  

8) Aktor lingkungan (hubungan industrial, iklim dan kesempatan 

kerja),  

9) Faktor personal (nilai-nilai dan motivasi kerja),  
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10) Posisi dalam organisasi. 

2.1.3.3 Indikator Komitmen Organisasi 

Berdasarkan penelitian Lambert (2007), ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan pengukuran komitmen organisasi, yaitu: 

1. Organisasi yang hebat untuk bekerja. 

2. Kesetiaan terhadap organisasi. 

3. Nilai-nilai prinsip individu dan organisasi sama. 

4. Bangga bekerja di organisasi. 

5. Dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. 

6. Peduli terhadap keadaan organisasi. 

2.1.4 Stres Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Stres Kerja 

Menurut Montgomery et al (1996) melihat stres kerja yang berat 

sebagai disfungsional dan mengurangi komitmen dan produktivitas (Chen 

et al, 2006). Williams et al (2001) menekankan bahwa tujuan jangka 

pendek dari stres kerja memiliki efek fisiologis dan perilaku yang 

mengarah ke prestasi kerja yang buruk (Chen et al, 2006). Menurut Ullrich 

dan Fitzgerald (1990) menganggap stres kerja hasil dari 

ketidakseimbangan antara tuntutan tempat kerja dan kemampuan individu 

untuk mengatasi (Mosadeghard et al, 2011). Stres pekerjaan memiliki efek 
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yang merugikan pada fisik individu serta kesehatan mental, emosional, 

dan kesejahteraan (Mosadeghard et al, 2011).  

Bread dan Edward (1995) menunjukan bahwa orang yang 

dipekerjakan sementara mungkin mengalami masalah yang berhubungan 

dengan stres dengan berada di posisi yang sangat tidak aman dan 

kurangnya kontrol serta relatif kurang beruntung dibandingkan dengan 

karyawan tetap dengan siapa mereka bekerja (Coetzee & Villiers, 2010). 

Menurut Rollison (2005) stres kerja sebagai kondisi yang timbul dari 

interaksi orang dan pekerjaan mereka yang ditandai dengan perubahan 

dalam orang yang memaksa untuk menyimpang dari fungsi normal 

mereka (Coetzee & Villiers, 2010). Menurut Rollison (2005) tingkat stres 

yang dialami dan cara-cara dimana seorang bereaksi untuk itu dapat 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain seperti karakteristik pribadi, gaya 

hidup, dukungan sosial, penilaian stres, peristiwa kehidupan, dan 

pekerjaan (Coetzee & Villiers, 2010).  

2.1.4.2 Indikator Stres Kerja 

Indikator stres kerja pada penelitian ini mengadaptasi pada jurnal 

Lambert (2007) yaitu:  

1. Tekanan ketika bekerja  

2. Ketegangan dan rasa tidak nyaman ketika bekerja  

3. Aspek pekerjaan 
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4. Rasa frustasi terhadap pekerjaan  

5. Ketenangan ketika bekerja 

2.1.5 Kepuasan Kerja 

2.1.5.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Robbins dan Judge (2011) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah tingkat perasaan menyenangkan yang diperoleh dari penilaian 

pekerjaan seseorang atau pengalaman kerja (Wibowo, 2014). Kepuasan 

kerja mencerminkan bagaimana kita merasakan tentang pekerjaan kita dan 

apa yang kita pikirkan tentang pekerjaan kita. Pekerjaan memerlukan 

interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan 

organisasional, memenuhi standar kinerja, hidup dengan kondosi kerja 

kurang ideal, dan semacamnya. 

2.1.5.2 Kategori Kepuasan Kerja 

Menurut Locke (1976) kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan 

emosional yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian 

dari pekerjaan seseorang dan pengalaman kerja. Hasil ini berdasarkan dari 

persepsi bahwa pekerjaan seorang karyawan benar-benar memberikan 

nilai terhadap situasi pekerjaan (Chang and Lee, 2007).  

 Chang and Lee (2007) mendefiniskan 3 tipe kepuasan kerja, yaitu: 
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1. Integral definition 

 Definisi ini menekankan sikap kerja para pekerja terhadap lingkungan 

dengan fokus pada perhatian perubahan mental kerja individu 

kepuasan karyawan. 

2. Differential definition: Hal ini menekankan kepuasan kerja dan 

perbedaan antara hadiah yang benar-benar layak dan hadiah yang 

diharapkan dari karyawan; perbedaan tersebut berbanding terbalik dan 

menentukan besaran kepuasan kerja karyawan. 

3. Reference structure theory: Hal ini menekankan fakta bahwa tujuan 

karakteristik organisasi atau suatu pekerjaan adalah faktor penting 

untuk mempengaruhi sikap kerja karyawan dan perilaku tetapi 

kepekaan bersifat subjektif sedangkan penjelasan karyawan tentang 

karakteristik kerja ini bersifat objektif. Kepekaan dan penjelasan itu 

juga dipengaruhi oleh struktur referensi diri dari individu karyawan.  

Chang and Lee (2007) juga membagi kepuasan kerja ke dalam dua 

dimensi yaitu: 

1. Internal satisfaction ( kepuasan dari dalam) 

Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada nilai-

nilai, perasaan tanggung jawab, status sosial, posisi, otonomi dan 

harga diri yang dipicu oleh tugas sendiri.  
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2. External satisfaction (kepuasan dari luar)  

Pekerja menunjukkan tingkatan kepuasan mereka sendiri pada faktor-

faktor tertentu seperti gaji, promosi, kekaguman dan ketegasan pada 

atasan serta interaksi terhadap rekan meningkat berdasarkan dari 

tugas. 

2.1.5.3 Indikator Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan penelitian Lambert (2007), ada beberapa indikator 

yang dapat dijadikan pengukuran kepuasan kerja, yaitu: 

1. Menyukai pekerjaan ini. 

2. Lebih menyukai pekerjaan ini dibanding pekerjaan lain. 

3. Antusias dengan pekerjaan ini. 

4. Ada kenikmatan dalam melakukan pekerjaan ini. 

5. Cukup puas dengan pekerjaan ini. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal yang 

terdapat dalam penelitian ini. Penjabaran penelitian terdahulu dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 
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No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Muhammad 

Mansoor, 

Sabtain Fida, 

Saima Nasir, 

Zubair Ahmad 

(2011) 

The Impact of 

Job Stress on 

Employee Job 

Satisfaction 

A Study on 

Telecommunicat

ion Sector of 

Pakistan 

Job stress, 

conflict at 

work, 

workload, 

physical 

environment, 

employee job 

satisfaction 

Individu yang mengalami tekanan 

berlebihan cenderung menganggap 

pekerjaan mereka kurang 

memuaskan. Beberapa kebutuhan 

intrinsik atau ekstrinsiknya dapat 

digagalkan atau tidak dipenuhi 

secukupnya. Seperti pada banyak 

studi dalam literatur (Caplan 1991; 

Keller, 1975), temuan dari 

penelitian ini juga mengungkapkan 

hal yang sama. Subjek dengan 

kepuasan kerja rendah ditemukan 

mengalami lebih banyak stres 

dalam bentuk beban kerja, konflik 

peran dan lingkungan fisik 

dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki kepuasan kerja lebih 

tinggi. Karena persaingan yang 

ketat di industri telekomunikasi, 

organisasi semakin menekan 

karyawan untuk bersaing satu sama 

lain dan bertentangan dengan 

tuntutan, beban kerja dan kondisi 

kerja yang berlebihan menyebabkan 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  
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stres kerja yang menurunkan 

kepuasan kerja karyawan. 

2. Yenny 

Verawati dan 

Joko Utomo 

(2011) 

Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi, 

Partisipasi dan 

Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. Bank Lippo 

Tbk Cabang 

Kudus 

Propotionate 

stratified 

rendom 

sampling. 

Sampel yang  

diteliti 43 

responden 

Komitmen organisasi dan motivasi 

terbukti memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan variabel partisipasi tidak 

terbukti memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan (dengan 

menggunakan uji t). 

Komitmen organisasi, partisipasi 

dan motivasi terbukti memiliki 

pengaruh terhadap kinerja 

karyawan (dengan menggunakan uji 

f) 

3. Noviansyah 

dan Zunaidah 

(2011) 

Pengaruh Stres 

Kerja dan 

Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Perkebunan 

Minanga Ogan 

Baturaja 

Propotionate 

stratified 

random 

sampling. 

Sampel yang 

diteliti 78 

responden. 

Variabel stres kerja (konflik kerja, 

beban kerja, waktu kerja, 

karakteristik tugas, dukungan 

kelompok dan pengaruh 

kepemimpinan) secara parsial 

mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) PT. Perkebunan 

Maninga Ogan Baturaja. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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4. Peni 

Tanjungsari 

(2011) 

Pengaruh Stres 

Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada 

Kantor Pusat 

PT. Pos 

Indonesia 

(Persero) 

Propotionate 

stratified 

random 

sampling. 

Sampel yang  

diteliti 81 

responden 

Hubungan stres kerja pada Kantor 

Pusat PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Bandung dengan 

kepuasan kerja adalah cukup kuat 

atau sedang. 

5. Imran, Arif, 

Cheema, and 

Azeem (2014) 

Relationship 

between Job 

Satisfaction, Job 

Performance, 

Attitude towards 

Work, and 

Organizational 

Commitment 

Job 

satisfaction, 

job 

performance, 

attitudes 

towards 

works and 

organization

al 

commitment 

Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan positif yang kuat antara 

kepuasan kerja dan kinerja, 

sedangkan komitmen organisasi 

memiliki hubungan positif yang 

kuat dengan kinerja dan sikap 

terhadap pekerjaan. 

6. Eric G. 

Lambert, 

Nancy L. 

The impact of 

distributive and 

procedural 

justice on 

Job Stess, 

Job 

Satisfaction, 

and 

Dalam kedua kasus, penelitian lain 

ini menggunakan operasi alternatif 

dari variabel keadilan distributif dan 

/ atau menggabungkan model yang 

berbeda secara berbeda. Variasi 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Hogan, Marie 

L. Griffin 

(2007) 

correctional 

staff 

job stress, job 

satisfaction, and 

organizational 

commitment 

Organization

al 

Commitment 

dalam temuan tersebut melihat 

kebutuhan akan penelitian lanjutan 

mengenai fungsi dan efek keadilan 

organisasi di dalam lingkungan 

pemasyarakatan.  

7. 
Kalkavan and 

Katrinli (2014) 

The Effects Of 

Managerial 

Coaching 

Behaviors On 

The Employees’ 

Perception Of 

Job Satisfaction, 

Organisational  

Commitment, 

And Job 

Performance: 

Case Study On 

Insurance 

Industry In 

Turkey 

Managerial 

Coaching 

Behaviors, 

Job 

Satisfaction, 

Organisation

al 

Commitment, 

And Job 

Performance 

bahwa kepuasan dengan 

pekerjaan memiliki efek 

positif pada komitmen karir 

dan 

komitmen organisasi. Namun 

demikian, tidak ada efek 

yang diidentifikasi antara 

kepuasan kerja dan kinerja 

kerja. kinerja. Sebaliknya, itu 

juga ditemukan dalam 

penelitian ini bahwa 

komitmen karir dan 

komitmen organisasi 

memiliki efek positif pada 

prestasi kerja. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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8.  Rony 

Febrianto  

dan  

Dewie Tri 

Wijayanti 

(2014) 

Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi dan 

Stres Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Komitmen 

organisasi, 

Stres Kerja, 

dan Kinerja 

Karyawan 

Berdasarkan pembahasan dari 

hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan kedua 

variabel bebas yaitu komitmen 

organisasi (X1) dan stres kerja 

(X2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y). Secara 

parsial kedua variabel bebas 

yaitu komitmen organisasi dan 

stres kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja 

karyawan. 

9. Muhammad 

Jehangir, Dr. 

Nasir Kareem, 

Dr. Ayaz 

Khan and 

Muhammad 

Tahir Jan 

(2011) 

Effects Of Job 

Stress On Job 

Performance & 

Job Satisfaction 

Stres Kerja 

pada Kinerja 

Karyawan 

dan 

Kepuasan 

Kerja 

Stres kerja memiliki korelasi 

negatif dengan kinerja kerja. 

Dengan meningkatnya tekanan 

kerja, kinerja turun. Para 

peneliti telah membuktikan 

bahwa stres kerja berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

responden.  

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Menurut penilitian yang dilakukan Peni Tanjungsari (2011) 

menyatakan hubungan stres kerja pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Bandung dengan kepuasan kerja adalah cukup kuat atau sedang.  

Muhammad Mansoor et al. (2011) juga menyatakan subjek dengan 

kepuasan kerja rendah ditemukan mengalami lebih banyak stres dalam bentuk 

beban kerja, konflik peran dan lingkungan fisik dibandingkan dengan mereka 

yang memiliki kepuasan kerja lebih tinggi. Karena persaingan yang ketat di 

industri telekomunikasi, organisasi semakin menekan karyawan untuk 

bersaing satu sama lain dan bertentangan dengan tuntutan, beban kerja dan 

kondisi kerja yang berlebihan menyebabkan stres kerja yang menurunkan 

kepuasan kerja karyawan. 

Ho1: Stres Kerja tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja 

Ha1: Stres Kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja 
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2.3.2 Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi 

Kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan kuat terhadap 

organizational Commitment. Orang yang mendapatkan tingkat kepuasan kerja 

lebih tinggi cenderung merasa tingkat Affective Commitment dan Normative 

Commitment lebih tinggi. Sedangkan pengaruhnya pada Continuance 

Commitmen adalah lebih lemah. Affective Commitment adalah komitmen yang 

timbul karena kedekatan emosional terhadap organisasi, mengidentifikasi diri 

dan keterlibatan aktif dalam organisasi. Continuance Commitment didasarkan 

pada persepsi pekerja atas kerugian yang akan diperoleh apabila 

meninggalkan organisasi. Sedangkan Normative Commitment berkaitan 

dengan perasaan pekerja terhadap keharusan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi. (Kalkavan dan Katrinli, 2014).  

Mowday et al. (1982) mengemukakan, komitmen dan kepuasan kerja 

dapat dilihat dengan beberapa cara. Kepuasan kerja adalah semacam respons 

terhadap pekerjaan tertentu atau masalah terkait pekerjaan; Padahal, 

komitmen merupakan respon yang lebih global terhadap sebuah organisasi. 

Oleh karena itu, komitmen harus lebih konsisten daripada kepuasan kerja dari 

waktu ke waktu dan memakan waktu lebih lama setelah seseorang puas 

dengan pekerjaannya. (Eslami dan Gharakhani, 2012). 

Kalkavan dan Katrinli (2014) juga mengatakan bahwa kepuasan 

dengan pekerjaan memiliki efek positif pada komitmen karir dan komitmen 
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organisasi. Namun demikian, tidak ada efek yang diidentifikasi antara 

kepuasan kerja dan kinerja kerja. kinerja. Sebaliknya, itu juga ditemukan 

dalam penelitian ini bahwa komitmen karir dan komitmen organisasi memiliki 

efek positif pada prestasi kerja.  

Ho2: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh postif dan signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi 

Ha2: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi 

2.3.3 Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan di aman seorang 

karyawan memihak organisasi tertemtu serta tujuan-tujuan dan keinginan 

untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. (Dewi 

Sartika, 2014). Luthans (2006) menegaskan bahwa sikap komitmen organisasi 

dibandingkan kepuasan kerja adalah prediktor yang lebih baik dari variabel 

hasil yang diinginkan dan dengan demikian pantas menerima perhatian 

manajemen. 

Berdasarkan pembahasan dari hasil analisis Rony dan Dewie (2014) 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas yaitu 

komitmen organisasi (X1) dan stres kerja (X2) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Secara parsial kedua 
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variabel bebas yaitu komitmen organisasi dan stres kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan. 

Ho3: Komitmen Organisasi tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

Ha3: Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

2.3.4 Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang kuat antara 

kepuasan kerja dan kinerja, sedangkan komitmen organisasi memiliki 

hubungan positif yang kuat dengan kinerja dan sikap terhadap pekerjaan. 

(Imran et al., 2014). Namun penelitian yang dilakukan Ahmad et al. (2010) 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang lemah antara kepuasan kerja dan 

kinerja di mana komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang kuat 

dengan kinerja dan sikap terhadap pekerjaan memiliki positif yang kuat 

dengan kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja. 

Luthans (2005) juga menambahkan bahwa salah satu faktor dari kinerja adalah 

kepuasan kerja, karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi, kinerja akan 

meningkat, walaupun hasilnya tidak langsung.  
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Ho4: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

Ha4: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

2.3.5 Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Variabel stres kerja (konflik kerja, beban kerja, waktu kerja, 

karakteristik tugas, dukungan kelompok dan pengaruh kepemimpinan) secara 

parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. (Yeni dan Joko, 2011). 

Penilitian yang dilakukan oleh Jehangie et al, (2011) stres kerja 

memiliki korelasi negatif dengan kinerja kerja. Dengan meningkatnya tekanan 

kerja, kinerja turun. Para peneliti telah membuktikan bahwa stres kerja 

berpengaruh negatif terhadap kinerja responden.  

Ho5: Stres Kerja tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Ha5: Stres Kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 
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Ha1 (-) 

Ha2 (+) 

Ha3 (+) 

Ha5 (-) 

Ho4 (+) 

2.4 Model Penelitian 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Penelitian ini modifikasi dari Lambert (2007) dan Kalkavan (2014) 

 

Hipotesis: 

Ho1: Stres Kerja tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kepuasan kerja 

Ha1: Stres Kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

Ho2: Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Komitmen 

Organisasi 

Ha2: Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi 

Kepuasan 

Kerja 

Stres Keja 

Kinerja 

Karyawan 

Komitmen 

Organisasi 
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Ho3: Komitmen Organisasi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

Ha3: Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Ho4: Kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh positih yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Ha4: Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Ho5: Stres Kerja tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

Ha5: Stres kerja memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan 

sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur yang diperlukan 

untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian (Maholtra, 2010).  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif menurut Rumsyah (2014) adalah penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 

objektif baik bersifat alamiah atau rekayasa dan dikembangkan dengan tujuan untuk 

menguji variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode peneltian 

yang digunakan adalah cross sectional design yang diambil satu kali dalam satu 

periode. 

3.2 Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  

stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja kerja karyawan serta 

mengambil data mengenai stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan. Objek penelitian ini adalah karyawan tetap yang berada di PT. Ultra Delta 

Maju. Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Ultra Delta Maju yang berlokasi di Jakarta 

Jl. Kebon Jeruk. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Peneliti berharap data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari sumber 

pertama oleh peneliti terhaadap variabel yang diminati untuk tujuan 

penelitian (Sekaran and Bougie, 2010). Menurut Maholtra (2010), data 

primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk 

tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian 

ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner yang 

disebarkan kepada target responden. Kuesioner merupakan pra rumusan 

yang tertulis beberapa pertanyaan dimana responden mencatat jawaban 

mereka, biasanya dipersempit dalam batasan alternatif yang lebih erat. 

(Sekaran and Bougie, 2010) 

 2.   Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari 

berbagai sumber, seperti jurnal-jurnal penelitian sebelumnya buku-buku, 

serta media internet yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 
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2010). Data sekunder juga didefinisikan oleh Sekaran and Bougie (2010) 

yang menyatakan bahwa data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti yang melakukan penelitian ini. 

Data tersebut berasal dari internal atau eksternal organisasi atau perusahaan 

dan dapat diakses melalui internet atau informasi yang direkam atau 

dipublikasikan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode literature 

review yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari website, koran dan 

kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik 

yang peneliti harapkan untuk diselidiki (Sekaran and Bougie, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh karyawan tetap level staff dibidang bisnis PT. Ultra Delta 

Maju yang berjumlah 50 orang. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sample 

yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sample (Sugiyono, 2001). Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh populasi berjumlah 50 orang pada 

satu kantor yang berada di PT Ultra Delta Maju karena populasi di perusahaan tersebut 

kurang dari 100 orang. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

Teknik Sample Jenuh. 
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3.5 Operasional Variabel 

 Variabel-variabel penelitian yang disebutkan telah didefinisikan secara 

menyeluruh, sehingga indikator dan alat ukur (measurement) yang digunakan dalam 

penelitian dapat diidentifikasikan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang akan diukur dengan skala likert mulai dari 1 – 6. Pemilihan skala likert 1 – 6, agar 

responden tidak memilih angka netral, sehingga jawaban yang dipilih responden dapat 

terlihat, mereka cenderung memilih puas atau tidak. 

Tabel 3.1 Oprasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

1. Komitmen 

Organisasi 

(KO) 

Komitmen 

organisasional adalah 

derajat yang mana 

karyawan percaya dan 

menerima tujuan-tujuan 

organisasi dan akan 

tetap tinggal atau tidak 

akan meninggalkan 

organisasi. 

(Mathis dan Jackson, 

2000) 

(KO1) Saya beritahu teman-

teman saya bahwa ini adalah 

organisasi yang hebat untuk 

bekerja. 

(KO2) Saya merasa sangat 

setia terhadap organisasi ini. 

(KO3) Saya merasa bahwa 

nilai-nilai prinsip saya dan 

organisasi ini sama. 

(KO4) Saya bangga 

mengatakan kepada orang-

Interval 

1-6 
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orang bahwa saya bekerja di 

organisasi ini. 

(KO5) Organisasi ini benar-

benar mengilhami saya untuk 

menjalankan pekerjaan yang 

terbaik. 

(KO6) Saya sangat peduli 

dengan nasib organisasi ini. 

(Eric G. Lambert, Nancy 

L. Hogan, Marie L. 

Griffin, 2007) 

2 Stres 

Kerja 

(SK) 

Tujuan jangka pendek 

dari stres kerja 

memiliki efek 

fisiologis dan perilaku 

yang mengarah ke 

prestasi kerja yang 

buruk. (Williams et 

al, 2001) 

(SK1) Saya merasa adanya 

tekanan ketika melakukan 

pekerjaan.  

(SK2) Saya merasa adanya 

ketegangan dan rasa tidak 

nyaman ketika melakukan 

pekerjaan.  

(SK3) Saya mendapatkan 

banyak aspek dalam 

Interval 

1-6 
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pekerjaan. 

(SK4) Saya merasa adanya 

frustasi terhadap pekerjaan 

yang saya jalani sekarang 

ini. 

(SK5) Adanya ketenangan 

ketika melakukan pekerjaan 

ini. 

(Eric G. Lambert, Nancy 

L. Hogan, Marie L. 

Griffin, 2007) 

3 Kepusan 

Kerja 

(KK) 

Kepuasan kerja 

adalah tingkat 

perasaan 

menyenangkan yang 

diperoleh dari 

penilaian pekerjaan 

seseorang atau 

pengalaman kerja. 

(Robbins dan Judge, 

2011) 

(KK1) Saya pasti menyukai 

pekerjaan saya. 

(KK2) Saya menyukai 

pekerjaan saya lebih baik 

daripada rata-rata pekerja. 

(KK3) Hampir setiap hari 

saya antusias dengan 

pekerjaan saya. 

(KK4) Saya menemukan 

Interval 

1-6 
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kenikmatan nyata dalam 

pekerjaan saya. 

(KK5) Saya merasa cukup 

puas dengan pekerjaan 

saya. 

(Eric G. Lambert, Nancy 

L. Hogan, Marie L. 

Griffin, 2007) 

4 Kinerja 

Karyawan 

(Kin) 

Kinerja dilihat dari 

perspektif organisasi 

adalah kinerja 

mengacu pada barang 

atau jasa yang 

dihasilkan sebagai 

hasil dari realisasi 

tugas yang diberikan 

kepada karyawan 

sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

(Kalkavan & 

Katrinli, 2014) 

(KK1) Kualitas hasil 

pekerjaan sesuai tujuan 

organisasi. 

(KK2)Kuantitas hasil 

pekerjaan sesuai tujuan 

organisasi. 

(KK3) Waktu yang 

dibutuhkan dalam 

pekerjaan sesuai tujuan 

organisasi. 

(KK4) Kehadiran sesuai 

dengan yang ditetapkan 

Interval 

1-6 
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organisasi. 

(KK5) Sifat kooperatif 

dalam bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

(Mathis, Robert L dan 

John H, Jackson. 2010) 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM. Namun peneliti 

memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak teramati dan dapat 

menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu aplikasi pendukung SEM 

adalah smartPLS 3.0. Di dalam model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, 

variabel eksogen (independen) dan endogen (dependent). 

 SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasa dapat 

menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). 
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3.6.1 Partial Least Square (PLS) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data Partial Least Square (PLS). Data penelitian ini akan dihitung 

dengan software smartPLS3.0. PLS merupakan metode analisis powerfull karena 

tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala atau berdistribusi 

tertentu (dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio), dengan jumlah 

sample kecil. PLS juga digunakan untuk konfirmasi teori. Dibandingkan dengan 

covariance based Structural Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh 

software LISREL, EQS, dan AMOS) komponen yang berbasis PLS mampu 

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh CBSEM yaitu 

inadmissible solution dan factor indeterminacy (Fornell & Bookstein, 1982) 

dalam (Ghozali,2014). 

Jika untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih tepat, karena 

pendeketan PLS mengasumsikan bahwa semua ukuran variance adalah variance 

yang berguna untuk dijelaskan. Pendekatan untuk mengestimasi variabel laten 

dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator menghindarkan masalah 

indeterminacy dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor (Wold, 

1982 dalam Ghozali, 2014). Supaya tujuan penelitian terpenuhi, maka metode 

analisis PLS dianggap mampu memberikan hasil yang optimal bagi penelitian 

ini. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel 

laten untuk tujuan prediksi. Penggunaan PLS, proses literasinya terdiri dari tiga 

tahap, tahap literasi pertama untuk menghasilkan weight estimate yang 
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digunakan untuk menciptakan skor variabel laten, tahap literasi kedua 

menggambarkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel 

laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (loading), sehingga 

menghasilkan estimasi inner model dan outer model, dan tahap literasi ketiga 

adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) 

untuk indikator dan variabel laten sehingga menghasilkan estimasi means dan 

lokasi (konstanta) (Ghozali, 2014). 

3.6.2 Inner Model 

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada 

pada model penelitian. Inner model yang kadang disebut juga dengan (inner 

relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan 

antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Model penelitian 

dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan uji t 

serta signifikansi dari nilai koefisiensi parameter jalur struktural. Menilai model 

dengan PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel dependen apakah 

mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2014). 

Menggunakan R-square berguna untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, 

sedangkan uji t melalui koefisiensi parameter jalur struktural digunakan untuk 
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mengukur arah pengaruh serta tingkat signifikannya. Pengujian dilakukan 

melalui prosedur bootstrapping pada smartPLS 3.0 (Ghozali, 2014). Dasar 

pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas (p-values) 

signifikansi lebih besar dari 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, apabila 

angka probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima (Ghozali, 2011). 

Disamping melihat nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi dengan 

melihat Q-square predictive relevance untuk model konstruk. Q-square 

mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa 

model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square kurang 

dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance 

(Ghozali, 2014). 

Gambar 3.1 Inner Model 

 

 

 

 

 

Sumber: smartPLS 3.0 
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3.6.3 Outer Model 

Outer model sering juga disebut dengan (outer relation atau 

measurement model) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau outer model 

dengan indikator refleksif dievaluasi dengan convergent validity dan 

discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability untuk blok 

indikator (Ghozali, 2014). 

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi 

jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Chin (1998) 

mengatakan demi kepentingan penelitian, pada tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup (Ghozali, 2014). 

Menurut Fornell dan Larcker, (1981), discriminant validity dari model 

pengukuran dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan cross loading 

pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran 

lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada 

ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity 

adalah membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 
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model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan 

memiliki nilai discriminant validity yang baik (Ghozali, 2014). 

Apabila semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan 

average communalities dalam blok Fornell dan Larcker (1981) yang menyatakan 

bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur realibilitas component 

score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan 

composite reability (𝜌𝑐). Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 

0.50. 

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat 

dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency yang 

dikembangkan oleh Werts, Linn dan Joreskog (1974) dan Cronbach’s Alpha. 

Gambar 3.2 Outer Model 

 

 

 

 

 

(sumber: smartPLS 3.0) 
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3.2 Tabel Kriteria Penilaian Model Partial Least Square 

Kriteria Penjelasan 

 Evaluasi Model Struktur  

R² untuk variabel laten endogen Hasil R² sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten 

endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa 

model “baik”, “moderat” dan “lemah”. 

 Evaluasi Model 

Pengukuran Refleksif 

 

Convergent Validity Nilai loading faktor harus di atas 0.70. Namun 

demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembagan skala pengukuran nilai loading 0.5 

sampai 0.6 dianggap cukup. 

Average Variance Extracted 

(AVE) 

Nilai AVE harus diatas 0.5. 

Cross Loading Merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. 

Diharapkan setiap blok indikator memiliki loading 

lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur 

dan dibandingkan dengan indikator indikator untuk 

laten variabel lainnya. 

Composite Reliability Composite reliability mengukur internal consistency 

dan nilainya harus di atas 0.70. 

Cronbach Alpha Nilai Cronbach Alpha harus diatas 0.70. 

t-statistik Diatas 1.96. 

Sumber: Chin(1998) dalam Ghozali (2014) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah PT. Ultra Delta Maju 

 PT. ULTRA DELTA MAJU didirikan pada tahun 1986 sebagai 

perusahaan perdagangan umum kemudian secara bertahap mengubah arah bisnis 

menjadi perusahaan perdagangan umum yang jauh lebih terfokus pada 

Instrumentasi Kontrol Proses dan Instrumentasi Pengujian Material.  

 Perusahaan ini berkembang pesat dan mendapat banyak kepercayaan 

untuk mewakili & mendistribusikan merek-merek terkenal di dunia, yang 

membuat kami menjadi salah satu dari sedikit perusahaan perdagangan yang 

mapan serta memberikan solusi penjualan dan layanan untuk: 

- Instrumentasi Kontrol Proses 

- Listrik 

- Mekanis & Berputar 

 Melayani berbagai macam pelanggan dari Konsultan FEED, EPC, LNG, 

Kilang Minyak, Eksplorasi Minyak & Gas, Petrokimia, Semen, Pulp & Kertas, 

Pembangkit Listrik, Otoritas Pelabuhan, Otoritas Air, dll. Dengan dukungan dari 

Staff perusahaan ini yang berdedikasi, daftar panjang Clientelle dan Loyal 

Principal's & Distributors, perusahaan ini siap bersaing di pasar yang kompetitif 

sebagai distributor alat-alat industri energi. 
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4.1.2 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Usia Responden 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar dari total responden yang 

berjumlah 50 orang, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 25 - 35 tahun 

berjumlah 18 orang atau sebesar 18%, responden yang berusia 36 - 45 tahun 

berjumlah 15 orang atau sebesar 15%, responden yang berusia 46 – 55 tahun 

berjumlah 12 orang atau sebesar 12%, dan responden yang berusia ≥ 55 tahun 

berjumlah 5 orang atau sebesar 5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden berusia 25 – 35 tahun lebih banyak dalam penelitian ini. 
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Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2018) 

4.2.2 Jenis Kelamin Responden 

Didalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden 

didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 60% dengan jumlah 30 orang dan 

sisanya responden laki-laki sebesar 40% dengan jumlah 20 orang. 

Gambar 4.3 Jenis Kelamin Responden  

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2018) 
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4.2.3 Lama Bekerja Responden  

 Berdasarkan hasil dari pengolahan kuesioner, responden yang masa 

kerjanya 2 - 3 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 10%, responden yangmasa 

kerjanya 3 – 4 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 15%, responden yang masa 

kerjanya 4 – 5 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 20%, dan responden yang 

masa kerjanya ≥ 5 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 5%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas 20%  responden telah lama bekerja selama 4 - 

5 tahun dengan jumlah responden sebanyak  20 orang.  

Gambar 4.4 Lama Bekerja Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2018) 

4.3 Analisis Pre-test 

 Proses pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan responden sebanyak 35 orang untuk melakukan pre-test.  

4.3.1. Uji Validitas  

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin 

2 - 3 tahun

3 - 4 tahun

4 - 5 tahun

> 5 tahun

LAMA BEKERJA RESPONDEN
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measure of sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, 

total variance explained, dan factor loading of component matrix. Software yang 

digunakan adalah SPSS 22. 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO 

(>0.5) 

SIG 

(<0.05) 

MSA 

(>0.5) 

Factor 

Loading 

(>0.5) 

Keterangan 

Komitmen 

Organisasi 

KO1 

0,689 0.000 

0,790 0,824 Valid 

KO2 0,685 0,779 Valid 

KO3 0,666 0,691 Valid 

KO4 0,735 0,881 Valid 

KO5 0,636 0,633 Valid 

KO6 0,606 0,719 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0,752 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,715 0,730 Valid 

KK2 0,690 0,714 Valid 

KK3 0,733 0,827 Valid 

KK4 0,792 0,809 Valid 

KK5 0,820 0,849 Valid 

Stres Kerja 

SK1 

 

0,847 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,828 0,895 Valid 

SK2 0,845 0,907 Valid 

SK3 0,870 0,901 Valid 

SK4 0,842 0,875 Valid 

SK5 0,852 0,848 Valid 

Kinerja 

Karyawan 

KinK1  

 

0,884 

 

 

0.000 

 

 

 

 

0,884 0,880 Valid 

KinK2 0,873 0,895 Valid 

KinK3 0,834 0,917 Valid 

KinK4 0,938 0,803 Valid 

KinK5 0,917 0,841 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 22 (2018) 
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 Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa item-item indikator 

(pertanyaan) dalam kuesioner dari empat variabel tersebut benar-benar mengukur 

apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Pada tabel 4.1 menunjukkan seluruh 

indikator pernyataan dalam instrumen penelitian memberikan pernyataan yang 

memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa indikator 

pernyataan dalam pre-test adalah valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. Uji 

tersebut bisa dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap 

variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator 

penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Pre-Test 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

Komitmen Organisasi 0,835 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,766 Reliabel 

Stres Kerja 0,930 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,876 Reliabel 
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 22 (2018) 

 Berdasarkan hasil pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Organisasi, 

Kepuasan Kerja dan Kinerja memiliki cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner yang ditanyakan pada 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
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4.4 Mengevaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 

4.4.1 Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk dari measurement model dengan indikator reflektif dapat 

diukur dengan skor loading dan menggunakan parameter Average Variance 

Extracted (AVE), (Ghozali, 2014). Suatu konstruk dinyatakan variabel jika nilai 

skor loading > 0.5, AVE > 0.5. Hasil output korelasi antar indikator dengan 

konstruknya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Validitas Konstruk 

Variabel Indikator 
Outer 

Loadings 
AVE 

Kriteria 

Komitmen 

Organisasional 

KO1 0,726 

0,507 

Valid 

KO2 0,671 Valid 

KO3 0,738 Valid 

KO4 0,790 Valid 

KO5 0,728 Valid 

KO6 0,604 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 0,557 

0,634 

Valid 

KK2 0,840 Valid 

KK3 0,778 Valid 

KK4 0,773 Valid 

KK5 0,839 Valid 

Stres Kerja 

SK1 0,887 

0,767 

Valid 

SK2 0,860 Valid 

SK3 0,891 Valid 

SK4 0,877 Valid 

SK5 0,876 Valid 

Kinerja Karyawan  

KinK1 0,881 

0,712 

Valid 

KinK2 0,922 Valid 

KinK3 0,922 Valid 

KinK4 0,900 Valid 

KinK5 0,515 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2018) 
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 Pada pengujian outer model dapat dilihat bahwa loading factor > 0.5, 

AVE > 0.5 sehingga semua item pernyataan telah valid. Gambar 4.6 berikut 

menunjukkan model struktural yang dieksekusi dengan menggunakan PLS 

Alghorithm. 

Gambar 4.5 Hasil Model Struktural 
 

 
Sumber: Data SmartPLS 3.0 yang diolah peneliti (2018) 

4.4.2 Convergent Validity 

 Menilai convergent validity suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

melihat skor average varian extracted (AVE), masing-masing harus bernilai di 

atas 0.5. Tampak pada tabel 4.3 dan tabel 4.4  dapat dilihat bahwa semua AVE 

memiliki nilai di atas 0.5 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruk 

mempunyai convergent validity yang baik. 
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4.4.3 Discriminant Validity 

 Discriminat validity dari model pengukuran (outer model) dengan 

indikator refleksif dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. 

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi 

ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cross 

loading untuk seluruh konstruk disajikan pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.4 Cross Loadings 

Indikator 
Kepuasan Kerja Kinerja Karyawan 

Komitmen Organisasi Stres Kerja 

KK1 0,788 0,516 0,395 -0,343 

KK2 0,841 0,644 0,620 -0,420 

KK3 0,809 0,519 0,536 -0,323 

KK4 0,807 0,680 0,623 -0,417 

KK5 0,770 0,489 0,566 -0,312 

KO1 0,661 0,566 0,726 -0,414 

KO2 0,470 0,574 0,671 -0,388 

KO3 0,465 0,570 0,738 -0,347 

KO4 0,546 0,500 0,790 -0,257 

KO5 0,376 0,503 0,728 -0,334 

KO6 0,394 0,230 0,604 -0,247 

KinK1 0,675 0,884 0,603 -0,524 

KinK2 0,601 0,926 0,590 -0,506 

KinK3 0,647 0,922 0,606 -0,614 

KinK4 0,573 0,902 0,587 -0,528 

KinK5 0,523 0,506 0,601 -0,349 

SK1 -0,370 -0,479 -0,333 0,876 

SK2 -0,342 -0,505 -0,506 0,849 

SK3 -0,503 -0,607 -0,428 0,898 

SK4 -0,437 -0,588 -0,440 0,880 

SK5 -0,330 -0,453 -0,356 0,877 

Sumber: Data SmartPLS 3.0 yang diolah peneliti (2018) 
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 Nilai cross loading pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 menunjukkan adanya 

discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap 

konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk 

lainnya. Berdasarkan tabel di atas juga menunjukkan bahwa korelasi konstruk 

Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja, dan Stres Kerja dengan indikatornya lebih 

tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruk laten memprediksi indikator 

pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lain. 

4.4.4 Reliabilitas Konstruk (Reliability Construct) 

 Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif 

dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dari blok indikator yang 

mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite 

reliability di atas 0.70 (Ghozali, 2014). Berikut adalah nilai composite reliability 

disajikan pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.5 Composite Reliability 

Construct Composite Reliability Kriteria 

Komitmen Organisasi 0,860 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,896 Reliable 

Stres Kerja 0,943 Reliable 

Kinerja Karyawan 0,922 Reliable 
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2018) 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua 

konstruk adalah di atas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model 

yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabilitas juga bisa diperkuat 

dengan Cronbach’s Alpha di mana output smartPLS 3.0 memberikan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha Kriteria 

Komitmen Organisasi 0,807 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,856 Reliable 

Stres Kerja 0,925 Reliable 

Kinerja Karyawan 0,886 Reliable 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2016) 

 Nilai yang disarankan adalah di atas 0.7 dan pada tabel 4.8 di atas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua konstruk berada di atas 

0.7 yang menunjukan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi 

memenuhi kriteria reliable. 

4.5 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

 Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Didalam 

menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Tabel 4.9 merupakan hasil estimasi R-square 

dengan menggunakan smartPLS 3.0. 

Tabel 4.7 R-square 

 Konstruk R-square Kriteria 

Komitmen Organisasi 0,487 Moderat 

Kepuasan Kerja 0,213 Moderat 

Stres Kerja - - 

Kinerja Karywan 0,670 Moderat 

Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2018) 

Peningkatan Kinerja Karyawan..., Prastika Adani Putriananto, Ma.-Ibs, 2018



60 
 

Indonesia Banking School 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel Komitmen 

Organisasi sebesar 0,487 atau 48,7 %. Kepuasan Kerja sebesar 0.213 atau 21,3%. 

Kinerja Karyawan sebesar 0.670 atau 67%. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

 Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path 

coefficients pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.8 Path Coefficients 

 
Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P-Values Kesimpulan 

Stres Kerja -> Kepuasan 

Kerja 
-0,461 5,248 0,000 

H1 didukung 

oleh data 

Kepuasan Kerja -> 

Komitmen Organisasi 
0,698 8,950 0,000 

H2 didukung 

oleh data 

Komitmen Organisasi -> 

Kinerja Kryawan 
0,318 2,540 0,020 

H3 didukung 

oleh data 

Kepuasan Kerja -> Kinerja 

Karyawan 
0,370 2,607 0,015 

H4 didukung 

oleh data 

Stres Kerja -> Kinerja 

Karyawan 
-0,288 2,655 0,007 

H5 didukung 

oleh data 
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.7 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Stres Kerja memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja karena nilai 

estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu -0,461, untuk nilai P-Values dari 

hipotesis tersebut adalah 0,000 yang berarti nilai P-Values < 0,05 dan nilai 

T Statistics sebesar 5,248 < 1.96 (T,Tabel signifikansi 5%). Berdasarkan 

hasil tersebut hipotesis Stres Kerja terbukti memiliki pengaruh negatif 

terhadap Kepuasan Kerja dan didukung oleh data.  

2. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap Komitmen Organisasi karena 

nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,698, nilai P-Values dari 

hipotesis tersebut adalah 0,000 dan nilai T Statistics sebesar 8,950 < 1.96 

(T,Tabel signifikansi 5%). Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Kepuasan 

Kerja terbukti berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi dan didukung 

oleh data. 

3. Komitmen Organisasi pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,318, 

nilai P-Values dari hipotesis tersebut adalah 0,020 yang berarti nilai P-

Values < 0,05 dan nilai T Statistics sebesar 2,540 < 1.96 (T,Tabel 

signifikansi 5%). Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Komitmen 

Organisasi terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan dan didukung 

oleh data. 

4. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja Kerja Karyawan 

karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 0,370, nilai P-Values 

Peningkatan Kinerja Karyawan..., Prastika Adani Putriananto, Ma.-Ibs, 2018



62 
 

Indonesia Banking School 

dari hipotesis tersebut adalah 0,015 yang berarti nilai P-Values < 0,05 dan 

nilai T Statistics sebesar 2,607 < 1.96 (T,Tabel signifikansi 5%). 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh 

terhadap Kinerja Kerja dan didukung oleh data. 

5. Stres Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan karena nilai 

estimasi menunjukkan hasil negatif -0,288, nilai P-Values dari hipotesis 

tersebut adalah 0,007 yang berarti nilai P-Values 0,05 dan nilai T Statistics 

sebesar 2,655 < 1.96 (T,Tabel signifikansi 5%). Berdasarkan hasil tersebut 

hipotesis Stres Kerja terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja 

Karyawan dan didukung oleh data. 

4.7 Pembahasan 

 Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan alat bantu smartPLS 3.0. Pembahasan dari Hasil pengujian 

masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab dibawah ini. 

4.7.1 Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

 Menurut Muhammad Mansoor, et al (2011) temuan dari penelitian 

ini juga mengungkapkan hal yang sama. Subjek dengan kepuasan kerja 

rendah ditemukan mengalami lebih banyak stres dalam bentuk beban 

kerja, konflik peran dan lingkungan fisik dibandingkan dengan mereka 

yang memiliki kepuasan kerja lebih tinggi. Persaingan yang ketat 

organisasi semakin menekan karyawan untuk bersaing, beban kerja dan 
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kondisi kerja yang berlebihan menyebabkan stres kerja yang menurunkan 

kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara Stres Kerja terhadap 

Kepuasan Kerja. Salah satu faktor pendorong Kepuasan Kerja karyawan 

terganggu karena Stres Kerja memiliki angka Path Coefficient yaitu -0,461 

terhadap Kepuasan Kerja. Angka tersebut mampu membuat Kepuasan 

Kerja karyawan terganggu karena Stres Kerja yang dialami karyawan. 

4.7.2 Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi 

 Mowday et al. (1982) mengemukakan, komitmen dan kepuasan 

kerja dapat dilihat dengan beberapa cara. Kepuasan kerja adalah semacam 

respons terhadap pekerjaan tertentu atau masalah terkait pekerjaan; 

sedangkan komitmen merupakan respon yang lebih global terhadap sebuah 

organisasi. Komitmen harus lebih konsisten daripada kepuasan kerja dari 

waktu ke waktu dan memakan waktu lebih lama setelah seseorang puas 

dengan pekerjaannya. (Eslami dan Gharakhani, 2012). Berdasarkan hasil 

penilitian, angka pada Path Coefficient Kepuasan kerja terhadap 

Komitmen Organisasi yaitu 0,698. Hasil ini mebuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi. 

4.7.3 Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja karywan 

 Berdasarkan pembahasan dari hasil analisis Rony dan Dewie 

(2014) dapat disimpulkan bahwa secara simultan kedua variabel bebas 

yaitu komitmen organisasi (X1) dan stres kerja (X2) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Secara parsial 
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kedua variabel bebas yaitu komitmen organisasi dan stres kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian, angka pada Path 

Coefficient yaitu 0,318 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

Komitmen Organisasi dengan Kinerja Karyawan. 

4.7.4 Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja. 

Luthans (2005) juga menambahkan bahwa salah satu faktor dari kinerja 

adalah kepuasan kerja, karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi, kinerja 

akan meningkat, walaupun hasilnya tidak langsung. Berdasarkan hasil 

penilitian, angka pada Path Coefficient yaitu 0,370 yang menujukkan 

adanya pengaruh positif antara Kepuasan Kerja dengan Kinerja Karyawan. 

4..7.5 Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja. 

Luthans (2005) juga menambahkan bahwa salah satu faktor dari kinerja 

adalah kepuasan kerja, karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi, kinerja 

akan meningkat, walaupun hasilnya tidak langsung. Berdasarkan hasil 

penilitian, angka pada Path Coefficient yaitu -0,288 yang menunjukkan 

adanya pengaruh negatif antara Stres Kerja dengan Kinerja Karyawan. 
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4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil dari yang sudah dilakukan maka dapat diberikan masukkan 

kepada pihak PT. Ultra Delta Maju sebagai perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 

untuk PT. Ultra Delta Maju sebagai berikut: 

a.            Indikator pada stres kerja atau SK2 (Saya merasa adanya 

ketegangan dan rasa tidak nyaman ketika melakukan pekerjaan) memiliki 

nilai rata – rata interval yang rendah yaitu 3,36 yang menunjukkan bahwa 

karyawan memiliki perasaan tegang dan merasa ketidak nyamanan yang 

lebih sedikit ketika melakukan pekerjaan mereka.  Hal ini berarti karyawan 

merasakan beban kerja yang terlalu banyak sehingga menimbulkan adanya 

sedikit ketegangan dan rasa tidak bhnyaman ketika melakukan pekerjaan.  

Inidkator kepuasan kerja atau KK3 (Hampir setiap hari saya 

antusias dengan pekerjaan saya) memiliki nilai rata – rata interval yang 

rendah yaitu 3,62 menunjukkan bahwa karyawan tidak secara pasti 

menyukai pekerjaan mereka saat ini. Hal ini berarti karyawan tidak puas 

terhadap pekerjaannya yang dapat berdampak buruk terhadap komitmen 

mereka terhadap perusahaan dan secara langsung akan berdampak buruk 

terhadap kinerja kerja mereka.  

Indikator komitmen organisasi atau KO3 (Saya merasa bahwa nilai 

– nilai prinsip saya dan organisasi ini sama) menunjukkan nilai rata – rata 

intreval yang rendah yaitu 3,74 yang menunjukkan bahwa karyawan tidak 

peduli terhadap nasib perusahaan. Hal tersebut sangat penting karena 
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apabila karyawan tidak memikirkan nasib perusahaan maka akan 

menimbulkan dampak buruk terhadap kinerja karyawan karena mereka 

tidak akan terlalu memikirkan apakah pekerjaan yang mereka lakukan 

akan berdampak terhadap perusahaan atau tidak.  

Pada indikator kinerja karyawan atau KinK1 (Kualitas hasil 

pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi) memiliki nilai yang sangat 

rendah yang menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan pekerjaan 

sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan sesuai kualitas yang 

dimiliki oleh karyawan tersebut masih sangat sedikit sehingga membuat 

perusahaan memiliki hasil kerja yang sesuai dengan kualitas perusahaan 

dengan hasil yang rendah.  

Nilai-nilai pada setiap indikator yang rendah diatas dapat 

ditingkatkan dengan cara perusahaan mengadakan family gathering, 

menambahkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kinerja karyawan 

(contoh: interior tempat bekerja dibuat lebih nyaman dari sebelumnya, 

coffee bar, vending machine, dan kantin dalam kantor.) agar stres kerja 

yang dirasakan karyawan berkurang serta menambah rasa nyaman 

karyawan. Perusahaan perlu memperbaiki hal ini dengan beberapa cara, 

yang salah satunya yaitu menempatkan karyawan di posisi yang sesuai 

dengan bidangnya. Perusahaan juga perlu memberikan prosedur pekerjaan 

ang lebih bervariasi dan unik sehingga karyawan bisa lebih senang dan 

menyukai pekerjaan dengan pekerjaan yang tidak monton. Perusahaan 

perlu meningkatkan kepedulian karyawan terhadap nasib perusahaan 
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dengan cara memberikan pemahaman dan lingkungan yang memiliki 

suasana keluarga di lingkungan pekerjaan sehingga karyawan akan merasa 

bahwa perusahaan juga merupakan keluarga mereka yang lain. Perusahaan 

juga perlu memberikan intensif dan bonus terhadap karyawan ketika 

perusahaan sedang meraih proyek yang besar atau keuntungan yang besar, 

sehingga karyawan merasa bahwa nasib perusahaan akan berpengaruh 

besar terhadap nasib karyawan itu sendiri. 

b.             Indikator stres kerja atau SK1 (Saya merasakan adanya tekanan 

ketika melakukan pekerjaan) memiliki nilai rata – rata interval yang 

rendah yaitu 3,9 yang menunjukkan bahwa karyawan memiliki tekanan 

yang cukup besar karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan. Sama halnya pada indikator stres kerja atau SK2, perusahaan 

perlu melakukan agar stres kerja yang dirasakan karyawan berkurang serta 

menambah rasa nyaman karyawan. Perusahaan perlu memperbaiki hal ini 

dengan beberapa cara, yang salah satunya yaitu menempatkan karyawan di 

posisi yang sesuai dengan bidangnya. Perusahaan juga perlu memberikan 

prosedur pekerjaan ang lebih bervariasi dan unik sehingga karyawan bisa 

lebih senang dan menyukai pekerjaan dengan pekerjaan yang tidak 

monton. 

Pada indikator kepuasan kerja atau KK2 (Saya menyukai pekerjaan 

saya lebih baik daripada rata – rata pekerja) turut menjadi rendah nilai rata 

– rata intervalnya yaitu 3,66 karena pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan membuat perasaan suka dengan pekerjaannya menurun. Sama 
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halnya pada indikator kepuasan kerja atau KK3, perusahaan perlu 

meningkatkan kepedulian karyawan terhadap nasib perusahaan dengan 

cara memberikan pemahaman dan lingkungan yang memiliki suasana 

keluarga di lingkungan pekerjaan sehingga karyawan akan merasa bahwa 

perusahaan juga merupakan keluarga mereka yang lain. 

Begitu pula dengan nilai rata – rata interval yang rendah yaitu 3,76 

pada indikator komitmen organisasi atau KO6 (Saya peduli dengan nasib 

organisasi ini) yang membuat karyawan memiliki rasa peduli dengan 

organisasi atau perusahaan tersebut menurun. Perusahaan perlu membuat 

sosialisasi untuk kebijakkan yng diberikan perusahaan dan karyawan 

dibeikan hak dan dapat mengutarakan saran terhadap setiap kebijakkan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga karyawan memiliki peranan 

penting terhadap kebijakkan yang akan dirasakan mereka juga. 

Pada indikator kinerja karyawan atau KinK2 (Kuantitas hasil 

pekerjaan sesuai tujuan organisasi) menunjukkan nilai rata – rata interval 

yang rendah yaitu 3,7. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan yang 

melakukan pekerjaannya dengan hasil yang sesuai dengan kuantitas yang 

sesuai dengan kriteria perusahaan masih sedikit dikarenakan tekanan 

dalam melakukan pekerjaannya, rendahnya rasa menyukai pekerjaan yang 

dilakukannya, dan rasa peduli terhadap organisasi atau perusahaan tersebut 

hingga mempengaruhi kinerja karyawan dengan hasil pekerjaan dengan 

kualitas yang rendah.   
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c.            Indikator stres kerja atau SK4 (Saya merasa adanya frustasi 

terhadap pekerjaan yang saya jalani sekarang.) memiliki nilai rata – rata 

interval yang cukup rendah yaitu 4,02 menyatakan bahwa karyawan cukup 

merasa frustasi pada pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Perusahaan 

perlu mengadakan olah raga ringan bersama dengan seluruh karyawan 

diperusahaan tersebut atau membuat acara hiburan seni yang diisi oleh 

karyawan yang memiliki talenta dalam seni dari perusahaan tersebut 

Pada indikator kepuasan kerja atau KK1 (Saya pasti menyukai 

pekerjaan saya) turut memiliki nilai rata – rata interval yang cukup rendah 

yaitu 3,7 menyatakan bahwa karywan pada perusahaan ini cukup 

menyukai pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Sama halnya pada 

KK3, perusahaan perlu meningkatkan kepedulian karyawan terhadap nasib 

perusahaan dengan cara memberikan pemahaman dan lingkungan yang 

memiliki suasana keluarga di lingkungan pekerjaan sehingga karyawan 

akan merasa bahwa perusahaan juga merupakan keluarga mereka yang 

lain. 

Pada indikator komitmen organisasi atau KO2 (Saya merasa sangat 

setia terhadap organisasi ini) turut memiliki nilai rata – rata interval yang 

rendah yaitu 3,76 menyatakan bahwa karyawan pada perusahaan ini 

memiliki rasa loyalitas pada perusahaan ini. Perusahaan perlu 

meningkatkan tunjangan hingga 1 kali gaji karyawan setiap tahun, 

kenaikkan gaji setiap 6 bulan sekali, jaminan hari tua/dana pensiun dengan 

membuat tabungan di bank yang dapat mereka cairkan di hari tua atau saat 
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pensiun nanti, dan memberikan fasilitas kepada karyawan yang telah 

bekerja lama yang akan pensiun seperti membelikan rumah tinggal atau 

pinjaman untuk membuat usaha. 

Pada indikator kinerja karyawan atau KinkK3 (Waktu yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan sesuai tujuan organisasi) menunjukkan nilai 

rata – rata intreval yang cukup rendah yaitu 3,74. Karyawan yang 

memiliki rasa frustasi yang dialaminya ketika melakukan pekerjaan akan 

secara otomatis menurunkan rasa untuk menyukai pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan tersebut walaupun pekerjaan yang dilakukannya 

lebih baik daripada pekerja yang lain serta rasa setia yang dimiliki oleh 

karyawan dapat menurun pula secara otomatis hingga mempengaruhi 

waktu kinerja karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Perusahan perlu memberlakukan time table terhadap setiap 

pekerjaan yang diberikan kepada karawan namum time table ini juga 

disusun oleh karyawan tersebut sehingga waktu penyelesaian telah 

disepakati bersama antara karyawan dan manajer, serta perusahaan perlu 

memberikan bonus bagi karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan batas waktu normal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh stres kerja 

terhadap kepuasan kerja; kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi serta; dan pengaruh 

stres kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil 

analisis dengan menggunakan metode SEM dengan alat statistik smartPLS 3.0 

menunjukkan 5 hipotesis terbukti memiliki pengaruh dan signifikan. Penelitian 

untuk menguji hipotesis yang diajukan pada PT. Ultra Delta Maju dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Stres Kerja terbukti berpengaruh negatif terhadap Kepuasan Kerja dalam 

penelitian ini. 

2. Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh positif terhadap Komitmen 

Organisasi dalam penelitian ini. 

3. Komitmen Organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan dalam penelitian ini. 

4. Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh positif terhadap Kinerja Kerja 

Karyawan dalam penelitian ini. 

5. Stres Kerja terbukti berpengaruh negatif terhadap Kinerja Karyawan dalam 

penelitian ini. 
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5.2 Saran 

 Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk 

kedepannya kepada PT. Ultra Delta Maju sehingga dapat mendorong kepuasan 

kerja untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan PT. Ultra Delta Maju. Analisis 

dalam penelitian ini didukung oleh data yang didapat. Adapun saran yang dapat 

diberikan kepada PT. Ultra Delta Maju dan untuk peneliti lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi PT. Ultra Delta Maju 

a. Perusahaan perlu mengadakan family gathering agar rasa 

kekeluargaannya lebih erat. 

b. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kinerja karyawan 

(contoh: coffee bar, vending machine, dan kantin dalam kantor.) 

c. Perusahaan juga perlu memberikan prosedur pekerjaan yang lebih 

bervariasi dan unik sehingga karyawan bisa lebih antusias dan 

menyukai perkerjaan dengan pekerjaan yang tidak monoton. 

d. Perusahaan perlu meningkatkan kepedulian karyawan terhadap 

nasib perusahaan dengan cara memberikan pemahaman dan 

lingkungan yang memiliki suasana kekeluargaan di lingkungan 

pekerjaan sehingga karyawan akan merasa bahwa perusahaan juga 

merupakan keluarga mereka yang lain. 

e. Perusahaan juga perlu memberikan intensif dan bonus terhadap 

karyawan ketika perusahaan sedang meraih proyek yang besar atau 

keuntungan yang besar. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang ingin melakukan 

penelitian dengan tema yang serupa adalah sebaiknya menambah jumlah 

populasi agar dapat melihat tingkat kepuasan dan peningkatan kinerja kerja 

karyawan yang lebih baik. Saran yang kedua adalah mencari perusahaan 

yang telah memiliki  popularitas yang cukup tinggi. Saran yang terkahir 

perlu menambahkan variabel penelitian seperti variabel yang berhubungan 

dengan kompensansi untuk menambah penilitian ini lebih baik.
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LAMPIRAN I 

Kuesioner 

Karyawan tetap PT. Ultra Delta Maju yang saya hormati,  

Saya Prastika Adani Putriananto mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School Jurusan Manajemen yang pada saat ini saya akan meneliti penilitian dengan 

judul skripsi berjudul “Peningkatan Kinerja Kerja Karyawan Berdasarkan Komitmen 

Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Stres Kerja Pada Karyawan Tetap PT Ultra Delta Maju”. 

Saudara/i merupakan salah satu responden yang terpilih untuk berpartisipasi dan 

kerahasiaan atas jawaban Anda dijamin. Atas kesediaan saudara/i mengisi kuesioner ini 

saya ucapkan terima kasih.  

1. Identitas Responden 

Berilah tanda (X) pada pilihan anda yang paling sesuai berdasarkan pemahaman dan 

perasaan anda. 

Status Karyawan di PT. Ultra Delta Maju 

a. Tetap dalam Masa Percobaan (STOP) 

b. Kontrak / Outsourcing (STOP) 

c. Tetap (LANJUTKAN) 

Jika jawaban C, silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima Kasih 

1. Jenis Kelamin : 

a. Pria 

b. Wanita 

2. Usia anda saat ini : 

a. ≤ 25 tahun 

b. 25-35 tahun 

c. 36-45 tahun   

d. 46-55 tahun 

e. > 55 tahun 
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3. Posisi anda saat ini: 

a. Kepala Unit/Divisi c. Staf/karyawan 

b. Kepala Bagian  d. Lainnya…… 

4. Masa Kerja anda di PT. Ultra Delta Maju: 

a. ≥ 2 tahun    d. 4 – 5 tahun 

b. 2 – 3 tahun   e. > 5 tahun 

c. 3 – 4 tahun 

    

2. Pertanyaan Utama 

Keterangan : SKALA INTERVAL 1 S/D 6 

1       6 

Sangat tidak setuju   Sangat setuju 

Jawaban yang dipilih diberi tanda silang (X) 

  STS  SS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 6 

1. Saya beritahu teman-teman saya bahwa ini adalah 

organisasi yang hebat untuk bekerja. 

      

2. Saya merasa sangat setia terhadap organisasi ini.       

3. Saya merasa bahwa nilai-nilai prinsip saya dan 

organisasi ini sama. 

      

4. Saya bangga mengatakan kepada orang-orang bahwa 

saya bekerja di organisasi ini. 

      

5. Organisasi ini benar-benar mengilhami saya untuk 

menjalankan pekerjaan yang terbaik. 

      

  STS  SS 
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No. Indikator 1 2 3 4 5 6 

6. Saya sangat peduli dengan nasib organisasi ini. 
      

7. Saya merasakan adanya tekanan ketika melakukan 

pekerjaan       

8. Saya merasa adanya ketegangan dan rasa tidak nyaman 

ketika melakukan pekerja.       

9. Saya mendapatkan banyak aspek dalam pekerjaan.       

10. Saya merasa adanya rasa frustasi terhadap pekerjaan 

yang saya jalani sekarang ini. 

      

11. Adanya ketenangan ketika melakukan pekerjaan ini       

12. Saya pasti menyukai pekerjaan saya.       

13. Saya menyukai pekerjaan saya lebih baik daripada rata-

rata pekerja. 

      

14. Hampir setiap hari saya antusias dengan pekerjaan saya.       

15. Saya menemukan kenikmatan nyata dalam pekerjaan 

saya. 

      

16. Saya merasa cukup puas dengan pekerjaan saya.       

17. Kualitas hasil pekerjaan sesuai tujuan organisasi.       

18. Kuantitas hasil pekerjaan sesuai tujuan organisasi.       

19. Waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan sesuai tujuan 

organisasi. 
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STS  SS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 6 

20. Kehadiran sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.       

21. Sifat kooperatif dalam bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRE-TEST 

 

SCALE: KOMITMEN ORGANISASI 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .623 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 81.049 

df 15 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 

Anti-image Covariance KO1 .512 .113 -.155 -.129 -.035 -.125 

KO2 .113 .321 -.102 -.192 .077 -.083 

KO3 -.155 -.102 .508 -.084 -.103 .191 

KO4 -.129 -.192 -.084 .261 .017 -.039 

KO5 -.035 .077 -.103 .017 .460 -.260 

KO6 -.125 -.083 .191 -.039 -.260 .340 

Anti-image Correlation KO1 .709a .278 -.304 -.352 -.073 -.299 

KO2 .278 .609a -.251 -.664 .199 -.252 

KO3 -.304 -.251 .611a -.230 -.213 .460 

KO4 -.352 -.664 -.230 .689a .050 -.131 

KO5 -.073 .199 -.213 .050 .569a -.657 

KO6 -.299 -.252 .460 -.131 -.657 .540a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.928 48.799 48.799 2.928 48.799 48.799 

2 1.579 26.313 75.112 1.579 26.313 75.112 

3 .678 11.295 86.407    

4 .459 7.657 94.064    

5 .196 3.270 97.334    

6 .160 2.666 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

KO1 .757 .177 

KO2 .748 -.429 

KO3 .598 -.564 

KO4 .870 -.309 

KO5 .512 .728 

KO6 .647 .648 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

SCALE: STRESS KERJA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .738 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 198.242 

df 10 

Sig. .000 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 6 
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Anti-image Matrices 

 SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 

Anti-image Covariance SK1 .080 -.047 -.034 .021 .055 

SK2 -.047 .070 .016 -.033 .000 

SK3 -.034 .016 .044 -.035 .014 

SK4 .021 -.033 -.035 .044 -.029 

SK5 .055 .000 .014 -.029 .797 

Anti-image Correlation SK1 .751a -.620 -.568 .360 .218 

SK2 -.620 .764a .282 -.603 .002 

SK3 -.568 .282 .726a -.790 .076 

SK4 .360 -.603 -.790 .700a -.157 

SK5 .218 .002 .076 -.157 .842a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.922 78.446 78.446 3.922 78.446 78.446 

2 .874 17.477 95.922    

3 .108 2.156 98.079    

4 .076 1.520 99.598    

5 .020 .402 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

SK1 .966 

SK2 .967 

SK3 .974 

SK4 .962 

SK5 -.422 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

SCALE: KEPUASAN KERJA 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .738 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75.925 

df 10 

Sig. .000 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance KK1 .416 -.277 -.037 .078 -.075 

KK2 -.277 .405 .032 -.127 .003 

KK3 -.037 .032 .344 -.142 -.179 

KK4 .078 -.127 -.142 .414 -.106 

KK5 -.075 .003 -.179 -.106 .337 

Anti-image Correlation KK1 .667a -.673 -.097 .187 -.200 

KK2 -.673 .668a .086 -.310 .008 

KK3 -.097 .086 .764a -.375 -.526 

KK4 .187 -.310 -.375 .789a -.285 

KK5 -.200 .008 -.526 -.285 .791a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 5 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.198 63.956 63.956 3.198 63.956 63.956 

2 .981 19.621 83.577    

3 .389 7.773 91.350    

4 .222 4.441 95.791    

5 .210 4.209 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

KK1 .731 

KK2 .747 

KK3 .833 

KK4 .818 

KK5 .862 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 
Reliability 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.849 5 
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SCALE: KINERJA KARYAWAN 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .870 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 101.541 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 KinK1 KinK2 KinK3 KinK4 Kink5 

Anti-image Covariance KinK1 .291 -.019 -.128 -.030 -.076 

KinK2 -.019 .260 -.105 -.053 -.121 

KinK3 -.128 -.105 .218 -.064 -.006 

KinK4 -.030 -.053 -.064 .535 -.057 

Kink5 -.076 -.121 -.006 -.057 .387 

Anti-image Correlation KinK1 .865a -.069 -.510 -.075 -.226 

KinK2 -.069 .856a -.442 -.141 -.382 

KinK3 -.510 -.442 .820a -.189 -.021 

KinK4 -.075 -.141 -.189 .951a -.126 

Kink5 -.226 -.382 -.021 -.126 .897a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.797 75.949 75.949 3.797 75.949 75.949 

2 .466 9.312 85.260    

3 .348 6.968 92.229    

4 .245 4.898 97.127    

5 .144 2.873 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 

Component 

1 

KinK1 .888 

KinK2 .908 

KinK3 .919 

KinK4 .782 

Kink5 .853 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
 
Reliability 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.917 5 
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LAMPIRAN III 

HASIL UJI PLS ALGORITHM 
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Lampiran 3 Personal Information 

 

PERSONAL DETAILS 

Name   : Prastika Adani Putriananto 

Address  : Jl. Jatisari II number 26, Kecamatan: Pasar Minggu; 

Kelurahan: Jati Padang; Jakarta Selatan 12540 

Phone Number : 0217801292 / 087889261194 

Place & Date of Birth : Jakarta, 19th May 1994 

Gender   : Female 

Religion  : Islam 

Nationality  : Indonesia 

E-mail   : prastika.adani.p@gmail.com 

 

EDUCATION DETAILS 

 Entered 2012 : STIE Indonesia Banking School 

 2009 - 2012 : SMAI Al-Azhar 2 

 2006 - 2009 : SMP Yaporbi II 

 2000 - 2006 : SD Yasporbi III 
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EXPERIENCES 

January 2016 : Internship at KPw Bank Indonesia Jember 

August 2016 : Internship at Bank J Trust 

COURSE AND TRAINING 

January 2013  : TOEFL at George Manson University 

June 2013  : Training Zahir Accounting 

December 2013: Training at Rindam Jaya Military 

March 2014   : Training Mini Bank at Indonesia Bnaking School 

December 2015: Training Credit Analysis, Basic Treasury, Trade Finance, 

Effective Selling Skill 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 

2014 - 2015 : Himpunan Mahasiswa Program Studi manajemen   

    (HMPSM) divisi Penelitian dan Pengembangan   

    (LitBang) 

NON FORMAL EDUCATION 

2014: 3rd Place for Modern Dance Competition at University Of Indonesia 

2015: 2nd Place for Modern Dance Competition at Atma Jaya University 

2016: 2nd Place for Modern Dance Competition at University of Indonesia 
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