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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh beban kerja (workload), 

konflik peran (role conflict) dan kompensasi yang tidak memadai (inadequate monetary reward) 
terhadap kinerja tenaga pemasar Surya Agency pada PT Prudential Life Assurance.Pemicu 
stress (stressor) yang akan diteliti yaitu : workload, role conflict dan inadequate monetary reward. 
  Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda. 
Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai data utama. Dilakukan terhadap 110 responden. 

Dari hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Work load 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga pemasar pada Kantor Agency PT 
Prudential Life Assurance di Jakarta. Role conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja tenaga pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance di Jakarta. 
Inadequate monetary reward berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 
pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta.Work load, role conflict 
dan inadequate monetary reward secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
tenaga pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 
 
Kata Kunci : Stres Kerja, Work Load, Role Conflict, Inadequate Monetary Reward, 

Kinerja 
 

 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan 
penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga perlu diarahkan 
melalui sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang 
dimaksudkan adalah organisasi harus mampu untuk menyatukan persepsi atau cara 
pandang pegawai dan pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi antara 
lain melalui pembentukan mental bekerja yang baik, memberikan motivasi kerja, bimbingan, 
pengarahan dan koordinasi yang baik dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada para 
pegawainya. Begitu pentingnya sumber daya manusia untuk mendukung kesuksesan, maka 
permasalahan terkait dengan sumber daya manusia harus mendapatkan prioritas untuk 
diselesaikan sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan.  

Stres dapat terjadi pada setiap individu/manusia dan pada setiap waktu, karena 
stress merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Manusia 
akan cenderung mengalami stres apabila ia kurang mampu menyesuaikan antara keinginan 
dengan kenyataan yang ada,baik kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. 

Ali (2014) mengemukakan bahwa stress kerja dapat ditimbulkan karena beban kerja 
(workload), konflik peran (role conflict) dan kompensasi yang tidak memadai (inadequate 
monetary reward). 

Beban kerja yang ada pada perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawan 
yang dihasilkannya, stres kerja yang tinggi juga merupakan pengaruh pada karyawan yang 
memegang ganda pada pekerjaan yang sebenarnya bukan bagian pekerjaannya, karyawan 
pun menjadi tidak efektif pada melakukan kerjaanya, sebagaimana beban kerja dan stres 
kerja saling berkait dan mempengaruhi perusahaan ini (Mudayana, 2010). 
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II. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Workload 

 

 beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit 

organisasi atau pemegang jabatan secara sistematis dengan menggunakan teknik 

analisis jabatan, teknik analisa beban kerja, atau teknik manajemen lainnya dalam 

jangka waktu tertentu untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan 

efektifitas kerja suatu unit organisasi (Suwatno, 2003).Munandar (2006) 

mendefinisikan beban kerja adalah tugas-tugas yang diberikan tenaga kerja atau 

karyawan untuk diselesaikan pada waktu tertentu dengan menggunakan 

keterampilan dan potensi dari tenaga kerja.Faktor yang mempengaruhi beban kerja 

terdiri dari faktor eksternal dan internal (Tarwaka, 2011), yaitu: 
1) Faktor eksternal: beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja seperti tugas-

tugas, tingkat kesulitan pekerjaan, lamanya waktu kerja, waktu lembur, 
pelimpahan tugas dan wewenang, model struktur organisasi, dan lingkungan 
kerja. 

2) Faktor internal: faktor yang berasal dari dalam tubuh pekerja sebagai akibat 
adanya reaksi beban kerja eksternal seperti kondisi kesehatan, status gizi, 
motivasi, persepsi, dan kepuasan. 

  Menurut Chaterina (2012) indikator-indikator dari perubahan beban kerja 
atau workload adalah: 
1) Time Load (Beban Waktu): adalah yang menunjukkan jumlah waktu yang 

tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tugas. (Beban waktu 
rendah, beban waktu sedang, beban waktu tinggi). 

2) Mental Effort Load (Beban Mental): adalah menduga atau memperkirakan 
seberapa banyak usaha mental dalam perencanaan yang diperlukan untuk 
melaksanakan suatu tugas. (Beban usaha mental rendah, beban usaha mental 
sedang, beban usaha mental tinggi). 

3) Psychological Stres Load (Beban Psikologis): adalah mengukur jumlah resiko, 
kebingungan, frustasi yang duhubungkan dengan performansi atau penampilan 
tugas. (Beban tekanan psikologis rendah, beban tekanan psikologis sedang, 
beban tekanan psikologis tinggi) 

 
 

2.2 Role Conflict 
 
Konflik peran adalah suatu situasi dimana individu dihadapkan oleh 

perbedaan harapan peran.Konflik peran menyebabkan sulit memenuhi kebutuhan 
lainnya. Sebagai ekstrim adalah apabila ada dua atau lebih harapan peran bersifat 
saling kontradiktif (Wibowo, 2014). Menurut Moorhead dan Griffin (2013), konflik 
peran terjadi ketika pesan dan petunjuk dari orang lain mengenai peran tersebut 
jelas, tetapi berkontradiksi atau saling eksklusif. Satu yang bentuknya umum adalah 
konflik antar peran. Sebagai contoh, jika atasan seseorang mengatakan bahwa 
untuk dapat maju seseorang harus bekerja lembur dan pada akhir minggu, 
sedangkan pasangan hidup dari orang yang sama mengatakan bahwa lebih banyak 
waktu dibutuhkan dirumah dengan keluarga, konflik dapat muncul. 

Konflik peran adalah suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh 
perbedaan harapan peran. Konflik peran terjadi ketika satu pemenuhan kebutuhan 
peran menyebabkan sulit memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai ekstrim adalah 
apabila dua atau lebih harapan peran bersifat saling kontradiktif (Wibowo, 2014). 

Konflik intra-peran dapat terjadi ketika seseorang memperoleh tuntutan yang 
berkonflik dari sumber berbeda dalam konteks peran yang sama. Atasan seorang 
manager mungkin mengatakan kepadanya bahwa ia harus memberikan tekanan 
lebih kepada bawahan untuk mengikuti peraturan kerja yang baru. Pada saat yang 
sama, para bawahannya mungkin mengindikasikan bahwa mereka 
mengharapkannya untuk mengubah peraturan tersebut. Jadi, petunjuk petunjuknya 
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berada dalam konflik, dan manager tersebut tidak yakin mengenai jalan mana yang 
harus diikuti. 

 
 

2.3 Inadequate Monetary Reward 
 

Salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia adalah 
mengelola kompensasi. Sistem kompensasi yang baik akan membantu organisasi 
untuk mencapai tujuan, mendapatkan, memelihara dan mempertahankan tenaga 
kerja yang produktif. Tanpa kompensasi yang layak karyawan-karyawan akan 
mempunyai keinginan untuk meninggalkan organisasi. 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau 
perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, 
pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan 
kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, 
mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. 

Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena 
kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan karyawannya.Pengalaman menunjukkan bahwa 
kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja 
dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang 
potensial keluar dari perusahaan. Disamping kepentingan dalam organisasi, 
kompensasi memiliki suatu arti penting bagi karyawan, karena bagi mereka 
kompensasi mencerminkan suatu ukuran dan nilai atas pengetahuan, keterampilan, 
dan kinerja yang telah mereka berikan bagi organisasi diantara karyawan lain nya. 
Apabila kompensasi ini diberlakukan dengan baik, maka karyawan akan lebih 
terpusatkan dan fokus terhadap sasaran dari organisasi 

Menurut Byars & Rue (2006) compensation refers to all the extrinsic rewards 
employees receive ini exchange for their work. Maka dapat diartikan kompensasi 
mengarah pada semua penghargaan yang mereka terima dalam  pertukaran dengan 
pekerjaan mereka. Prestasi kerja yang baik terjadi apabila keadilan pemberian 
kompensasi dirasakan oleh karyawan. Kepuasan terhadap balas jasa atau 
kompensasi memiliki dampak yang siginifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh 
karena itu kompensasi yang adil dianggap penting karena membuat karyawan puas 
terhadap balas jasa dari perusahaan. Keadilan pemberian kompensasi berfokus 
pada keadilan yang dirasakan karyawan dalam hal mendapatkan kompensasi. 

Menurut Dessler (2007) kompensasi adalah semua bentuk pembayaran atau 
hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Bentuk 
kompensasi yang diberikan adalah kompensasi secara langsung dan kompensasi 
secara tidak langsung.  

Menurut Milkovich (2010) Compensation refers to all form , of financial 
returns and tangible services and benefits employees receive as part of an 
employment relationship.Bahwa kompensasi mengacu pada semua wujud, dari 
imbalan keuangan s erta jasa dan manfaat terukur yang karyawan terima sebagai 
bagian dari satu hubungan ketenagakerjaan. 

 
 

2.4 Kinerja 
 

Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka 
pengertian  performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung 
jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak 
melanggar hokum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika (Rivai & Basri, 2004; 
Harsuko 2011). Suatu keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari prestasi atau pelaksanaan 
kerja karyawan karena karyawan merupakan salah satu sumber daya penggerak 
perusahaan. Menurut Simamora (2004) kinerja karyawan adalah suatu tingkatan pada 
karyawan dalam mencapai persyaratan pekerjaan. Produktivitas individu menurut Mathis 
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(2001), kinerja seseorang tergantung dari tiga sector, kemampuan untuk mengerjakan 
tugasnya, tingkat usaha, dan dukungan yang diberikan pada orang tersebut. Kinerja menurut 
Mangkunegara (2006) menyatakan bahwa : “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.  

Sedangkan menurut Hasibuan (2007) mengemukakan sebagai berikut :“kinerja 
(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu”.  
 

2.5 Rerangka Pemikiran 

2.5.1  Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Tenaga Pemasar 
  Beberapa faktor bertanggung jawab dalam membuat karyawan stres dalam 
organisasi, seperti beban kerja: beban kerja mempengaruhi konsentrasi dalam pekerjaan. 
Beban kerja menjadi saldi salahh satu penyebab utama stres pada karyawan. Perilaku dari 
berbagai macam karyawan yang  berbeda dalam menghadapi beban kerja 

Hasil penelitian Shah (2011) menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh dalam 
meningkatkan kinerja karyawan. 

 Dengan demikian berdasarkan kajian teori tersebut dapat dikemukakan hipotesis 
sebagai berikut : 

  
 H1: Beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja tenaga pemasar 
  
 
2.5.2 Pengaruh Konflik Peran terhadap Kinerja Tenaga Pemasar 

Fanani, et al. (2008) menyebutkan bahwa konflik peran adalah konflik yang timbul 
karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan, dan 
pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabaikannya perintah yang lain. 
Konflik peran tersebut bisa menyebabkan kualitas pekerjaan bisa menurun karena tidak 
diikuti dengan konsentrasi tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Akibat lainnya yang bisa 
ditimbulkan adalah bekerja menjadi tidak nyaman, ketegangan kerja dan berbagai hal negatif 
lainnya yang berdampak pada hasil pekerjaan tidak maksimal. Konflik peran dianggap 
sebagai bentuk tekanan dari dua kelompok berbeda sehingga tidak memungkinkan untuk 
bisa mematuhi semua aturan kelompok yang saling bertentangan. Konflik peran dalam hal 
ini lebih dianggap sebagai bentuk pertentangan dalam diri karyawan yang disebabkan peran 
yang berbeda yang harus dimainkan dalam waktu bersama.  

Konflik peran terjadi ketika seorang karyawan menghadapi harapan yang tidak 
sesuai dengan yang diharapkan, sehingga apa yang diharapkan tidak tercipta secara efektif. 
Hasil penelitian Ali (2014) membuktikan bahwa konflik peran berpengaruh negatif terhadap 
kinerja. Demikian pula hasil penelitian Rosally dan Jogi (2015) turut membuktikan bahwa 
konflik peran berpengaruh negatif terahdap kinerja.  

Dengan demikian berdasarkan kajian teori tersebut dapat dikemukakan hipotesis 
sebagai berikut : 
 
H2: Konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja tenaga pemasar 

 
 

 
2.5.3 Pengaruh Kompensaasi yang Tidak Memadai terhadap Kinerja Tenaga Pemasar 

Bagi perusahaan, karyawan merupakan salah satu sumber daya yang amat 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, bagi karyawan yang mempunyai 
berbagai macam kebutuhan, perusahaan merupakan salah satu tempat yang dapat 
memuaskan kebutuhannya. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh 
perusahaan kepada karyawan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewjiban, dan 
tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.  

Ada dua hal yang perlu diingat oleh perusahaan dalam pemberian kompensasi. 
Pertama kompensasi yang diberikan perusahaan harus dapat dirasakan adil oleh karyawan 
dan kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh 
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karyawan. Apabila dua hal ini tidak dapat dipenuhi, maka karyawan akan merasa tidak puas. 
ketidakpuasan akan menurunkan motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya, 
sehingga tujuan perusahaan maupun kebutuhan karyawan tidak akan tercapai secara 
bersama. 

Ketika karyawan berpikir bahwa mereka tidak dihargai sesuai dengan Upaya mereka 
maka akan menciptakan stres di antara mereka dan oleh karena itu kinerja mereka 
menurun. Membayar lebih dapat menjadikan karyawan lebih berkreasi, kreatif, dan 
termotivasi, tetapi kemudian menjadi salah satu biaya operasi tertinggi untuk perusahaan. 
Hasil penelitian Ali (2014) membuktikan bahwa kompensasi yang tidak memadai 
berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

Dengan demikian berdasarkan kajian teori tersebut dapat dikemukakan hipotesis 
sebagai berikut : 

 
 H3: Kompensasi yang tidak memadai berpengaruh negatif terhadap kinerja tenaga  
  pemasar 

 
 
 

2.5.4 Pengaruh Beban Kerja, Konflik Peran dan Kompensaasi yang Tidak Memadai 
Secara Simultan terhadap Kinerja Tenaga Pemasar 

Berdasarkan beberapa bukti empiris sebelumnya, maka  dapat dikemukakan 
hipotesis sebagai berikut : 

 
H4: Beban kerja, konflik peran dan kompensasi yang tidak memadai secara simultan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja tenaga pemasar 
 
 

2.6 Model Penelitian 
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III, Metodologi Penelitian 
 
 
3.1 Objek Penelitian 
 
 
 Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, yang mengambil data 
mengenai Beban Kerja, Konflik Peran, dan kompensasi yang tidak memadai dalam lingkungan 
kerja pada objek penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu karyawan agen asuransi PT. Prudential 
Assurance (Agency Office, Jakarta). Pemilihan objek penelitian berdasarkan dari penelitian 
terdahulu “Impact of Stress on Job Performance: An Empirical study of the Employees of Private 
Sector Universities of Karachi, Pakistan (Ali , 2014), yang mengambil objek karyawan dari 
universitas swasta di Pakistan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa pada objek sektor 
lain. Apakah fenomena tersebut akan sama atau tidak dengan objek yang sedang penulis teliti 
 
 
 
3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 
beberapa cara, seperti berikut ini: 
1.  Wawancara, dilakukan dalam rangka mendapatkan materi-materi mengenai informasi 

dan gambaran secara langsung PT Prudential Life Assurance dalam meningkatkan 
kinerja karyawannya melalui tanya jawab langsung kepada beberapa pimpinan 
perusahaan. 

2.  Kuisioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telahdipersiapkan 
penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya. 
Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala untuk mengukur variabel-variabel 
yang terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert, skala likert 
merupakan skala yang paling sering digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek 
penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan 5 buah kategori, yaitu sangat 
setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Adapun bobot 
penilaiannya: 
a.  Sangat tidak setuju  : Diberi skor 1 
b.  Tidak setuju    : Diberi skor 2 
c.  Cukup setuju    : Diberi skor 3 
d.  Setuju      : Diberi skor 4 
e.  Sangat setuju    : Diberi skor 5 

 
3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2007:57).  

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Surya Agency PT Prudential Life 
Assuransi wilayah Jakarta yang berjumlah 150 karyawan. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik sampling berupa simple 
random sampling. 

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus 
Slovin, dalam menentukan sampel untuk responden adalah sebagai berikut : 

   N 
n   =   

______________ 
  1 + N (e)2 

 
Keterangan : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
E = Error yang ditolerir, 5% (0,05) 
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    150 
n =   _______________  
        1+ 150 (0,05)2 

         
               150 
n =  ___________ 

               1,38 
n =   109,09  

Dengan demikian berdasarkan perhitungan di atas, maka ditetapkan jumlah sampel 
penelitian ini adalah sebanyak 110 sampel responden. 

 
  
 
3.4 Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel Definisi Variabel Dimensi Skala 
Pengukuran 

Workload (X1) Pengertian beban kerja 
adalah sejumlah kegiatan 
yang harus diselesaikan 
oleh suatu unit organisasi 
atau pemegang jabatan 
secara sistematis dengan 
menggunakan teknik 
analisis jabatan, teknik 
analisa beban kerja, atau 
teknik manajemen lainnya 
dalam jangka waktu 
tertentu untuk 
mendapatkan informasi 
tentang efisiensi dan 
efektifitas kerja suatu unit 
organisasi (Suwatno, 
2003) 

- Time load (beban 
waktu) 

- Mental effort load 
(beban mental) 

- Psychological Stres 
Load (Beban 
Psikologis) 

(Chaterina, 2012) 

Likert 1-5 

Role Conflict (X2) 
 

konflik peran terjadi ketika 
pesan dan petunjuk dari 
orang lain mengenai 
peran tersebut jelas, 
tetapi berkontradiksi atau 
saling eksklusif. 
(Moorhead dan Griffin, 
(2013) 

- Sumber daya 
manusia 

- Mengesampingkan 
aturan 

- Kegiatan yang tidak 
perlu 

- Arahan yang tidak 
jelas 

- Kecukupan 
wewenang 

(Hanna dan Firnanti, 
2013) 

Likert 1-5 

Inadeguate 
Monetary Reward 

(X3) 

Kompensasi adalah 
semua bentuk 
pembayaran atau hadiah 
yang diberikan kepada 
karyawan dan muncul dari 
pekerjaan mereka. Bentuk 
kompensasi yang 
diberikan adalah 
kompensasi secara 
langsung dan kompensasi 
secara tidak langsung. 
(Dessler, 2007 

- Kompensasi material 
- Kompensasi sosial 
- Kompensasi aktivitas 
(Michael dan Harnold, 
dalam Murty dan 
Hudiwinarsih, 2012) 

Likert 1-5 
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Variabel Definisi Variabel Dimensi Skala 
Pengukuran 

Kinerja Karyawan 
(Y) 

Kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai 
oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan 
tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya 
(Mangkunegara, 2006) 

- Kualitas kerja 
- Kehadiran dan 

ketepatan waktu 
- Inisiatif 
- Kemampuan 
(Sedarmayanti, 2009) 

Likert 1-5 

Sumber : SPSS 22 (Data diolah penulis (2018)) 
 
 
 
 

IV.  Analisis dan Pembahasan 
4.1 Profil Responden 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work load, role conflict dan inadequate 
monetary reward terhadap kinerja tenaga pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life 
Assurance di Jakarta. Selanjutnya peneliti mengambil sampel karyawan Kantor Agency PT 
Prudential Life Assurance  di Jakarta  dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 110 orang. 
Sebagai hasil penelitian pendahuluan, berikut ini akan diberikan tinjauan mengenai karakteristik 
responden yang dinyatakan dalam bentuk tabulasi identitas responden. Dari kuesioner yang telah 
diisi oleh responden didapat data identitas responden. Penyajian data mengenai identitas 
responden untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri dari pada responden. 

  
Sumber: Data Primer Penulis 

memperlihatkan data responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa 
responden terbanyak adalah berjenis kelamin wanita sebanyak 59 orang atau 53,6% 
dan responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 51 orang atau 46,4% 
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Sumber: Data Primer Penulis 
 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden berusia antara 27-36 
tahun yaitu sebanyak 44 orang atau 40%, kemudian berusia antara 17-26 tahun 
sebanyak 35 orang atau 32%, berusia antara 37-46 tahun sebanyak 19 orang atau 
17%,  berusia antara 47-56 tahun sebanyak 7 orang atau 6% dan sisanya berusia > 
56 tahun sebanyak 5 orang atau 5% 

 
 
 

 
Sumber: Data Primer Penulis 
 

memperlihatkan data responden berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa 
responden terbanyak adalah berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 67 orang atau 
61%, kemudian SMA sebanyak 22 orang atau 20%, berpendidikan D3 sebanyak 12 
orang atau 11%, berpendidikan S2 sebanyak 9 orang atau 8%.  
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Sumber: Data Primer Penulis 

 memperlihatkan data responden berdasarkan lama bekerja, diketahui bahwa responden 
terbanyak adalah telah bekerja antara 1-5 tahun yaitu sebanyak 54 orang atau 49%, kemudian 
bekerja < 1 tahun sebanyak 26 orang atau 24%, bekerja antara 6-10 tahun sebanyak 21 orang 
atau 19%, bekerja antara 11-15 tahun sebanyak 5 orang atau 4% dan sisanya telah bekerja > 15 
tahun sebanyak 4 orang atau 4%.  

 

4.2 Hasil Analisis Data 
4.2.1. Distribusi jawaban responden terhadap variabel Work Load 

Variabel work load pada penelitian ini diukur melalui 9 buah pertanyaan 
yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan 
terhadap work load sebagaimana disajikan pada Lampiran 4 dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

Dari 9 indikator yang digunakan diperoleh nilai mean work load sebesar 4.00 
yang berarti responden setuju dengan work load yang diterapkan di Kantor Agency 
PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 

Sedangkan penilaian terendah yaitu pada indikator kedelapan yaitu 
“Menemukan resiko yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan” dengan nilai mean 
sebesar 2.78 yang berarti responden cukup setuju karena  . 

Adapun penilaian tertinggi yaitu pada indikator pertama yaitu “Membutuhkan 
banyak waktu untuk melakukan perencanaan terhadap tugas yang akan dilakukan” 
dengan nilai mean sebesar 4.56 yang berarti responden sangat setuju. 
4.2.2 Distribusi jawaban responden terhadap variabel Role Conflict 

Variabel role conflict pada penelitian ini diukur melalui 10 buah pertanyaan 
yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan 
terhadap role conflict sebagaimana disajikan pada Lampiran 5 dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 

Dari 10 indikator yang digunakan diperoleh nilai mean role conflict sebesar 
2.22 yang berarti responden tidak setuju dengan role conflict di Kantor Agency PT 
Prudential Life Assurance  di Jakarta. 

Sedangkan penilaian terendah yaitu pada indikator ketujuh yaitu “Harus 
bekerja di bawah perintah atau instruksi yang tidak jelas” dengan nilai mean sebesar 
1.87 yang berarti responden tidak setuju. 

Adapun penilaian tertinggi yaitu pada indikator kedua yaitu “Bekerja dengan 
dua kelompok atau lebih yang cara melakukan pekerjaannya tidak sama” dengan 
nilai mean sebesar 2.66 yang berarti cukup setuju. 

 
4.2.3 Distribusi jawaban responden terhadap variabel Inadequate monetary 

reward 
Variabel inadequate monetary reward pada penelitian ini diukur melalui 9 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. 
Hasil tanggapan terhadap inadequate monetary reward sebagaimana disajikan pada 
Lampiran 6 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Dari 9 indikator yang digunakan diperoleh nilai mean inadequate monetary 
reward sebesar 2.17 yang berarti responden tidak setuju dengan inadequate 
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monetary reward yang terjadi di Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di 
Jakarta. 

Sedangkan penilaian terendah yaitu pada indikator kedelapan yaitu 
“Perusahaan kurang memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan 
guna peningkatan kinerja tenaga pemasar”, dengan nilai mean sebesar 1.76 yang 
berarti responden sangat tidak setuju. 

Adapun penilaian tertinggi yaitu pada indikator pertama yaitu “Kompensasi 
yang diterima tidak sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban”, 
dengan nilai mean sebesar 2.46 yang berarti responden tidak setuju. 
4.2.4 Distribusi jawaban responden terhadap variabel Kinerja tenaga 

pemasar 
Variabel kinerja tenaga pemasar pada penelitian ini diukur melalui 9 buah 

pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil 
tanggapan responden terhadap kinerja tenaga pemasar sebagaimana disajikan 
pada Lampiran 7 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Dari 9 indikator yang digunakan diperoleh nilai mean kinerja tenaga 
pemasar sebesar 3.80 yang berarti responden setuju dengan kinerja tenaga 
pemasar di Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 
Sedangkan penilaian terendah yaitu pada indikator kelima yaitu “Memberikan ide 
atau gagasan yang dipandang baik kepada atasan”, dengan nilai mean masing-
masing sebesar 3.38 yang berarti responden cukup setuju. 

   Adapun penilaian tertinggi yaitu pada indikator pertama yaitu “Selalu berhasil  
   menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya” dengan nilai mean sebesar 
   4.25 yang berarti responden sangat setuju. 

 
 

4.3 Implikasi Manajerial 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diberikan 
implikasi manajerial untuk PT. Prudential Life Assurance ( Agency Jakarta), selaku objek pada 
penelitian Kinerja. Berikut beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen 
PT. Prudential Life Assurance ( Agency Jakarta). 

 
1. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa 
beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga pemasar. Hal ini dikarenakan 
dibutuhkannya waktu perencanaan yang lebih terhadap tugas yang  dilakukan akan sangat 
berdampak untuk mendukung kinerja tenaga pemasar PT. Prudential Life Assurance. Seperti 
halnya kegiatan goal setting yang rutin dilakukan agensi setiap awal tahun untuk menentukan 
tujuan dan perencanaan 1 tahun kedepan, beserta upaya atau kegiatan apa saja yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pihak agensi dapat mewadahi dan mengarahkan para 
tenaga pemasar untuk membuat perencanaan kerja yang dapat meningkatan kinerja mereka. 
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ali ,2014) dikarenakan 
ada nya perbedaan objek penelitian yang dilakukan. Perbedaan tugas yang dilakukan oleh 
karyawan kantor dan karyawan lapangan ( tenaga pemasar). Tenaga pemasar adalah ujung 
tombak dalam perusahaan asuransi, maka dari itu beban mereka sangat lah besar untuk 
meningkatkan profit perusahaan. 
2. Hasil pengujian data yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa role conflict 
berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga pemasar  di PT. Prudential Life Assurance. Para 
tenaga pemasar tidak bekerja dibawah perintah / instruksi yang tidak jelas. Semua regulasi 
sudah tertulis pada SOP perusahaan sehingga tenaga pemasar hanya perlu mengikuti dan 
menjalani system untuk mencapai tujuan mereka. Disisi lain dari variable konflik peran, bekerja 
dengan 2 kelompok atau lebih yang cara melakukan pekerjaannya tidak sama (mencari nasabah 
dan merekrut agen), mendukung peningkatan kinerja dalam dunia jasa khususnya asuransi 
penting bagi tenaga pemasar untuk mempelajari cara kerja rekan mereka sebagai bahan 
referensi saat bertemu nasabah. Kegiatan seperti brainstorming atau meeting antar kelompok 
tenaga pemasar saat menghadapi kendala bekerja. 
3. Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Inadequate 
Monetary Reward berpengaruh negative terhadap kinerja tenaga pemasar di PT. Prudential Life 
Assurance. Perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga pemasar 
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guna meningkatkan kinerja. Pelatihan diberikan sejak awal tenaga pemasar bergabung dengan 
perusahaan, tepatnya sebelum melakukan ujian AAJI, sampai menjadi menjadi leader sekalipun 
selalu ada training yang menyertai para tenaga pemasar untuk membantu mereka meningkatkan 
penjualan. Reminder untuk para tenaga pemasar oleh pihak agensi sangat dibutuhkan ketika 
ada produk baru atau ketika ada tenaga pemasar yang baru bergabung. Selain pelatihan, agensi 
juga mewadahi tenaga pemasar dengan mendatangkan pembicara ( tenaga pemasar yang 
sudah sukses ) untuk memotivasi dan pengembangan diri tenaga pemasar.  
4. Hasil pengujian data pada variable kinerja menunjukkan bahwa memberikan ide atau 
gagasan yang dipandang baik oleh tenaga pemasar kepada atasan perlu ditingkatkan. Karna ide 
atau gagasan tersebut bisa jadi sangat berguna bukan hanya untuk tenaga pemasar sendiri tapi 
juga bagi perusahaan PT. Prudential Life Assurance. Pihak agency dapat mewadahi ide atau 
gagasan para tenaga pemasar dengan melakukan kegiatan kreatif, bertukar pikiran, dan 
mendengarkan suara dari tiap tenaga pemasar. Selanjutnya, agency dapat menyampaikan ide 
atau gagasan tersebut kepada individu perwakilan PT. Prudential Life Assurance sebagai 
masukan yang dapat membangun perusahaan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh Stres Kerja terhadap 

Kinerja tenaga pemasar (Studi pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance di Jakarta). 
Pemicu stress (stressor) yang diteliti yaitu : workload, role conflict dan inadequate monetary 
reward. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda 
dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Work load berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga pemasar pada Kantor 

Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 
2. Role conflict berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga pemasar pada 

Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 
3. Inadequate monetary reward berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja tenaga 

pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di Jakarta. 
4. Work load, role conflict dan inadequate monetary reward secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kinerja tenaga pemasar pada Kantor Agency PT Prudential Life Assurance  di 
Jakarta. 

5.2 Saran 
Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan 

untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin 
dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya. 

1. Sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, PT. Prudential Life 
Assurance tidak hanya dituntut untuk memiliki manajemen yang baik dan 
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mendukung dalam mengelola asetnya. Perusahaan juga dituntut untuk memiliki sumber 
daya manusia yang kompeten dalam bidangnya. Karena pada dasarnya permasalahan 
sumber daya manusia adalah hal yang unik dimana persepsi orang satu dengan yang 
lain berbeda beda. Dalam penelitian ini stress kerja menjadi faktor penentu kinerja, 
apakah stress yang dialami tenaga pemasar membuat kinerja mereka turun atau 
sebaliknya. Pengelolaan stress yang benar dalam konteks ini dapat 
meningkatkan/berpengaruh positif terhadap kinerja. 

2. Guna meningkatkan kinerja tenaga pemasar, PT. Prudential Life Asssurance sebagai 
pihak pemberi kerja harus mampu menciptakan dan memperhatikan kondisi kerja 
karyawannya. Pada penelitian ini, ternyata workload dan role conflict memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja. Dalam penelitian ini variable role conflict 
berpengaruh positif dikarnakan hal – hal yang dilakukan oleh tenaga pemasar akan 
menimbulkan reaksi pertentangan. Antara waktu karir atau aktivitas pribadi di 
lingkungannya dia berada. Sehingga perlunya time management yang baik 

3. Bagi para agen (tenaga pemasar), sebaiknya berusaha sekuat tenaga untuk 
meningkatkan kinerjanya dengan memberikan ide-ide atau gagasan yang dipandang 
baik kepada atasan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang mungkin nantinya 
akan semakin berkembang dan tidak berhenti di perusahaan asuransi saja. Serta dapat 
menambahkan workload, role conflict dan inadequate monetary reward kedalam 
penelitian yang ada, sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan 
menghasilkan penelitian yang lebih detail dan bermanfaat. Baik untuk peneliti 
sebelumnya dan untuk objek yang di teliti. 
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